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Η Ιερή Περγαμηνή και τα παιδιά σας
Όταν έχετε τοποθετημένη στο σπίτι σας την Ιερή
Περγαμηνή (εικόνα του Ύψιστου Θεού), να προσεύχεστε
πρωί και απόγευμα και όποτε νιώθετε την ανάγκη να το
κάνετε
Τα παιδιά σας εισέρχονται σε αυτή τη διαποτισμένη
ατμόσφαιρα του Θεϊκού φωτός. Ακόμα και αν δεν
προσπαθήσετε να τα διδάξετε να έχουν πίστη στο Θεό, η
πίστη και η εμπιστοσύνη σε Αυτόν θα φανεί και θα
μεγαλώσει φυσικά στο νου τους και θα ριζωθεί βαθιά μέσα
τους. Ακόμα και αν αργότερα επηρεαστούν από τον υλισμό
και φανεί σαν να έχουν χάσει την πίστη τους στο Θεό, αυτό
θα είναι μόνο μία προσωρινή απομάκρυνση.
Η πίστη μέσα στην οποία έχουν εκτεθεί από τα παιδικά
τους χρόνια, σίγουρα θα επικρατήσει.
Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους
οποίους είναι ζωτικά σημαντικό να έχετε την Ιερή Περγαμηνή
στα σπίτια σας. Μπορείτε έτσι να αναθρέψετε τα παιδιά σας
μέσα σε μια πνευματική ατμόσφαιρα, ώστε να φτάσουν στην
ενηλικίωση τους με μια βαθιά πνευματική κατανόηση, που θα
τους επιτρέψει να ζήσουν μια καλή ζωή.

H αξία καθοδήγησης ενός ατόμου
Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο που έχουν μικρή πίστη
στον Θεό ή σε οτιδήποτε άλλο πνευματικής φύσης. Οι ζωές
τους είναι εκτός ισορροπίας. Είναι καθήκον για όσους από
εμάς που έχουν αφυπνιστεί στον Θεό και στο Σχέδιό Του, να
ανοίξουν το δρόμο για αυτά τα άτομα ώστε να μάθουν για το
Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός και να γίνουν κομμάτι του Σχεδίου
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αυτού. Ο Θεός θα φροντίσει για τα υπόλοιπα, ώστε να
μπορέσουν να αναταθούν πνευματικά.
Η πιο σημαντική εργασία που μπορούν να κάνουν τα
μέλη μας είναι να φέρουν άλλους σε επαφή με το Θεϊκό Φως,
χωρίς να χρειαστεί να βγουν έξω ψάχνοντας για ανθρώπους
με τους οποίους δεν έχουν καμία σχέση. Όταν κάποιος που
γνωρίζεις έχει ένα πρόβλημα, απλά διοχέτευσέ του Τζορέι.
Θα νιώσει το Φως του Θεού και μπορεί να αφυπνιστεί με
αυτό απευθείας. Τίποτα δεν είναι πιο απλό από αυτό. Ακόμα
και ένα παιδί μπορεί να το κάνει αν θελήσει. Αν έχετε
καταφέρει να οδηγήσετε ακόμα και ένα άτομο στο έργο του
Θεϊκού Φωτός, έχετε κάνει ένα αξιέπαινο έργο, βοηθώντας
στο να αλλάξει ο κόσμος που κυριευόταν από τον υλισμό, σε
έναν κόσμο που διέπεται από πνευματική αλήθεια.
Κάποιος που δέχεται Τζορέι μπορεί να παρατηρήσει ότι
το πρόβλημά του έχει λυθεί. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
σταματήσετε να του δίνετε Τζορέι. Είναι σημαντικό για αυτόν
να γίνει συνειδητός στο πραγματικό νόημα και σκοπό του
Θεϊκού Σχεδίου του Φωτός, να έρθει σε αυτό και να γίνει
όργανο του Θεού υπηρετώντας την ανθρωπότητα.
Όλα τα μέλη μας είναι ευλογημένα με το Θεϊκό Φως του
Θεού. Αυτό, όταν διοχετεύεται με σωστό τρόπο, κάνει εύκολη
την αφύπνιση των άλλων για το έργο της Νέας Εποχής.
Εύχομαι σε όλους σας να κατανοήσετε αυτή την αλήθεια και
να εργαστείτε με μεγαλύτερη αφοσίωση στο έργο,
καταβάλλοντας ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να
οδηγήσετε και άλλους στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός.
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H αποστολή του ανθρώπου
Όλα πάνω στη Γη, υπάρχουν για κάποιο λόγο. Έχουν
κάποια αποστολή που ο Θεός τους ανέθεσε να εκπληρώσουν,
με σκοπό να κάνουν τις ζωές τους χρήσιμες και να βρουν
προσωπική ολοκλήρωση. Από όλα τα ζωντανά πλάσματα, ο
άνθρωπος είναι αυτός που έχει την πιο σημαντική αποστολή.
Ποια είναι αυτή η αποστολή; Είναι το να υπηρετεί ως
όργανο του Θεού, διαχειριζόμενος όλα τα άλλα πράγματα
στον κόσμο και να δημιουργήσει ένα Παράδεισο γεμάτο από
αλήθεια, αρετή και ομορφιά, ένα μέρος αιώνιας ευτυχίας και
ευημερίας. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο οι άνθρωποι
φτιάχτηκαν κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού και
προικίστηκαν με το πνεύμα Του, αγνό και καθαρό σαν
κρύσταλλο.
Το πρωταρχικό πνεύμα του ανθρώπου έχει τέσσερις
ποιότητες: αγάπη, φροντίδα για τους άλλους, σοφία και
κουράγιο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία της
επιλογής μεταξύ καλού και κακού, σωστού και λάθους,
χρησιμοποιώντας αυτές τις τέσσερις ποιότητες για τη λήψη
των αποφάσεών του.
Ο άνθρωπος έχει ένα φυσικό σώμα που ανήκει στον
Υλικό Κόσμο και ένα πνευματικό που ανήκει στον
Πνευματικό Κόσμο. Το ιδανικό είναι να ζει και να πράττει
από αυτό το επίπεδο συνείδησης, διατηρώντας την αρμονία
μεταξύ πνεύματος και σώματος. Σύμφωνα με το Νόμο, ότι
δηλαδή, το πνεύμα προηγείται της ύλης, όταν κάποιος έχει
καλές σκέψεις δέχεται βοήθεια και καθοδήγηση από τα θεϊκά
πνεύματα και είναι ικανός να κάνει καλές πράξεις. Εάν όμως
έχει αρνητικές σκέψεις, βρίσκεται κάτω από την επιρροή
κακών πνευμάτων και οδηγείται στο να κάνει κακές πράξεις.
Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με το Νόμο της πνευματικής
ταύτισης.
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H εγκαθίδρυση του Παραδείσου πάνω στη Γη
Ο Μέισου-Σάμα δίδαξε ότι ο άνθρωπος είναι αληθινά το
πιο ευλογημένο ον στη Γη. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορούμε να
φτιάξουμε γερά σπίτια για να ζήσουμε πάνω σε αυτή τη γη
που ο Θεός δημιούργησε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
την απλόχερη ενέργεια του Ήλιου και της Σελήνης. Όλα τα
αναγκαία στη ζωή μας παρέχονται κάπου γύρω μας. Οι
περισσότεροι από μας έχουν κάποια εποικοδομητική εργασία
να κάνουν, καθώς ζούμε κάθε μέρα με ασφάλεια και ειρήνη.
Οι απαιτήσεις στη ζωή με κάθε έννοια έχουν αυξηθεί.
Ευκολίες στην επικοινωνία και στα ταξίδια έχουν
αποκατασταθεί σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αν το επιθυμούμε,
μπορούμε να επιτύχουμε την ειρήνη από τη μια μέρα στην
άλλη. Μπορούμε επίσης να προμηθευόμαστε εύκολα τα
προϊόντα των άλλων χωρών. Αυτός είναι αληθινά ένας
υπέροχος και ευχάριστος κόσμος. Ο μέσος όρος του χρόνου
ζωής που κάποτε ήταν κάτω από τα πενήντα, έχει παραταθεί
στα εβδομήντα χρόνια. Έτσι, οι άνθρωποι γενικώς βλέπουν
την κληρονομιά τους να μεγαλώνει προτού αποβιώνουν, και
έτσι, βλέποντας τις δουλειές τους καλά εδραιωμένες,
απελευθερώνονται από την αγωνία για το μέλλον των
οικογενειών τους.
Αυτοί που ευλογήθηκαν ιδιαίτερα οδηγήθηκαν στην
αληθινή πίστη και είχαν υπέροχες ευλογίες από την εμπειρία
της ζωής. Εάν είχαν αφυπνιστεί στη χαρά της υπηρεσίας και
έκαναν πολλά καλά για τους άλλους, οι ευλογίες θα
συνεχιστούν ακόμη και μετά θάνατον στον Πνευματικό
Κόσμο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία από όλες και για
αυτό γίνονται ικανοί να συνεχίσουν με ειρήνη του νου.
Αυτοί που έχουν μικρή πίστη, ακόμα και αν είναι υλικά
επιτυχημένοι και ζουν καλά, μπορεί να σκέφτονται ότι
κέρδισαν επιτυχώς την ευημερία τους με τις δικές τους
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προσπάθειες, αλλά πόσο λανθασμένη είναι αυτή η άποψη!
Κανένας δεν μπορεί να ζήσει ούτε μία μέρα μόνο με τη δική
του δύναμη Όλοι μας έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει
λόγω της φιλανθρωπίας του Θεού.
Επίσης δεχόμαστε πολλά οφέλη από τους γονείς μας,
από πολλούς ανθρώπους γύρω μας και από τις χώρες μας.
Υπάρχουν συνθήκες που έχουμε δημιουργήσει με τις δικές
μας προσπάθειες, αλλά τις δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας
αυτά που ο Θεός έφτιαξε για μας.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να υπάρξουμε
μόνο εξαιτίας των άλλων. Είναι χρέος και καθήκον μας να
δίνουμε αξία ο ένας προς τον άλλον, να βοηθιόμαστε
υιοθετώντας ένα τρόπο συνεργασίας και αγάπης και να
προσπαθούμε με κάθε τρόπο, να κάνουμε αυτό τον κόσμο,
ένα καλύτερο τόπο για να ζεις.

H ευγνωμοσύνη και η υπηρεσία
φέρνουν ευλογίες
Είναι θαυμάσια ευλογία και μόνο το να έχουμε καλή
υγεία. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης, τι επιπρόσθετη
ευλογία είναι το να δεχόμαστε ακόμη περισσότερες χάρες.
Τότε, η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό μεγαλώνει, και αυτό μας
δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία για να Τον
υπηρετούμε. Το αποτέλεσμα αυτής της στάσης και επιθυμίας
είναι να βιώνουμε ακόμη περισσότερες ευλογίες. Με αυτό τον
τρόπο, γινόμαστε ευτυχισμένοι και καλότυχοι από κάθε
άποψη, κατανοώντας το πώς λειτουργεί ο νόμος του Θεού.
Εάν παραπονιόμαστε, έλκουμε ακόμη περισσότερα
προβλήματα στους εαυτούς μας, γεγονός που μας κάνει να
παραπονιόμαστε ακόμη περισσότερο, και αυτό επιστρέφοντας
δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και τελικά έναν αρνητικό
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κύκλο. Ο άνθρωπος έχει έρθει στον πλανήτη Γη με σκοπό να
υπηρετεί τον Θεό. Έτσι, η ουσία της ίδιας της ζωής είναι η
υπηρεσία. Αν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα χρειάζεται να
κάνουμε υπηρεσία περιμένοντας κάποιο αντάλλαγμα, σαν να
παζαρεύουμε με το Θεό. Μέσα στη συγκεκριμένη πνευματική
εργασία, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να
αποτελούμε ένα κομμάτι του Θεϊκού Σχεδίου, γιατί αυτό από
μόνο του είναι μια τεράστια ευλογία.

H ευγνωμοσύνη και το να κάνουμε το καλύτερο
Να θυμόμαστε ότι όλα όσα έχουμε έρχονται από τον
Θεό. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν
κερδίσει όλα όσα έχουν με τις δικές τους ικανότητες και
προσπάθειες, μόνοι τους. Χωρίς όμως την άδεια του Θεού,
για να αποκτήσουν αυτά τα υλικά αγαθά, πώς θα τα είχαν;
Οποιεσδήποτε και αν είναι οι εμπειρίες μας, θα πρέπει να
είμαστε ευγνώμονες για αυτές. Εάν αποδεχτούμε την κάθε
εμπειρία με ευγνωμοσύνη και κάνουμε το καλύτερο για να τη
ζήσουμε με το σωστό τρόπο, η εμπιστοσύνη και η θέλησή μας
θα επικοινωνούν με τον Θεό και ανάλογα θα ανυψωθούμε
πνευματικά.
Με το να είμαστε ευγνώμονες για κάθε εμπειρία και
κάνοντας το καλύτερο που μπορούμε με την καθημερινή μας
προσπάθεια, τελικά θα πετύχουμε ένα πολύ υψηλότερο
επίπεδο συνείδησης, από όπου θα δούμε ότι δεχόμαστε την
αγάπη και το σεβασμό όλων.
Η καθημερινή μας πρακτική, του να ζούμε με πίστη,
μπορεί να φαίνεται απαρατήρητη, αλλά με την πάροδο του
χρόνου αναπόφευκτα θα καρπίσει. Κάποιοι μπορεί να
σκεφτούν ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν προσπάθειες που
φαινομενικά αγνοούνται. Όμως, αυτό δεν είναι σωστό. Το
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μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής
είναι να κάνουμε τις καλύτερες προσπάθειες να μη χάνουμε
το κουράγιο μας και να επισπεύσουμε την πορεία μας στην
αναζήτηση της φώτισης.

H ζωή πρέπει να είναι σεβαστή
Εφόσον όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, εξατομικευμένα
κομμάτια του, είμαστε κατά βάση θεϊκοί. Από τη στιγμή που
θα κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια, θα πρέπει να
αισθανόμαστε σεβασμό προς τους άλλους, όποιοι και να
είναι, και να έχουμε αυθεντική αγάπη για όλους.
Η αγάπη για το συνάνθρωπό μας περικλείει σεβασμό για
τη ζωή των άλλων. Επομένως, το να προκαλέσουμε
εσκεμμένα κακό, έστω και σε ένα άτομο, είναι τρομερό
πράγμα, ανεξάρτητα από το ποια είναι η αιτία. Κάποιοι
άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι εφόσον έχουν σαν σκοπό
να διορθώσουν τα λάθη του κόσμου και να τον κάνουν
καλύτερο, η οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά δεν μπορεί να
αποφευχθεί.
Πρέπει να απορρίψουμε αυτό τον τρόπο σκέψης. Ο
σωστότερος τρόπος για να εδραιωθεί ένας καλύτερος κόσμος
είναι να ζουν όλοι δημιουργικά με υπομονή, ειρηνικές
σκέψεις και σε αρμονία ο ένας με τον άλλο. Έτσι θα πρέπει
να ζουν όλα τα ανθρώπινα όντα, σαν παιδιά του Θεού.

Η Ιερή Περγαμηνή και η αρμονία
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για σας, που οδηγηθήκατε
στην Παγκόσμια Μεσσιανική Εκκλησία και που πιστεύετε
στη δύναμη του Θεϊκού Φωτός, να έχετε μια Ιερή Περγαμηνή
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(εικόνα του Ύψιστου Θεού) τοποθετημένη στα σπίτια σας.
Έτσι, ζείτε μέσα στις δυνατές Tης δονήσεις συνεχώς και έχετε
τη δυνατότητα να λατρεύετε τον Θεό καθημερινά, στο δικό
σας Βωμό. Κάνοντας αυτό, ανοίγετε τους εαυτούς σας σε
ακόμα περισσότερες ευλογίες.
Ο Θεός, που δημιούργησε τα πάντα στο Σύμπαν, είναι ο
Υπέρτατος, το Απόλυτο Ον. Από τη στιγμή που τα ανθρώπινα
όντα καθώς και όλα τα άλλα όντα και πράγματα είναι
δημιουργήματα του Θεού, έχουν περιορισμούς και δεν είναι
ολοκληρωμένα από μόνα τους.
Δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε πνευματικά και να
κάνουμε τις ζωές μας να έχουν αξία, εκτός και αν κοιτάξουμε
ψηλά στον Θεό, με όλους τους τρόπους, ζώντας σε αρμονία
με τη θέλησή Του.
Εάν επιθυμείς να βρεις ένα δρόμο που θα σε οδηγήσει
στην
συνειδητοποίηση
του
μεγαλείου
και
στην
πραγματοποίηση ενός είδους εργασίας που θα έχει διαρκή
αξία, θα πρέπει να αναπτύξεις ολοκληρωτική πίστη στον Θεό,
να αγωνίζεσαι και να δυναμώνεις.

Τζορέι - To πρώτο βασικό βήμα
Αυτός ο κόσμος θα συνεχίσει να γίνεται όλο και πιο
υλιστικός, αν η επιστημονική εξέλιξη συνεχίσει ως έχει και το
πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου παραμείνει χαμηλό. Αυτό
θα μπορούσε να μην είναι πρόβλημα, εφόσον δεν είχε κανένα
αντίκτυπο. Ωστόσο, είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος
θα φέρει την καταστροφή σε ολόκληρο τον κόσμο με τα ίδια
του τα χέρια, εάν ο πολιτισμός συνεχίσει όπως είναι τώρα.
Το πιο επείγον είναι να ανυψωθεί η πνευματική
συνείδηση του ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να
συμβεί ψάχνοντας τα νοήματα στις σοφίες των γραπτών και
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των διαλέξεων. Μπορούμε να αφήσουμε αυτή την έρευνα σε
κάποιους «μελετητές». Ωστόσο, ο κόσμος δεν μπορεί να
σωθεί με τη μελέτη κάποιων θεωριών.
Εδώ βρίσκεται ο μεγάλος σκοπός του Τζορέι, η έκφραση
της αγάπης του Θεού, που μας έχει δοθεί μέσω του ΜέισουΣάμα για τη σωτηρία μας. Πιστεύουμε ότι το Τζορέι είναι
ένας τρόπος εκδήλωσής Του, ένας τρόπος να νιώθουμε την
παρουσία Του. Ακόμη, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο πιο
αποτελεσματικός δρόμος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να
οδηγηθεί στον Θεό. Έτσι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
πλήρως, πόσο ευλογημένοι είμαστε με το να δίνουμε και να
παίρνουμε Τζορέι, και επίσης, πόσο μεγάλη ευθύνη μας
έδωσε ο Θεός.
Αφήστε με να σας υπενθυμίσω ότι το να αποκτάς
μεγαλύτερη πίστη στον Θεό μέσω του Τζορέι δεν είναι παρά
το πρώτο μεγάλο βήμα σε μία ζωή πίστης. Υπάρχουν ακόμη
πολλά περισσότερα βήματα για την πνευματική ανάπτυξη.
Μπορούμε να στοχεύουμε σε καθένα από αυτά, καθώς
μελετάμε τις διδασκαλίες της νέας εποχής του Μέισου-Σάμα
και να τις θέτουμε σε εφαρμογή, πάντα ενθυμούμενοι τη
βασική μας αποστολή, που είναι να οδηγούμε τους άλλους
στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός, έτσι ώστε και αυτοί επίσης να
γίνουν ενεργό κομμάτι στο σχέδιο αυτό.

Αγάπη σε κάθε πλευρά της ζωής μας
Από τη στιγμή που στη ζωή μας έχουμε επικεντρωθεί
στο να κάνουμε καλές πράξεις, μοιραία θα ανυψωθούμε σε
ανώτερο πνευματικό επίπεδο, από όπου μπορούμε να
βιώνουμε όλο και περισσότερες άφθονες ευλογίες.
Ωστόσο, δεν κάνουμε πραγματικό καλό όταν
προσποιούμαστε ότι κάνουμε κάτι καλό με σκοπό να
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ανταμειφθούμε. Η πραγματική αρετή εκφράζεται μέσα από
καλές πράξεις για το καλό το ίδιο, χωρίς τη σκέψη κάποιου
ανταλλάγματος.
Στον κόσμο της αλήθειας του καλού και του ωραίου,
όλοι οι άνθρωποι θα λένε την αλήθεια για την ίδια την
αλήθεια, θα κάνουν καλές πράξεις για το ίδιο το καλό και θα
εκφράζεται η ομορφιά για το καλό της ίδιας της ομορφιάς.
Αν ένα άτομο έχει κάποια επίπονη εμπειρία στην οποία
μπήκε για το καλό κάποιου άλλου, και δεν παραμένει με
κάποια πικρία για αυτόν, τότε δείχνει ότι έχει φτάσει σε ένα
από τα υψηλότερα επίπεδα κατανόησης. Θα πρέπει να
κάνουμε σκοπό μας ένα τέτοιο επίπεδο. Φυσικά, δεν
μπορούμε να το πετύχουμε από τη μια στιγμή στην άλλη και
ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα από τα χαμηλότερα
επίπεδα. Το σημαντικό, όμως, είναι να ξεκινήσουμε.
Θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους
ευτυχισμένους, καθώς εργαζόμαστε για να τους βοηθήσουμε
να επιτύχουν ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Θα πρέπει να
τους φερόμαστε με ευγένεια και προσοχή, καταβάλλοντας
μεγάλη φροντίδα. Όταν εκφράζουμε τόσο μεγάλη αγάπη και
αρχίζουμε να συνδεόμαστε στενά μαζί τους, αυτοί
δυναμώνουν όλο και περισσότερο, μέχρι να δημιουργηθούν
μεγάλοι και δυνατοί πνευματικοί λώροι.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε να επιτύχουμε τα
καλύτερα αποτελέσματα, εκτός και αν έχουμε δώσει τους
καλύτερούς μας εαυτούς. Ας θυμόμαστε πάντα ότι το να
έχουμε τη σωστή στάση, γεμάτοι από αγάπη και κατανόηση
σε ό, τι και να κάνουμε για τους άλλους, είναι το πιο
σημαντικό πράγμα που συμβάλει στην πνευματική μας
ανάπτυξη.
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Αληθινή και ψεύτικη υπηρεσία
Το να υπηρετούμε για το Θεϊκό Σχέδιο είναι κάτι πολύ
σημαντικό για το Κίνημά μας.
Αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι υπάρχει η αληθινή
και η ψεύτικη υπηρεσία. Από τη μία, η παρόρμηση ξεκινάει
από την καρδιά, με την επιθυμία να βοηθήσουμε περαιτέρω
στο έργο του Θεού για την εγκαθίδρυση του Παραδείσου στη
Γη, σύμφωνα με τις ικανότητες του καθένα. Από την άλλη,
γίνεται με σκοπό το προσωπικό όφελος, για αναγνώριση ή
απόκτηση κάποιας υλικής ανταμοιβής, κίνητρο τελείως
εγωκεντρικό. Εξωτερικά, μπορεί να δείχνει σαν αληθινή
υπηρεσία και για αυτό, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί από
άλλους, αν πραγματικά το άτομο δίνει από τον εαυτό του.
Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βλέπει τον πραγματικό
εαυτό του άλλου, όπως μπορεί ο Θεός. Από τη στιγμή που ο
Θεός είναι παντογνώστης, κανένα ανθρώπινο ον δεν θα
έπρεπε να κρίνει τους άλλους,
αλλά να τους
συναναστρέφεται απλά, με πνεύμα αγάπης και καλής
θέλησης.
Αν κάποιος πιέσει τον εαυτό του να υπηρετήσει απλά,
γιατί έτσι πρέπει, από καθήκον, δεν είναι καθόλου ειλικρινές.
Αν η στάση σας δεν είναι σωστή, δεν θα ευλογηθείτε, γιατί
δεν είσαστε σε αρμονία με τη θέληση του Θεού. Πριν ακόμα
παραπονεθείτε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, θα είναι σοφό να
εξετάζετε τη στάση σας και να βλέπετε αν τα κίνητρά σας
είναι αυθεντικά.
Κάποιος που υπηρετεί στο Θεϊκό Σχέδιο, το κάνει επειδή
πηγάζει από την καρδιά του που ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη
και αγάπη. Η επιθυμία του να κάνει κάτι για τους άλλους
είναι τόσο δυνατή, που πρέπει να εκφραστεί με κάποια
μορφή, και έτσι υπηρετεί με θέληση και χαρά.
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Άνθρωπος και φύση
Η ιστορία του ανθρώπου μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η
ιστορία της ανάπτυξης των φυσικών πόρων. Η Φύση, με όλες
τις δυνάμεις της, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην
παρούσα πρόοδο του πλανήτη με επιτυχία από μόνη της.
Χρειάζεται η ικανότητα του ανθρώπου να υιοθετεί και να
αναπτύσσει τις πηγές που ο Θεός δημιούργησε για αυτόν, για
να τις διαχειρίζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Φύση
βοήθησε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος βοήθησε τη Φύση. Θα
πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η σχέση είναι η εκδήλωση
της Θεϊκής Θέλησης.
Ο άνθρωπος, ο άρχοντας όλων των πλασμάτων, θα
πρέπει να γίνει απόλυτα συνειδητός για τη θέληση του Θεού.
Θα πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιεί και να
αξιοποιεί τις καταπληκτικές ιδιότητες και τα υλικά της φύσης,
έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να επωφελείται, και όλοι οι
άνθρωποι να βοηθούν αλλήλους και να έρθουν σε αρμονία με
όλα τα πράγματα πάνω στη Γη. Αυτό είναι ένα από τα
καθήκοντα που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και που είναι ο
σωστός τρόπος για αυτόν να ζει. Είναι ένας από τους λόγους
που έφτιαξε τα ανθρώπινα όντα ως εργαλεία του και τους
διένειμε σε πολλές διαφορετικές περιοχές πάνω στη Γη. Το
έκανε αυτό, έτσι ώστε ο ιδανικός κόσμος να μπορέσει να γίνει
πραγματικότητα, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία
με το θέλημά Του και έτσι να απολαμβάνουν την απόλυτη
ευτυχία.
Ένας τέτοιος κόσμος αναπόφευκτα θα εδραιωθεί, γιατί
αποτελεί ένα κομμάτι του Θεϊκού Σχεδίου. Η μόνη
προϋπόθεση που απαιτείται για αυτό είναι ότι το ανθρώπινο
είδος πρέπει να μάθει να ζει σε πλήρη συμφωνία με τη
Θέληση του Θεού.
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Άνθρωπος, το όργανο του Θείου Σχεδίου
πάνω στη Γη
Το Σχέδιο του Θεού είναι να οικοδομήσει τον Παράδεισο
πάνω στη Γη, μία αντανάκλαση της λαμπρότητας των
ουρανών, ένα μέρος συνεχούς ευτυχίας. Για την πρόοδο του
σχεδίου του δημιούργησε τον άνθρωπο ως Εαυτόν, για να τον
χρησιμοποιήσει σαν όργανό του πάνω στη Γη. Τον προίκισε
με την ελεύθερη βούληση, για να διαλέγει μεταξύ σωστού και
λάθους.
Όπως και ένας κουβάς από θαλασσινό νερό δεν διαφέρει
από την ίδια την θάλασσα σε ποιότητα, έτσι και ο άνθρωπος,
ομοίως, είναι βασικά ίδιος με την πραγματική ποιότητα του
Θεού.
Όταν ζει σε αρμονία με το Θεϊκό Νόμο, η αγάπη του για
τον Θεό μετουσιώνεται σε συμπαντικό συναίσθημα, σε αγάπη
για την ανθρωπότητα και οι πράξεις του προς τους άλλους
πηγάζουν από αυτήν ακριβώς την αγάπη. Αντιθέτως, αν έχει
μικρή πίστη και ζει με ανθρωποκεντρικό τρόπο, έχει μόνο
αγάπη για τον εαυτό, χωρίς να ενδιαφέρεται για τους άλλους.
Έτσι, είναι τόσο μακριά από τον Θεό όσο η γη από τον
ουρανό.
Παρόλο που ο άνθρωπος είναι κατά βάση προικισμένος
με τη θεϊκή φύση, εάν δεν παραμένει σε αρμονία με τον Θεό,
αυτό θα επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες στη ζωή του. Για
αυτό, πιστεύω ότι, η μεγαλύτερη αποστολή του ανθρώπου
είναι να μάθει να ζει σε αρμονία με τη θέληση του Θεού. Τα
επιβλαβή έντομα επιτίθενται στα καλύτερα φρούτα. Με τον
ίδιο τρόπο, ο άνθρωπος δέχεται επιθέσεις από σκοτεινές
δυνάμεις περισσότερο από τα άλλα δημιουργήματά του Θεού.
Επειδή όμως, έχει φτιαχτεί με σκοπό να γίνει όργανό Του στο
Θεϊκό Σχέδιο, μπορεί να αντισταθεί σε αυτές τις αρνητικές
επιρροές, αν εμπιστευτεί πλήρως τη δύναμη του Θεού.
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Ανιδιοτέλεια
Μερικοί από σας μπορεί να αναρωτιέστε γιατί εσείς,
ανάμεσα από όλα τα ανθρώπινα όντα, έχετε οδηγηθεί στο
Σχέδιο του Θεϊκού Φωτός. Αυτό συνέβη, γιατί ο Θεός έτσι
μπορεί να σας χρησιμοποιήσει για το έργο Tου. Όλοι εμείς
βρεθήκαμε μαζί στο ονομαζόμενο Παγκόσμιο Κίνημα για τη
Σωτηρία της Ανθρωπότητας για αυτό το λόγο. Δουλεύουμε
για το σκοπό του Θεού υπό τον Μέισου-Σάμα, με τον οποίο
έχουμε πνευματική ταύτιση.
Ο Μέισου-Σάμα ανέλαβε τη μεγάλη αποστολή του
εξαγνισμού του πλανήτη μέσω του Τζορέι στην κρίσιμη
στιγμή που η Γη ήταν στο χείλος της καταστροφής και
αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο αυτό.
Εμείς, που έχουμε ευλογηθεί με το Φως του Θεού, δεν
θα έπρεπε να επιχειρήσουμε τη δημιουργία ενός παραδείσου
για τον εαυτό μας και μετά να χαλαρώσουμε χωρίς να
υπολογίζουμε την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Πρέπει να
κατανοήσουμε ότι η μεγάλη μας αποστολή βρίσκεται στο να
βοηθήσουμε στον εξαγνισμό ολόκληρου του κόσμου, στην
ανύψωση της πνευματικής του δόνησης, όπως επίσης του
ίδιου του εαυτού και της οικογένειας, ώστε η ειρήνη και η
αρμονία να εδραιωθεί παντού.
Όταν διοχετεύουμε το Θεϊκό Φως μέσω του Τζορέι με
σεβασμό και με ταπεινή στάση, όπως ο Μέισου-Σάμα δίδαξε,
μπορούμε να δεχτούμε το χάρισμα μιας πραγματικά δυνατής
πνευματικής ενέργειας. Ας την χρησιμοποιήσουμε για το
καλό όλης της ανθρωπότητας και όχι απλώς για τους εαυτούς
μας.
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Ανταπόκριση του εδάφους και της καλλιέργειας
Οι αγροτικές εργασίες είναι από τις πιο σημαντικές
ενασχολήσεις στη ζωή. Είναι μια σκληρή δουλειά, που
απαιτεί τρομερή δύναμη και επιμέλεια. Ωστόσο, το έδαφος
ανταποκρίνεται γρήγορα σε όλες τις προσπάθειες και την
αγάπη και την προσοχή που του δίνεται.
Τα προϊόντα από καλλιέργεια φυσικής γεωργίας έχουν
υπέροχη γεύση και είναι πολύ θρεπτικά, πολύ περισσότερο
από αυτά που είναι μεγαλωμένα με τεχνητά χημικά πρόσθετα.
Ένας λόγος για αυτό, είναι ότι τα προϊόντα φυσικής
καλλιέργειας περιέχουν πολύ περισσότερη πνευματική
ενέργεια, που τους δίνει την επιπλέον δύναμη. Ένας άλλος
λόγος είναι, επειδή υπάρχει μία δόνηση αγάπης και φροντίδας
από τους ίδιους τους καλλιεργητές, τους δίνει ακόμα
καλύτερη γεύση.
Αυτό είναι πραγματικά αληθινό, όταν οι καλλιεργητές
έχουν συνείδηση του Θεού και των Νόμων Του.

Αντιπρόσωποι του Θεϊκού Σχεδίου του Φωτός
Συχνά ταξιδεύω σε διάφορες περιοχές. Σε τέτοιες
περιπτώσεις έρχομαι σε επαφή με πολλά μη μέλη. Δεν κάνω
καμία διάκριση μεταξύ τους γιατί είναι όλοι παιδιά του Θεού.
Πολλοί από αυτούς που δεν είναι μέλη, θα εισέλθουν στο
σωστό χρόνο στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός.
Είμαι σίγουρη ότι και εσείς επισκέπτεστε επίσης διάφορα
μέρη. Οπουδήποτε και αν πάτε, είτε είναι για δουλειά είτε για
διασκέδαση, αντιπροσωπεύετε το Κίνημά μας σαν όργανα του
Θεϊκού Σχεδίου του Φωτός. Παρακαλώ να θυμάστε ότι οι
άλλοι θα κρίνουν το Κίνημά μας από τη συμπεριφορά σας και
τη διαγωγή σας.
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Λένε: «Ένας ταξιδιώτης μπορεί να κάνει ό ,τι θέλει»,
αλλά αυτό, εκφράζει μια πολύ λάθος ιδέα. Όταν επισκέπτεστε
ένα μέρος, αφήστε καλή εντύπωση πίσω σας. Έπειτα, όταν
έρθει ο καιρός για την Εκκλησία μας να βρεθεί εκεί για τη
διάδοση του Θεϊκού Σχεδίου του Φωτός, θα είναι πολύ
ευκολότερο, γιατί ήδη σπείρατε σπόρους καλής θέλησης.

Βοηθώντας τα νέα μέλη
Πολλοί άνθρωποι, αφού γίνονται μέλη του Θεϊκού
Σχεδίου του Φωτός, αρχίζουν να δέχονται υπέροχες ευλογίες.
Ωστόσο, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες
άτομα που είχαν κάποια προβλήματα πριν γίνουν μέλη της
Εκκλησίας μας, αρχίζουν να βιώνουν ακόμη μεγαλύτερες
δυσκολίες. Αυτός είναι ένας εξαγνισμός των πνευματικών
νεφών που πρέπει να διαλυθούν.
Μπορεί να υπάρξει κάποια δυσκολία στο να
αντιληφθούμε το βαθύ νόημα του εξαγνισμού. Σε κάθε
περίπτωση, ένας καθαρισμός μπορεί να πάρει διάφορες
μορφές. Όποιες και να είναι αυτές, μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι είναι καθαρισμός από μιάσματα που
συγκεντρώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Αποδεχόμενοι μια
τέτοια εμπειρία με υπομονή και πίστη, ένα άτομο μπορεί να
εξαγνιστεί και να ανυψωθούν οι πνευματικές του δονήσεις.
Έτσι, μπορεί να γίνει ένα καλύτερο όργανο στο έργο του
Θεού και να του δοθεί μια νέα ζωή, όπου οι ευλογίες θα
ρέουν με αφθονία.
Όταν τα νέα μέλη δεν καταλαβαίνουν επακριβώς το
Νόμο του Εξαγνισμού, μπορεί να παραπονιούνται για τις
κακουχίες και τις δοκιμασίες τους, σκεπτόμενοι ότι το Ιερό
Φως τους προκάλεσε σκληρές δοκιμασίες, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να βγουν εκτός της
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πορείας στην οποία ο Θεός τους έφερε και να αφήσουν το
Τζορέι.
Εσείς που είστε σταθερά μέλη, θα πρέπει να γίνεστε
καλοί σύντροφοί τους από τη στιγμή που μπαίνουν στο
Κίνημά μας. Θα πρέπει να τους δίνετε δύναμη και κουράγιο
ώστε οι σπόροι της πίστης και της αλήθειας για τη νέα εποχή
να προστατευτούν και να μεγαλώσουν.

Βοηθώντας τα μέλη μας
να μεγαλώσουν πνευματικά
Ο υπεύθυνος της ομάδας των μελών δεν θα πρέπει να
δείχνει αδιαφορία όταν τα μέλη του αδρανούν. Είναι
απαραίτητο να τους βοηθάει να εξελίσσονται σε ολοένα
μεγαλύτερα επίπεδα πνευματικής κατανόησης, ακόμη και
όταν αυτό συμβαίνει λίγο-λίγο. Και αν κάποιος από την
ομάδα εξελιχθεί τόσο πολύ πνευματικά και κάνει κάποιο έργο
που μπορεί να είναι μεγαλύτερο από όσα έχει καταφέρει ο
υπεύθυνος μέχρι τώρα, τότε θα πρέπει να είναι πολύ
χαρούμενος για αυτόν.
Εάν είσαι υπεύθυνος μιας ομάδας, θα πρέπει συνεχώς να
προσπαθείς να προηγείσαι, με σκοπό να βοηθάς αυτούς που
είναι γύρω σου να εξελιχθούν. Διαφορετικά, δεν μπορείς να
πετύχεις να οδηγήσεις κάποιον σε ανώτερα επίπεδα. Αν
επιθυμείς οι άνθρωποί σου να εργάζονται δραστήρια, θα
πρέπει και εσύ επίσης να εργάζεσαι δραστήρια.
Για όσο έχεις ζωή, έχεις και μια αποστολή να
επιτελέσεις, που σου έχει δοθεί από τον Θεό. Το αν έχεις
αφιερωθεί ειλικρινά ή όχι στο έργο Του, είναι προφανές από
το βαθμό της υπηρεσίας σου.
Υπέθεσε ότι χτίζεις ένα σπίτι. Αν κάνεις στα γρήγορα τη
δουλειά σου, ακόμα και αν το σπίτι φαίνεται καλοχτισμένο,
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δεν θα μπορέσει να αντέξει σε όλες τις καιρικές αλλαγές και
θα αρχίσει να γκρεμίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την
πνευματική εργασία. Δεν μπορείς να τελειώνεις στα γρήγορα,
αλλά πρέπει να βάζεις όλη σου την ψυχή και την καρδιά, για
να καθοδηγείς τους άλλους στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός και
να τους βοηθάς να αναπτύσσονται σταθερά και να
αφυπνίζονται πνευματικά.

Απλά κάνε το καλύτερο
Ήδη μπορεί να έχετε βοηθήσει κάποιους ανθρώπους
μέσω του Τζορέι και μετά αυτοί να απομακρύνονται από την
Εκκλησία.
Μην κατηγορείτε τους εαυτούς σας για τέτοια
περιστατικά, γιατί δεν είστε λάθος αν έχετε κάνει το ανώτερο
για το καλό αυτού του ατόμου από την καρδιά σας. Ακόμη
και αν μετά από προσπάθειες σας φάνηκε –επιφανειακά – ότι
δεν έχει αποδώσει καρπούς, αυτές έχουν αποτυπωθεί στον
πραγματικό τους εαυτό, στον Πνευματικό Βασίλειο. Έτσι δεν
χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα, να έχετε τύψεις ή
απογοήτευση.
Έχετε δράσει σε αρμονία με τη Θεϊκή Θέληση, κάνοντας
το καλύτερο, σύμφωνα με την αποστολή που σας έχει
αποδοθεί. Να είστε χαρούμενοι και ευγνώμονες με το γεγονός
ότι χρησιμοποιηθήκατε ως όργανα του Θεού.

Αποδεχόμενοι το δρόμο του Θεού
Ο Μέισου-Σάμα έλεγε: «Στα υψηλότερα επίπεδα της
πνευματικής κατανόησης, κάποιος μπορεί να γυρίσει προς τα
δεξιά, το ίδιο εύκολα όπως και προς τα αριστερά, καθώς ο
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Θεός ανοίγει το δρόμο». Ο Μέισου-Σάμα επεσήμανε εδώ τη
σημασία της ολοκληρωτικής αποδοχής, για οποιαδήποτε
κατεύθυνση κι αν διαλέγει ο Θεός για εμάς.
Κάποιοι άνθρωποι το παρανοούν αυτό, παίρνοντάς το
σαν τυφλή αποδοχή σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους,
πράγμα που δεν είναι σωστό. Πηγαίνοντας όπου τους πάει το
κύμα, χωρίς κάποια δική τους θέληση, μοιάζουν με
ανθρώπους δίχως ραχοκοκαλιά.
Είναι σημαντικό να υπακούμε τον Θεό, να είμαστε
έτοιμοι να δεχτούμε ό, τι εμπειρίες έχει ετοιμάσει για μας.
Την ίδια στιγμή ωστόσο, θα πρέπει να φροντίζουμε, να
υπηρετούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε στο σχέδιό
Του, προσευχόμενοι να μας δοθούν ευκαιρίες ώστε να
υπηρετήσουμε ακόμη περισσότερο.
Αυτοί που τα αφήνουν όλα στον Θεό, αφού πρώτα
κάνουν αυτό που αναλογεί στους ίδιους, περιμένοντας για τις
ευκαιρίες που τους στέλνει, έχουν τη σωστή στάση. Όταν
αρκετοί άνθρωποι υιοθετήσουν αυτή τη στάση και πράττουν
σύμφωνα με αυτήν, ο κόσμος θα βελτιωθεί αισθητά.

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό
Ο Θεός ποτέ δεν σας βάζει σε καμία δίχως ελπίδα
δύσκολη θέση. Μπορεί κάποιες φορές να έχετε βρεθεί
αντιμέτωποι με κάποια κατάσταση που σας φάνηκε άδικη ή
φαινομενικά να σας έχει συμβεί το χειρότερο. Όταν σας
συμβαίνει να έχετε μια τέτοια εμπειρία, κοιτάξτε την σαν μια
ευκαιρία για να επιδείξετε την πνευματική σας δύναμη και
αποδεχτείτε την με υπομονή. Να είστε σίγουροι ότι θα
κερδίσετε πολλά με μία τέτοια συμπεριφορά.
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Αν πραγματικά δείχνετε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό,
θα παραμείνετε στην πίστη σας σε Αυτόν, κάτω από
οποιαδήποτε περίσταση.

Προσωπική εφαρμογή
της Βιολογικής Καλλιέργειας
Η Φυσική Γεωργία δεν είναι σημαντική μόνο για τους
αγρότες. Οι καταναλωτές επίσης θα έπρεπε να είναι γνώστες
της αξίας της και να δείξουν ενδιαφέρον.
Θα ήθελα όλα τα μέλη να δοκιμάσουν να έχουν ένα
τουλάχιστον μέρος της διατροφής τους από φυσικά προϊόντα.
Αν υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στην αυλή σας,
χρησιμοποιήστε το για να καλλιεργήσετε λίγα λαχανικά με τη
φυσική μέθοδο. Εφαρμόστε την σε αυτό το κομμάτι. Αν ζείτε
σε ένα μέρος που δεν υπάρχει διαθέσιμη γη, μπορείτε να
καλλιεργήσετε μερικά στο παράθυρό σας ή στην είσοδο του
σπιτιού σας ή σε κάποια γλάστρα, όπως πράσινα κρεμμύδια,
φασόλια, σπανάκι, πιπεριές κ.λπ.
Κάνοντάς το αυτό, μπορείτε να απολαύσετε αγνά,
φρέσκα λαχανικά. Έτσι, θα μάθετε από μόνοι σας την
αληθινή σημασία της φυσικής γεωργίας, αποκτώντας όλο και
περισσότερο συνείδηση για τη δύναμη της Φύσης.

Ευγνωμοσύνη - Υπηρεσία - Ευγνωμοσύνη
Με σκοπό να βάλουμε την πίστη μας ολοκληρωτικά σε
πράξη, θα πρέπει να γνωρίζουμε τους νόμους του Θεού, για
αυτό είναι σημαντικό για μας να μελετάμε τις Διδασκαλίες
της αλήθειας και να τις κρατάμε μέσα μας. Θυμηθείτε
ωστόσο, ότι το να έχουμε απλώς τη γνώση των Νόμων,
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σημαίνει πολύ λίγα εκτός και αν αρχίσουμε να τους
χρησιμοποιούμε.
Όταν εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μέσα από την
καρδιά μας για τις άφθονες ευλογίες του Θεού, μπορούμε να
υπηρετούμε αληθινά και ειλικρινά ακούραστα. Η υπηρεσία
γεννά και προσθέτει ευλογίες και αυτές αντιστρόφως
αυξάνουν το αίσθημα της ευγνωμοσύνης μας. Από το
αίσθημα της ευγνωμοσύνης, μπορούμε να κάνουμε
περισσότερη υπηρεσία, που μας φέρνει ακόμη περισσότερες
ευλογίες. Αυτή η δράση μπορεί να ονομαστεί
ένας
«ευεργετικός κύκλος».
Ζώντας κατά αυτόν τον τρόπο, θα αρχίσουμε να
δεχόμαστε περισσότερες ευλογίες κάθε μέρα. Θα αρχίσουμε
να μεγαλώνουμε πνευματικά, μέχρι να γίνουμε οντότητες με
πραγματικά υψηλό χαρακτήρα, με πίστη που δεν κλονίζεται
σε καμία περίπτωση.

Ευγνωμοσύνη και πράξη
Εάν είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις ευλογίες
που μας έδωσε ο Θεός, η ευγνωμοσύνη μας θα εκφραστεί σε
πράξη. Η ευγνωμοσύνη κάνει την πίστη μας να δυναμώνει,
και όταν υπάρχει μια δυνατή πίστη, αυτή εκφράζεται μέσω
της υπηρεσίας.
Προσφέροντας τον εαυτό μας στους άλλους, η
πνευματική μας κατανόηση μεγαλώνει τόσο, που γίνεται ένα
κομμάτι της φύσης μας να λειτουργούμε πάντοτε με αγάπη
και να κάνουμε ό, τι μπορούμε, για να βοηθήσουμε τους
άλλους, οποτεδήποτε χρειαστεί.
Όσο περισσότερο καλό κάνουμε, τόσες περισσότερες
ευλογίες, υλικές και πνευματικές, θα έρθουν προς εμάς, γιατί
αυτό είναι ένα μέρος του Κοσμικού Νόμου. Ακόμη και οι
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οικογένειές μας θα ευλογηθούν από τις ενάρετες πράξεις μας.
Από τη στιγμή που γνωρίζουμε αυτή την αλήθεια, η πράξη
καλοσύνης από μόνη της φέρνει τη χαρά, και κάνοντας
υπηρεσία για τον Θεό και την ανθρωπότητα χωρίς
αντάλλαγμα, φέρνει την προσωπική ολοκλήρωση.

Διορθώστε τις παρεξηγήσεις αμέσως
Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους της δυστυχίας σε
αυτό τον κόσμο είναι οι παρεξηγήσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Παίζουν μεγάλο ρόλο σε πολλές πλευρές της ζωής.
Όταν μία παρεξήγηση παραμείνει άλυτη, μπορεί να
παρατείνει τα άσχημα συναισθήματα και από τις δυο πλευρές
επ’ αόριστον. Είναι σημαντικό να λυθεί το γρηγορότερο,
ώστε τα σύννεφα που δημιουργήθηκαν από αυτή να
μπορέσουν να διαλυθούν.
Κάποιες φορές, ένα πρόσωπο δεν προσπαθεί να
διορθώσει την παρεξήγηση ενός άλλου για τον ίδιο,
σκεπτόμενος ότι ο Θεός γνωρίζει ότι είναι σωστός και ότι μια
μέρα θα δείξει από μόνος Του ποια είναι η αλήθεια. Αυτή η
ιδέα είναι πολύ λανθασμένη.
Αν ποτέ βρεθείτε σε τέτοια θέση, τότε θα πρέπει να πάτε
στο άλλο πρόσωπο. Ο λόγος της παρεξήγησης είναι κάποιες
φορές ασήμαντος, αλλά η σύγχυση που προκαλείται μπορεί
να το κάνει να φαίνεται τεράστιος. Παίρνοντας στα σοβαρά
το γεγονός, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το θέμα τελείως.
Ας θυμόμαστε πάντα πόσο σημαντικό είναι για μας που
είμαστε μέλη της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας, να
ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και τα συναισθήματά μας
τακτικά και καθαρά και να κρατάμε στενή επικοινωνία ο ένας
με τον άλλο.
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Δυνατές κολόνες στο οικοδόμημα
του Θεϊκού Φωτός
Τα μέλη της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας
επιλέχτηκαν από τον Θεό και ήρθαν στο Κίνημά μας για ένα
πνευματικό σκοπό, και τους δόθηκε έτσι η μεγαλειώδης
αποστολή να βοηθήσουν για την εγκαθίδρυση του
Παραδείσου πάνω στη Γη.
Αυτό το μεγάλο Σχέδιο του Θεού δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί με κάποιο πρόγραμμα, εύκολων ή
συνηθισμένων μέσων. Πρέπει να γίνουν κάποιες ειδικές
προσπάθειες.
Πρέπει να προετοιμαστούμε, να ξεπεράσουμε κάθε
πρόβλημα και δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν και
να τα αποδεχτούμε σαν πνευματικούς καθαρισμούς που μας
εξαγνίζουν. Θα πρέπει να ανοίξουμε τους εαυτούς μας στο
φως, όλο και περισσότερο. Έτσι, οι πνευματικές μας δονήσεις
θα αυξηθούν τόσο, ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε
σαν δυνατά, στέρεα θεμέλια στο οικοδόμημα του Θεϊκού
Φωτός πάνω σε αυτή τη Γη.

Εκπλήρωση του Θεϊκού Σχεδίου
Ο Θεός προάγει το Σχέδιό Του, που είναι να αφυπνίσει
την καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, σε αρμονία με τη
θέλησή Του, διορθώνοντας τα λάθη του υλικού πολιτισμού.
Δουλεύει δια μέσου κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων που
θέλουν να Τον υπηρετήσουν.
Είναι λυπηρό, που μόνο λίγοι κατανοούν αυτό το
γεγονός και ότι πολύς κόσμος έχει χάσει την πίστη του στον
Θεό. Ωστόσο, αν έστω και ένα άτομο μέσα από τα χιλιάδες
ξυπνήσει πνευματικά, κερδίσει αληθινή πίστη στον Θεό και
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αφιερώσει τον εαυτό του στο έργο Του, θα βελτιώσει το
πνευματικό επίπεδο του κόσμου. Θα γίνει κανάλι της
απεριόριστης δύναμης του Θεού και θα είναι ικανό να
προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός.
Ο Θεός έχει επιλέξει το κάθε μέλος της Παγκόσμιας
Μεσσιανικής Εκκλησίας μέσα από ένα μεγάλο πλήθος, και
εξαιτίας του Νόμου της Πνευματικής Συγγένειας, έφερε τον
καθένα από αυτά κοντά Του. Για αυτό το λόγο, είχε
προαποφασιστεί ότι αυτά τα μέλη θα εργαστούν ως όργανα
του Θεού. Σε αυτούς που εισήλθαν στο Κίνημα μας έχει δοθεί
η ευθύνη να προσεύχονται ειλικρινά και να δουλεύουν
ευσυνείδητα για το καλό των άλλων, για όλη την
ανθρωπότητα, με σκοπό να επιφέρουν ένα κόσμο αιώνιας
ευτυχίας.
Από τη στιγμή που είσαι παιδί του Θεού, αν εργαστείς
για το Σχέδιό Του με όλες σου τις δυνάμεις και παραμείνεις
στον τρόπο ζωής που είναι ο καλύτερος για σένα, θα σε
ευλογήσει με πνευματικά αλλά και υλικά αγαθά. Θα σε
βοηθήσει, καθώς εργάζεσαι για να φέρεις εις πέρας το ιδανικό
του Μέισου-Σάμα, το οποίο είναι η εκπλήρωση του δικού Του
Σχεδίου.

Έμπνευση μέσω της ομορφιάς
Μέσω της επαφής μας με κάτι όμορφο, μπορούμε να
εμπνευστούμε από την θαυμάσια μορφή του και αυτό είναι
σημαντικό. Αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι η ψυχική ομορφιά
που βρίσκεται μέσα του. Όταν νιώθουμε την πνευματικότητα
του δημιουργού μέσω της δημιουργίας Του, μπορούμε να
δεχτούμε παραπέρα έμπνευση από αυτή. Αυτό συνεισφέρει
στην πνευματική μας ανάταση και τη διεύρυνση της
συνείδησης με κάθε τρόπο.
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Το ενδιαφέρον και η οπτική ομορφιά μιας υλικής φόρμας
μπορεί να ξεθωριάσει. Αλλά όταν νιώθουμε την ευχαρίστηση
της φύσης, γινόμαστε πιο συνειδητοί της ομορφιάς του ίδιου
του δημιουργού και έτσι αρχίζουμε να αναπτύσσουμε την
εσωτερική μας ομορφιά, αυτή του πνεύματος, και
λαμβάνουμε ακόμη περισσότερη έμπνευση.
Το Σχέδιο του Θεού είναι να μεταμορφώσει αυτό τον
πλανήτη. Ο κόσμος της Νέας Εποχής θα είναι ταυτόχρονα
εξελιγμένος υλικά και πνευματικά. Θα είναι πραγματικά ένας
Παράδεισος πάνω στη Γη.

Ένα βήμα ζωτικής σημασίας
προς τον Παράδεισο πάνω στη Γη
Στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός, η Φυσική Γεωργία κατέχει
σημαντική θέση, ανάλογη με εκείνη του Τζορέι, γιατί είναι
μία γεωργική μέθοδος που αποκαλύφθηκε στον ΜέισουΣάμα. Είναι ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας για
την
εγκαθίδρυση ενός κόσμου ειρήνης και ευημερίας.
Στις μέρες μας, σχεδόν όλες οι τροφές που διατίθενται
ευρέως στα μαγαζιά είναι διαποτισμένες με χημικά λιπάσματα
και εντομοκτόνα. Αν κάποιος καταναλώνει αυτή την τροφή
για αρκετά μεγάλο διάστημα, η υγεία του θα αποδυναμωθεί.
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διαδοθεί η
πληροφορία για την φυσική μέθοδο γεωργίας σε όσο το
δυνατό περισσότερους ανθρώπους. Είναι ένας βασικός
παράγοντας για την επιτυχή εγκαθίδρυση του παραδείσου
πάνω στη Γη.
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Εξέλιξη στο πνευματικό μονοπάτι
Καθώς ακολουθούμε το πνευματικό μονοπάτι, μπορούμε
να εμπνευστούμε με σοφία, κάνοντας πράξη τις Διδασκαλίες
της αλήθειας.
Ξέρουμε ότι ο Θεός μας βοηθάει στο έργο μας πάντοτε,
ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που μας
κάνει να νιώθουμε εγκλωβισμένοι ή ότι βρισκόμαστε σε
αδιέξοδο. Αν αυτό συμβεί, ας θυμηθούμε ότι αυτό είναι
τελικά η εκκίνηση για μια καινούρια κατεύθυνση για μας, μία
φάση ανάπτυξης της πνευματικής συνείδησης.
Μέσω αυτής της εμπειρίας, καθαριζόμαστε πνευματικά
και αν τη δεχτούμε κρατώντας τη σωστή στάση, μένοντας
σταθεροί στην πίστη μας, δεν εμποδίζουμε την εξέλιξή μας
στο μονοπάτι αυτό. Να θυμάστε ότι αν δεν εφαρμόζουμε τις
Διδασκαλίες σε κάθε πλευρά της ζωής μας, δεν θα
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πνευματικό μας ταξίδι.
Στην προσπάθειά μας να βρούμε τρόπο να υπηρετήσουμε
το Θεϊκό Σχέδιο, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε εάν λέμε:
«Δεν μπορώ να το κάνω» και μετά να σταματάμε την
προσπάθεια. Εάν έχουμε τη σωστή στάση, κάνουμε το
καλύτερο για να τα φέρουμε εις πέρας, ακόμη και αν αυτό
φαίνεται πέρα από τις δυνατότητές μας. Εάν έχουμε αγάπη
και ειλικρινή επιθυμία όταν υπηρετούμε, ο Θεός πάντα μας
δίνει βοήθεια. Μπορεί να ξαφνιαστούμε, ανακαλύπτοντας ότι
μπορούμε να φέρουμε εις πέρας περισσότερα από όσα
νομίζαμε.
Μαθαίνοντας να εμπιστευόμαστε και να παραμένουμε με
απόλυτη πίστη στον Θεό, και μέσα από τη δύναμη της
προσευχής, θα ανέλθουμε τελικά σε ένα επίπεδο, από όπου θα
μπορούμε να προχωρήσουμε στο πνευματικό μονοπάτι με
πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να υπηρετούμε τον
Θεό και τους συνανθρώπους μας.
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Ηθοποιοί στο Θείο Δράμα
Από τη στιγμή που πήρατε τα εισαγωγικά σεμινάρια και
εισήλθατε στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός, θα πρέπει να
αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε και ζείτε, ώστε να μην
παραμείνει καμία συμπεριφορά μη αφυπνισμένου ανθρώπου.
Θα πρέπει να γίνετε υπόδειγμα πολίτη της Νέας Εποχής.
Οτιδήποτε συμβεί από εδώ και μπρος, μη φοβηθείτε ποτέ
και μην αμφιβάλετε, αλλά κρατήστε το μυαλό σας στο παρόν,
σκεπτόμενοι ότι όλα όσα συμβαίνουν αποτελούν κομμάτια
του Θεϊκού Σχεδίου. Για όσο η πνευματική χορδή που σας
συνδέει με τον Θεό είναι δυνατή, δεν υπάρχει τίποτα για το
οποίο θα έπρεπε να ανησυχείτε. Σε κάθε περίπτωση, απλώς
εργαστείτε για το Θεϊκό Σχέδιο δίνοντας τον καλύτερο εαυτό
σας.
Όλα τα μέλη της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας
είναι ηθοποιοί στο θεϊκό δράμα της αλλαγής αυτού του
κόσμου και στον ερχομό της Νέας Εποχής του Φωτός. Θα
πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας, καταβάλλοντας τις
καλύτερες προσπάθειές μας, υπηρετώντας με τον κάθε δυνατό
τρόπο, όπως με το να δίνουμε Τζορέι, κάνοντας καλές πράξεις
για τους άλλους και βοηθώντας τους να αναπτύξουν την
πνευματική τους κατανόηση.

Κατανοώντας τη Θεία Βούληση
Πολλοί άνθρωποι χωρίς καθόλου πίστη έχουν βοηθηθεί
από το Τζορέι. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό,
που αποσκοπεί στην αφύπνιση αυτών των ανθρώπων, ώστε
να αποκτήσουν τη συνείδηση της δύναμης του πνεύματος,
μέσω της δικής τους προσωπικής εμπειρίας. Δεν μπορούν να
συνεχίζουν να παίρνουν βοήθεια δίχως να εξελιχθούν
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πνευματικά, αλλά από τη στιγμή που αναγνωρίσουν έστω και
λίγο την ανιδιοτελή αγάπη του Θεού, αρχίζουν να
καταλαβαίνουν ότι η Θεϊκή δύναμη που διοχετεύεται μέσω
του Τζορέι είναι η γραμμή ζωής που προετοίμασε για να
σωθεί η ανθρωπότητα.
Ελπίζω όλα τα μέλη μας, που είστε κανάλια του Θεϊκού
Φωτός, να έχετε ξεπεράσει κάθε Σότζο (περιορισμένη,
κάθετη) συμπεριφορά, χωρίς εγωκεντρισμό, να προσεύχεστε
και να δίνεται Τζορέι. Εάν υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν
ότι η Παγκόσμια Μεσσιανική Εκκλησία υπάρχει για να
προσφέρει φυσική ίαση ή οποιαδήποτε άλλη υλική βοήθεια,
δεν έχουν πραγματική κατανόηση του σκοπού και της
λειτουργίας του.
Με το πέρασμα του χρόνου, τα καθήκοντα που μας
ανατέθηκαν από τον Θεό για το έργο Του θα γίνονται όλο και
μεγαλύτερα, όλο και δυσκολότερα. Για αυτό το λόγο, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να καθαριστούν τα πνευματικά σώματά
μας και να προσπαθούμε συνεχώς να ανερχόμαστε ολοένα σε
υψηλότερα επίπεδα συνείδησης.
Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα,
είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μέσα μας πλήρως τη
συνείδηση της Θείας Βούλησης και μια κατανόηση της χαράς
που ενυπάρχει στην προσφορά μας, κατά την υπηρεσία μας
στο έργο Του.

Έχε πίστη, υπομονή, δύναμη
Όταν κάποιο πρόσωπο έχει αληθινή πίστη, δεν πρόκειται
ποτέ να αφεθεί στην απελπισία όταν κατά καιρούς πέφτει
θύμα κριτικής και κατηγορίας, ούτε θα σκεφτεί ποτέ να
εκδικηθεί. Θα υποφέρει υπομονετικά τα λάθη, συγχωρώντας
τους άλλους για το επίπεδο της κατανόησής τους. Έπειτα, θα
28

ψάξει μέσα του για κάποιο πνευματικό αίτιο που μπορεί να
προκάλεσε αυτή την αρνητική εμπειρία. Αν το πρόσωπο αυτό
που έχει πίστη δεν βρει κάποιο εμφανή λόγο, πνευματικό
αίτιο, θα φτάσει στο συμπέρασμα ότι έχει διαπράξει κάποιο
λάθος στο παρελθόν το οποίο του δημιούργησε πνευματικά
σύννεφα και ότι τώρα αυτά εξαγνίζονται. Σκεπτόμενοι με
αυτό τον τρόπο, θα υποφέρει κάθε πόνο με υπομονή,
αφήνοντας καθετί στα χέρια του Θεού. Έτσι, η στάση του θα
παραμείνει αισιόδοξη και γαλήνια. Αυτή είναι η σωστή στάση
για έναν αληθινό πιστό σε κάθε ακραία περίπτωση. Μόνο ένα
πνευματικά αδύναμο άτομο παραδίδεται στο θυμό και στην
απόγνωση.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ υπομονής και δειλίας.
Αν αφήνεστε στον Θεό να σας καθοδηγεί με τη σοφία Του,
πάντα θα έχετε σωστή κρίση.
Υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να υπομένετε χωρίς
αντίσταση, χωρίς εξηγήσεις, ενώ θα μπορούσατε να
εκφράσετε τις πεποιθήσεις σας. Αν αποφασίσετε ότι η
έκφραση της άποψής σας δεν θα έχει κανένα νόημα και ότι
είναι αναγκαίο να υπομένετε τα λάθη παραμένοντας
σιωπηλοί, θα πρέπει τότε να αποδεχτείτε αυτή την εμπειρία με
υπομονή. Αν αποφασίσετε από την άλλη ότι έχει έρθει η ώρα
να μιλήσετε, θα πρέπει να εκφράσετε καθαρά τη γνώμη σας.
Αυτοί που υπηρετούν το Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός,
πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν τη διάνοια καθώς και την
καλή τους θέληση. Αν πράττουν σωστά με ισορροπημένο
συνδυασμό αγάπης και σοφίας, θα μπορέσουν έτσι να
προσφέρουν μια πραγματικά αποτελεσματική υπηρεσία.
Αυτή είναι η στάση του Ιζουνομέ ή αλλιώς, ο σταυρός
της ισορροπίας. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το
επίπεδο μέσα σε μία νύχτα. Αλλά καθώς συνεχίζουμε έχοντας
αυτή την επιθυμία και κάνοντας προσπάθειες για να την
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πραγματοποιήσουμε, μπορούμε προχωρώντας βήμα-βήμα
τελικά να τα καταφέρουμε.

Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από τον Θεό
Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα εξατομικευμένο κομμάτι
του Θεού, του Μεγάλου Πνεύματος του Σύμπαντος, ενώ το
υλικό του σώμα είναι κομμάτι του συγκεκριμένου
διαστήματος, που είναι ο υλικός φορέας του Θεού. Συνεπώς,
με το να είναι δημιουργημένος από τον Θεό αποτελώντας
κομμάτι Του, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ένας μικρότερος Θεός.
Όλα όσα σκέφτεται, κάνει και παράγει είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με Αυτόν. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει και ο
άνθρωπος αυτός που λαμβάνει. Χωρίς το ένα ή το άλλο, η
αλληλεπίδραση του δούναι και λαβείν δεν θα μπορούσε να
ολοκληρωθεί.
Αν κάποιος δεν έχει πίστη στον Θεό, την πηγή του,
ακόμα και αν φαίνεται να έχει μια καλή υλική και κοινωνική
ζωή, στην πραγματικότητα η ζωή του είναι ρηχή και ανούσια,
χωρίς πνευματική βάση. Η σύνδεσή του με τον Θεό είναι
αρκετά αδύναμη και ο πνευματικός λώρος γίνεται πολύ
λεπτός. Ένα τέτοιο άτομο είναι πραγματικά αξιολύπητο, για
την υλιστική ανθρωποκεντρική του ύπαρξη. Είναι σαν ένα
δέντρο που οι ρίζες του έχουν κοπεί. Και ενώ κρατάει τα άνθη
του για λίγο και μοιάζει να ευδοκιμεί, πεθαίνει λόγω έλλειψης
σύνδεσης με το ζωογόνο του στοιχείο. Ο Θεός είναι η πηγή
της ζωής του ανθρώπου. Χωρίς τη στήριξη και σύνδεση με
την πηγή αυτή, πώς μπορεί κάποιος να ζήσει για πολύ;
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Η Ιερή Περγαμηνή και ο πλανήτης
Σήμερα, ο πλανήτης είναι τόσο γεμάτος με πνευματικά
νέφη, που πραγματικά βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σημείο.
Εκτός και αν αλλάξει, δεν μπορούμε να πούμε τι μέλλει
γενέσθαι. Βλέπουμε λοιπόν, ότι έχει έρθει ο καιρός για
αυτούς που υπηρετούν στο έργο του Θεϊκού Φωτός, για να
εργαστούν με πραγματικό ζήλο και να βοηθήσουν στην
ανύψωση της πνευματικής δόνησης.
Καθώς τα νούμερα των μελών μεγαλώνουν και
περισσότερες Ιερές Περγαμηνές είναι τοποθετημένες σε
περισσότερα σπίτια, η πνευματική δόνηση του πλανήτη
αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ιερή Περγαμηνή είναι το
ιερό σημείο εστίασης του Θεϊκού Φωτός. Τοποθετείται σε ένα
ναό ή σε ένα σπίτι, με σκοπό να δημιουργήσει ακόμα ένα
κέντρο φωτός.
Δεν λατρεύουμε την Περγαμηνή την ίδια, αλλά τον ίδιο
τον Θεό δια μέσου της Περγαμηνής. Το Φως Του εστιάζεται
εκεί και αυξάνεται όποτε προσευχόμαστε μπροστά της. Έτσι,
μας δίνεται η άδεια από αυτό, να εξαγνιστούμε περισσότερο
μέσα στο φως, ενώ την ίδια στιγμή, δεχόμαστε έμπνευση και
σοφία.
Καθώς οι δονήσεις μας δυναμώνουν, κατακτούμε
υψηλότερα επίπεδα πνευματικής αντίληψης και έτσι
γινόμαστε ικανοί να ζούμε όλο και περισσότερο σε συμφωνία
με τη θέληση του Θεού, βοηθώντας με τη μετάδοση του
Θεϊκού Φωτός όλο και περισσότερο τον πλανήτη.
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Η νεολαία μπορεί να νιώσει
όπως ένιωθε ο Μέισου-Σάμα
Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν μεγάλο ζήλο για την
εγκαθίδρυση του Παραδείσου στη Γη. Αλλά δεν είναι καλό
να ενθουσιάζονται εύκολα και να τους περνάει γρήγορα. Ο
ζήλος τους πρέπει να είναι βασισμένος σε μία σταθερή και
βαθιά πίστη, όχι σε έναν επιφανειακό ενθουσιασμό. Θα
πρέπει να έχουν τη θέληση να φέρουν εις πέρας τις αποστολές
τους, χωρίς φόβο ή διστακτικότητα, κάτω από οποιαδήποτε
συνθήκες. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Όταν ο Μέισου-Σάμα ήταν νέος, είχε μία ασυνήθιστα
δυνατή αίσθηση της δικαιοσύνης. Έχοντας μία ευαίσθητη
υγεία, χρησιμοποιούσε τον ελεύθερο χρόνο του για να
διευρύνει τις γνώσεις του, συμμετέχοντας σε διαλέξεις και
διαβάζοντας βιβλία, και έτσι κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα
διανοητικά ισορροπημένο άτομο.
O Μέισου-Σάμα ένιωθε βαθιά λύπη για τις δυστυχείς
συνθήκες της κοινωνίας, ακόμα και από τα νεότερά του
χρόνια, και είχε ένα βαθύ ενδιαφέρον για την καλυτέρευσή
της. Θεώρησε τότε σημαντικό να δημοσιεύσει μία εφημερίδα,
χρόνια πριν την ίδρυση της Σεκάι Κιουσέι Κιό, σκεπτόμενος
ότι είναι μία καλή μέθοδος για να διαφωτίσει τους ανθρώπους
μέχρι κάποιο σημείο, ανοίγοντας δρόμο για την αναμόρφωση
της κοινωνίας. Αυτό υποδηλώνει, ακόμη από τότε, την
αποφασιστικότητά του να βοηθήσει με κάποιο τρόπο την
ανθρωπότητα.
Ήταν το πεπρωμένο του να γίνει ένας μεγάλος
πνευματικός ηγέτης, ο ιδρυτής και η έμπνευση για τo Κίνημά
μας. Αυτό μπορεί να το δει κανείς μελετώντας τη ζωή του, η
οποία δείχνει ότι από τα νεότερά του χρόνια ακόμη, είχε ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνία και αφιερώθηκε με
στόχο να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο στην αλλαγή των
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αρνητικών αυτών κοινωνικών συνθηκών. Δεν θα πρέπει να
σκεφτόμαστε ότι ο Μέισου-Σάμα απλώς ένιωσε αυτά που
έκανε γιατί ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Απλά, ήταν
αυτός που επιλέχτηκε από τον Θεό για να δείξει το δρόμο.
Κάθε νέο άτομο μπορεί να νιώσει όπως ο Μέισου-Σάμα,
δηλαδή, να επιθυμεί τόσο πολύ με κάποιο τρόπο να βοηθήσει
τους άλλους και έτσι να γίνει ένας δυνατός εργάτης για τον
εξαγνισμό και τη βελτίωση της κοινωνίας.

Η σημασία της ενότητας στην πίστη
Είναι δύσκολο να αναμειχθεί το ξύδι με το λάδι, αλλά
όταν μπουν μαζί και χτυπηθούν καλά, αναμειγνύονται και
γίνονται μία νόστιμη σάλτσα για σαλάτα.
Κάθε άτομο έχει μία φυσική και διαφορετική
προσωπικότητα από όλους τους άλλους. O Θεός έπλασε τους
ανθρώπους κατά αυτό τον τρόπο. Όσο κάποιος επιμένει να
ακολουθεί αποκλειστικά το δικό του τρόπο, ποτέ δεν θα τα
πάει καλά με κανέναν άλλο.
Όταν μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, δημιουργείται μία
υπέροχη ατμόσφαιρα, εφόσον ο καθένας προσπαθήσει να
εκφράσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του και να
χρησιμοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες του, για το καλό των
άλλων. Αυτό συνεισφέρει σημαντικά στην εγκαθίδρυση ενός
κόσμου ομορφιάς και αρμονίας, έναν κόσμο που είναι ο
Παράδεισος.
Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για μια οικογένεια. Όταν
υπάρχει ενότητα πίστης σε μια οικογένεια, τότε είναι γεμάτη
δύναμη. Τα μέλη θα πρέπει να προσεύχονται για αυτό και να
προσπαθούν να αναπτύξουν μια τέτοια πίστη και αρμονία στα
σπίτια τους. Θα πρέπει επίσης να βοηθούν και τους άλλους να
κάνουν το ίδιο.
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Νέοι, οι οικοδόμοι του Νέου Κόσμου
Σε κάθε εποχή, σχεδόν πάντα, γεννιόταν μια νέα τάση
από τη νεολαία. Ήταν αυτές οι ενεργητικές προσπάθειες της,
που προκάλεσαν τη μεγάλη αλλαγή το 1868 στην Ιαπωνία, το
ειρηνικό όνειρο της περιόδου Τοκουγκάουα, περιόδου που
κράτησε 300 χρόνια.
Οι σημερινοί νέοι άνθρωποι μπορούν επίσης να είναι τα
ηγετικά πνεύματα της τωρινής εποχής. Τα νέα μέλη είναι οι
ελπίδες του Κινήματός μας. Θα πρέπει να κάνουν την
καλύτερη χρήση των απεριόριστων δυνατοτήτων τους, για να
βοηθήσουν στην εξάπλωση του Θεϊκού Σχεδίου του Φωτός.
Κάποτε, ο Μέισου-Σάμα ονόμασε τα μέλη του
Κινήματός μας, ομάδα επαναστατών για τον Παράδεισο πάνω
στη Γη. Φυσικά, δεν εννοούσε τη λέξη επαναστάτες με τη
συνήθη έννοια της λέξης. Εννοούσε ότι ήταν οι πρωτοπόροι
για το σχέδιο της εγκαθίδρυσης ενός κόσμου ειρήνης.
Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι
τέτοιου είδους πρωτοπόροι. Από τη στιγμή που οδηγήθηκαν
στην Εκκλησία μας και έγιναν μέλη, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τη νεανική τους ενέργεια ώστε να
καθοδηγήσουν ανθρώπους και να κάνουν διάφορα είδη
υπηρεσίας για το Σχέδιο του Θεϊκού Φωτός.
Μερικοί, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται, μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στο
να το κάνουν. Αλλά όσο πιο πολύπλοκα είναι τα πράγματα,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη και το Φως με το οποίο
προικίζονται για να τα υπερπηδήσουν και έτσι, δεν υπάρχει
ποτέ κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ανησυχούν.
Οτιδήποτε και αν γίνουν, σε όποιο χώρο και αν
εργάζονται, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις Διδασκαλίες του
Ιερού Φωτός του Θεού στις ιδιαίτερες συνθήκες και
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καταστάσεις, δουλεύοντας με όλη τους την καρδιά για να
βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση του παραδείσου πάνω στη Γη.

Κατανοώντας τον εξαγνισμό
Ο Μέισου-Σάμα δίδαξε ότι κάθε μορφή πόνου είναι ένα
είδος εξαγνισμού. Είναι η διάλυση των νεφών του
πνευματικού σώματος. Είτε το γνωρίζει κάποιος αυτό είτε όχι,
οι δοκιμασίες είναι ευλογία.
Όταν κάποιο πρόσωπο έχει πίστη στον Θεό, μέσω της
φιλανθρωπίας Του, η περίοδος της κάθαρσης μπορεί να είναι
μικρότερη και ένας μεγάλης κλίμακας εξαγνισμός μπορεί να
ελαττωθεί. Πολλά από τα μέλη μας ήδη το έχουν διαπιστώσει
αυτό μέσω των προσωπικών τους εμπειριών.
Όταν ένα άτομο δέχεται Τζορέι, το κανάλι θα πρέπει να
βοηθήσει περαιτέρω τον δέκτη, δίνοντάς του πνευματική
καθοδήγηση και να προσευχηθεί μαζί του για αυτόν,
ζητώντας δύναμη από τον Θεό και ευχαριστώντας Τον για τον
εξαγνισμό του.

Κίνητρα για να μελετάμε τις Διδασκαλίες
Το κίνητρο για τη μελέτη των Διδασκαλιών του ΜέισουΣάμα είναι να φτάσουμε σε μια βαθιά κατανόηση του
αληθινού τους νοήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν
σε πράξη με το σωστό τρόπο, καθώς υπηρετούμε στο Θεϊκό
Σχέδιο του Ιερού Φωτός. Θα πρέπει να το κρατάτε αυτό στο
μυαλό σας συνεχώς καθώς τις μελετάτε. Έτσι, μπορείτε
πραγματικά να κάνετε την καλύτερη χρήση τους και στη
προσπάθεια να ζήσετε την πίστη σας, να το εκφράζετε
συνέχεια.
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Είναι πολύ καλό να διαβάζετε τις διδασκαλίες. Όταν ο
Μέισου-Σάμα ήταν μαζί μας, τις διαβάζαμε κάθε μέρα. Αυτοί
που έκαναν υπηρεσία συνήθιζαν, για περίπου μια ώρα τη
μέρα μετά τη δουλειά, να διαβάζουν τις Διδασκαλίες του
Μέισου-Σάμα και να ανταλλάσσουν Τζορέι. Αυτό ήταν πολύ
ωφέλιμο για όλους.
Θα ήθελα και εσείς να κάνετε το ίδιο. Διαβάζοντας και
ακούγοντας τις Διδασκαλίες, δέχεστε Τζορέι από τα μάτια
και τα αυτιά, όπως μας εξήγησε ο Μέισου-Σάμα. Με αυτό τον
τρόπο, μπορείτε να δεχθείτε σοφία και έμπνευση
γρηγορότερα.

Κουράγιο
Δεν μπορείς να επιτύχεις τίποτα εάν δεν έχεις κουράγιο.
Χρειάζεσαι κουράγιο για να αντιμετωπίσεις μια
αρνητική κατάσταση ή το να κάνεις οτιδήποτε πιστεύεις ότι
αξίζει. Είναι σημαντικό να εξετάζεις τη σκέψη σου και τη
στάση σου και να αλλάζεις οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να
μπορέσεις να γίνεις δυνατός.
Τα πάνω και κάτω στη ζωή υπάρχουν πάντα, αλλά αυτό
είναι σαν τις καθαρές ή τις συννεφιασμένες μέρες. Δεν έχει
σημασία πώς είναι ο ουρανός, ο ήλιος και το φεγγάρι
συνεχίζουν να φέγγουν από πάνω του.
Δεν θα πρέπει να χάνετε το κουράγιο σας στις αντίξοες
συνθήκες. Εάν είστε αρκετά θαρραλέοι, να έχετε μεγάλα
όνειρα και να εκφράζεστε χαρούμενα. Η χαρά σημαίνει πολλά
όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν στραβά, και έτσι, είναι
σίγουρο ότι θα συμβούν αλλαγές προς το καλύτερο στη ζωή
σας. Σε τέτοιους καιρούς, θα πρέπει να θυμάστε ότι σας έχουν
δοθεί ευκαιρίες για να δείξετε τη δύναμη της πίστης σας.
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Εάν δεν ταλαντευτείς ποτέ σου, περνάς μέσα από τις
εμπειρίες σου νικητής, και ο Θεός σου δίνει μια νέα
αποστολή, που είναι ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν που είχες
πριν.
Το κουράγιο που είναι βασισμένο στην πίστη μας στον
Θεό είναι ζωτικής σημασίας, σε κάθε πλευρά της ζωής μας.

Μεταδότες του Θεϊκού Φωτός Ι
Είμαστε κανάλια, μεταδότες και αγωγοί, δια μέσου του
οποίου κυλάει το Θεϊκό Φως.
Υπάρχουν πολλά είδη από μεταδότες, μικροί και
μεγάλοι. Αν υπηρετούμε πάντα με πλήρης ειλικρίνεια και
αφοσίωση, γινόμαστε συνεχώς, όλο και καλύτερα κανάλια.
Καθώς βοηθάμε περισσότερους ανθρώπους με αγάπη
στην καρδιά και τη σκέψη μας, η πνευματική μας συνείδηση
διευρύνεται και ισχυροποιείται και έτσι, μπορούμε να
μεταβιβάσουμε στους άλλους τη Θεϊκή Θέληση όλο και πιο
δραστικά.
Θα πρέπει να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε
πνευματικά, έως ότου γίνουμε τέλειοι μεταδότες.

Μεταδότες του Ιερού Φωτός ΙΙ
Tα μέλη της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας έχουν
οδηγηθεί στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός με διάφορους τρόπους,
και οι εμπειρίες τους στο πνευματικό μονοπάτι μπορεί επίσης
να διαφέρουν ανάλογα. Αυτά τα μέλη όμως, οδηγήθηκαν στο
Ιερό Σχέδιο του Φωτός και εργάζονται μαζί για το έργο αυτό,
κάτω από την καθοδήγηση του Μέισου-Σάμα. Κατά κάποιο
τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια.
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Για αυτό, είναι λάθος να φιλονικούμε ή να προκαλούμε
διαμάχες ανάμεσα στα μέλη ή να μιλάμε άσχημα για κάποιον
άλλον ανάμεσά μας. Θα πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε με
τη σκέψη ότι είμαστε μία ύπαρξη και έχουμε σαν σκοπό να
φέρουμε εις πέρας το έργο που ο Θεός μας ανέθεσε, και ότι
τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την προσπάθεια για την
ολοκλήρωση του Ιερού Σχεδίου του Φωτός.
Το σχέδιο είναι ότι η Γη πρέπει να εξαγνιστεί και να
εγκαθιδρυθεί σε αυτήν ο ιδανικός κόσμος, ο Παράδεισος.
Κάθε μέλος της Εκκλησίας μας είναι κάτι σαν φορέας του
Φωτός και υπηρετεί σαν μεταδότης του Ιερού Φωτός του
Θεού. Για αυτό το λόγο, ο καθένας πρέπει να κάνει ένα δικό
του κέντρο φωτός στο σπίτι του και να βοηθά και τους άλλους
επίσης, να κάνουν και αυτοί στα σπίτια τους τέτοια κέντρα.
Όταν παίρνουμε τα εισαγωγικά μαθήματα και γινόμαστε
μέλη του Κινήματος, σημαίνει ότι δίνουμε το λόγο μας στον
Θεό, λέγοντας: «Από εδώ και στο εξής θα εργάζομαι σαν
όργανό Σου».
Σαν μέλη, δεν είναι καλό να βρισκόμαστε σε ένα
πνευματικό επίπεδο όπου δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από
το να προσευχόμαστε απλώς και να ζητάμε το καλό και την
ευτυχία για μας και τις οικογένειές μας. Το πώς ζούμε την
πίστη μας μετά την είσοδό μας στο Κίνημα, το πόσο
ενδιαφέρον δείχνουμε για το συνάνθρωπό μας, πόση
υπηρεσία προσφέρουμε στον Θεό και στα άλλα ανθρώπινα
όντα, αποδεικνύει το κατά πόσο πραγματικά παίρνουμε μέρος
στο Ιερό Σχέδιο του Φωτός, πράττοντας σαν πραγματικοί
μεταδότες του.
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Μια ζωή με αφθονία
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ότι πρώτα από
όλα είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν τις βασικές τους
ανάγκες (φαγητό, στέγη και ένδυση) και έπειτα να κάνουν
μερικές ειδικές προετοιμασίες, πριν κατανοήσουν το νόημα
μιας «όμορφης ζωής». Αλλά το να ζεις έχοντας ένα υψηλό
επίπεδο καλαισθησίας δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως
κάποιοι πιστεύουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουν
ένα κομψό σπίτι ή να αγοράσουν ακριβά έπιπλα και
διακόσμηση. Δεν χρειάζεται να προσλάβουν σχεδιαστές για
διαρρύθμιση κήπων για να τους φτιάχνουν θεαματικούς,
γεμάτους από ακριβά λουλούδια. Ακόμα και αν έχουν
ευλογηθεί με ένα τέτοιο περιβάλλον, αν δεν έχουν την
εκτίμηση και αίσθηση της ομορφιάς, η ποιότητά της μπορεί
να σημαίνει πολύ λίγα για αυτούς.
Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που κατέχουν
ακριβά έργα τέχνης και επιδεικνύουν τον εαυτό τους, μόνο
και μόνο για να εντυπωσιάσουν τους άλλους με τα πλούτη
τους, συμπεριφερόμενοι προς αυτά με τον ίδιο τρόπο, όπως
όταν αγοράζουν μια ιδιοκτησία ή κάποιο εμπόρευμα ή απλά
βλέποντάς τα σαν επένδυση.
Αυτό είναι πολύ μακριά από εκείνο που εννοούμε με το
«όμορφη ζωή». Υπάρχει ένα ρητό στην Ιαπωνία που λέει:
«Κάποιος που κάθεται κοντά σε έναν έμπορο τέχνης καλλιεργεί
την αντίληψή του για την εκτίμηση της τέχνης».

Οι Διδασκαλίες ως οδηγοί
Οι
Διδασκαλίες
του
Μέισου-Σάμα
δίνουν
κατευθυντήριες
γραμμές
δράσης.
Περιέχουν
τους
πνευματικούς κανόνες που ο Μέισου-Σάμα εφάρμοσε στην
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καθημερινή ζωή, αποδεικνύοντας την πρακτικότητα και την
λειτουργικότητά τους.
Ο Μέισου-Σάμα ήταν ο άνθρωπος των λόγων του. Πάντα
ζούσε με όλα όσα υποστήριζε. Όλα όσα έλεγε ήταν πράγματα
που ο ίδιος έμαθε πρώτα και έπειτα υποστήριξε, έτσι, οι
Διδασκαλίες του δεν παρουσιάζονται απλώς σαν θεωρίες.
Ακόμη, αλλά και για πάντα, θα μας εξοπλίζουν με τα
δεδομένα για ένα σωστό τρόπο ζωής.
Καθώς τα πράγματα κυλούν ομαλά, όλοι μας μπορεί να
φαινόμαστε ότι έχουμε δυνατή πίστη. Αλλά όταν
αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ή προβλήματα που διαφέρουν
ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης του καθένα μας, τότε
αρχίζει να φαίνεται αν έχουμε δυνατή πίστη ή όχι.
Αν κάποιος από μας αρχίζει να παραπονιέται για κάποια
δύσκολη κατάσταση ή δείχνει ηττημένος, είναι επειδή
στερείται βασική κατανόηση και η πίστη του δεν είναι
σταθερά διαμορφωμένη.
Ο Μέισου-Σάμα ήταν ένας άνθρωπος της πίστης και της
δράσης.
Εμείς μόνοι μας, δεν μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδό
του από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σημαντικό να
φιλοδοξούμε να το φτάσουμε. Με αυτό στο νου μας, σας
τονίζω την αναγκαιότητα της μελέτης των Διδασκαλιών του
Μέισου-Σάμα προσεχτικά, έτσι ώστε να κάνετε πράξη τις
αλήθειες που ζούσε στην κάθε μέρα της ζωής του.

Οι καλές πράξεις ανταμείβονται στο δεκαπλάσιο
Στο υλικό επίπεδο, μια καλή πράξη αναγνωρίζεται από
τα λόγια, τους επαίνους και την επιδοκιμασία. Οι ευλογίες
που δεχόμαστε για την υπηρεσία μας στον Θεό θα
πολλαπλασιαστούν πολλές φορές. Φυσικά, δεν κάνουμε
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υπηρεσία για να δεχτούμε κανένα αντάλλαγμα, γιατί αυτό δεν
θα ήταν ειλικρινής υπηρεσία, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που
λειτουργεί ο Θεϊκός Νόμος.
Μερικές φορές καθώς εργαζόμαστε για το Θεϊκό Σχέδιο,
μπορεί να αντιμετωπίσουμε το σαρκασμό και τους διωγμούς.
Σε τέτοιους καιρούς, αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με
σταθερή πίστη, υπομονή και δεχόμενοι οτιδήποτε σαν
δοκιμασία της δύναμής μας, ευλογούμαστε χωρίς όριο.
Πράγματι, δεν είναι τίποτα τυχαίο στον τρόπο που
λειτουργεί η αγάπη και η σοφία του Θεού για τον άνθρωπο.

Ο καλύτερος τρόπος να υπηρετείς
Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη
θέληση του Θεού. Μόλις το καταφέρουμε, ένα αίσθημα
ευγνωμοσύνης θα αρχίσει να ανθίζει μέσα μας.
Μόλις ένας άνθρωπος καταλάβει ότι από τον Θεό
λαμβάνει ευλογίες, τόσο σε ψυχικό επίπεδο όσο και στην
καθημερινή του ζωή, εκτός αν είναι εγωιστής, συνήθως
γεμίζει από βαθιά ευγνωμοσύνη και επιθυμεί να βρει τρόπο
να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη στον Θεό.
Ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσουμε αυτή την
ευγνωμοσύνη είναι να εμπνέουμε τους άλλους προς την
πνευματική κατανόηση, να τους αφυπνίζουμε στην αλήθεια
και στο Σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα, στο Θεϊκό
Σχέδιο του Φωτός.
Αυτό είναι σε συμφωνία με τη θέληση του Θεού και δεν
είναι πάντα εύκολο για κάποιον άνθρωπο να το κάνει.
Ωστόσο, αν μπορέσουμε να οδηγήσουμε έστω και έναν
άνθρωπο στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός και τον βοηθήσουμε
να εξελιχθεί πνευματικά μέχρι να καταφέρει να φτάσει σε ένα
υψηλότερο επίπεδο συνείδησης, αυτό το άτομο θα έχει κάνει
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τη ζωή του πολύ πιο χρήσιμη.

Ο σωστός τρόπος να κάνεις προσφορά
Οι προσφορές που γίνονται για το Θεϊκό Έργο πρέπει να
έρχονται από την καρδιά. Κανένας δεν θα πρέπει να ορίζει
ένα συγκεκριμένο ποσό που όλοι θα μπορούσαν να δώσουν
αλλά ούτε και να επηρεάζεται από το ποσό που θα μπορούσε
να δώσει κάποιος.
Εάν κάποιος ταλαντεύεται οικονομικά, πιστεύοντας ότι
πρέπει να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό επειδή κάποιος
άλλος έχει δώσει τόσα, δεν κάνει προσφορά για την
πνευματική του εργασία με το σωστό τρόπο. Τα χρήματα που
προσφέρονται για το έργο του Θεού δεν δίνονται σαν αυτά
που πηγαίνουν για την εμφάνιση ή για κάποιο κοινωνικό
γόητρο. Ακόμη και ο πιο μικρός οβολός είναι ισάξιος με το
μεγαλύτερο, ενός πλουσίου. Αυτό που μετράει περισσότερο
είναι το συναίσθημα της καρδιάς με το οποίο προσφέρουμε το
ποσό.
Ας κάνουμε όλοι προσφορές, όποιες και να είναι, με
αγάπη και με χαρά που έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε
την ευγνωμοσύνη μας για όλες τις ευλογίες που δεχόμαστε.

Οι αρνητικές δονήσεις αποδυναμώνουν
Κάποιες φορές τα μέλη του Κινήματός μας, των οποίων
η αποστολή είναι να βοηθήσουν τον Θεό στο Έργο του να
εξαγνίσει τον κόσμο, στέλνονται σε μέρη που οι δονήσεις
είναι πολύ αρνητικές, όπου οι άνθρωποι έχουν αλλοιωμένο
τρόπο σκέψης.
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Αν ποτέ σταλθείτε σε ένα τέτοιο μέρος, δεν θα πρέπει να
ανησυχείτε ότι θα επηρεασθείτε από την αρνητική
κατάσταση. Όσο είστε γεμάτοι από αγάπη και αφιερώνεστε
και τιμάτε τον Θεό, η πνευματική σας συνείδηση είναι πολύ
δυνατή για να επηρεασθεί.
Η δύναμη που διοχετεύετε μέσω του Τζορέι είναι η
εξαγνιστική ενέργεια του Θεού. Όσο είστε ένα αγνό κανάλι
της δύναμής Του, έχετε προστασία όπου και να βρεθείτε.

Οι Διδασκαλίες έχουν βαθύ νόημα
Ο Μέισου-Σάμα είχε την ικανότητα να εξηγεί την
αλήθεια με ένα μοναδικό τρόπο, μερικές φορές
χρησιμοποιώντας την αρχή του Σότζο, μερικές φορές
καθοδηγώντας τους ανθρώπους με την αρχή του Ντάιτζο.
Υιοθέτησε μια ατελείωτη ποικιλία αλλαγών των μεθόδων
εξήγησης, ανάλογα με το χρόνο, την κατάσταση, τη φύση της
ατομικής προσωπικότητας και το επίπεδο κατανόησης του
καθενός. Με τη θαυμάσια ικανότητά του στη χρήση των
λέξεων, ο Μέισου-Σάμα απέδειξε τη δύναμη του λόγου.
Καθώς διαβάζετε τις Διδασκαλίες του, μπορεί να πέσετε
σε κάποιες προτάσεις που φαίνονται αντίθετες. Ωστόσο, όταν
τις μελετάτε προσεκτικά, έρχεστε σε μια κατανόηση της
βαθύτερης σημασίας τους και τότε θα συνειδητοποιήσετε το
πραγματικό νόημα των Διδασκαλιών, που βρίσκεται πίσω από
τα λόγια, και θα μπορέσετε έτσι να αφυπνιστείτε
ολοκληρωτικά στη βαθυστόχαστη σοφία του Θεού.
Ανάλογα με το επίπεδο της πνευματικής σας
κατανόησης, της κάθε φάσης σας, θα οδηγηθείτε σε τι θα
πρέπει να κάνετε ή πώς θα μπορούσατε να χειριστείτε την
κάθε κατάσταση. Θα σας έρθει σαν φωτεινή αναλαμπή στο
μυαλό σας. Καθώς η συνειδητοποίησή σας μεγαλώνει, ακόμη
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μεγαλύτερα νοήματα θα αναδυθούν από αυτές, και έτσι η
κατανόηση από κάθε διδασκαλία θα διευρύνεται όλο και
περισσότερο.

Οι Διδασκαλίες και η πίστη
Είναι σημαντικό για τα μέλη να διαβάζουν και να ακούν
τις Διδασκαλίες, γιατί έτσι μπορούν να δέχονται Τζορέι από
τις δονήσεις των λέξεων.
Ωστόσο, δεν είναι αρκετό μόνο να τις μελετάμε ή ακόμα
και να τις αποστηθίζουμε. Αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
ζούμε την πίστη μας. Ενεργοποίηση γίνεται μόνο όταν
κάνουμε τις Διδασκαλίες πράξη. Έτσι, αυτές ζωντανεύουν
μέσα μας και τότε γινόμαστε ένα παράδειγμα πίστης.
Μπορούμε να πούμε ότι οι Διδασκαλίες είναι πνευματικές
αλήθειες, εκεί που η πρακτική τους είναι η πνευματική
αλήθεια σε πράξη.
Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους εσάς που συμμετέχετε
στο Σχέδιο του Θεϊκού Φωτός, να κάνετε τη μέγιστη
προσπάθεια να ζείτε την πίστη σας, κρατώντας τους
πνευματικούς και φυσικούς σας εαυτούς σε ισορροπία.
Κάνοντάς το, θα οικοδομήσετε μία αδιάσειστη πίστη μέσα
σας.

Τα μέλη δεν πρέπει να μένουν αδρανή
Πολλά νέα μέλη είναι σαν παιδιά. Περιμένουν από τον
Θεό να τους φροντίσει ολοκληρωτικά, να τους ευλογεί με όλα
τα καλά, να απαντά σε όλες τις προσευχές τους. Ωστόσο,
όπως και τα παιδιά, δεν τους επιτρέπεται να παραμένουν σε
44

επίπεδο ανικανότητας. Τα μέλη πρέπει να προοδεύουν και να
εξελίσσονται πνευματικά.
Είναι σαφές ότι ξεκινούν από ένα επίπεδο συνείδησης
που υπάρχει «η πίστη του να δέχεσαι». Παρόλα αυτά, από τη
στιγμή που θα νιώσουν την αγάπη και τη δύναμη του Θεού
και αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη Θέλησή Του,
αφυπνισμένοι στον αληθινό σκοπό της ζωής, θα έρθουν σε
ένα πνευματικό επίπεδο από όπου θα θελήσουν να κάνουν
κάτι για να βοηθήσουν στην περαιτέρω εξελικτική πορεία του
Θεϊκού Έργου.
Καθώς προχωρούν ακόμα περισσότερο, το συναίσθημά
τους αλλάζει, ενώνονται, γίνονται ένα με τον Θεό. Από τη
στιγμή που θα κατακτήσουν αυτό το επίπεδο, η πίστη τους
εγκαθίσταται ολοκληρωτικά μέσα τους.
Είναι στόχος των μελών μας να φτάσουν σε αυτό το
επίπεδο συνείδησης. Δεν είναι δυνατό να φτάσεις εκεί
στιγμιαία, αλλά μπορείς να πλησιάζεις βήμα-βήμα, μέσω της
αποδοχής των πολλών εμπειριών, κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας σου στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός.
Θα ήθελα να προτρέψω τα μέλη να μην μένουν σε ένα
επίπεδο κατανόησης από το οποίο συνεχώς ζητούν από τον
Θεό αυτό και εκείνο, μόνο για τον εαυτό τους. Είναι σαν να
βρίσκονται σε μονόδρομο όταν περιμένουν να δεχτούν τις
ευλογίες Του χωρίς να προσφέρουν τίποτα προς Αυτόν, χωρίς
να κάνουν καμία υπηρεσία στο έργο Του. Αν είναι αυτό το
επίπεδο της συνείδησής τους, συνεχίζοντας θα έχουν
περαιτέρω εξαγνισμούς και δεν θα βιώσουν τα καλά
αποτελέσματα που είχαν στην αρχή. Αυτή η κατάσταση θα
συνεχιστεί μέχρι η πνευματική τους κατανόηση να διευρυνθεί
τόσο, ώστε να αρχίσουν να καταλαβαίνουν το νόμο του Θεού
και να ξεκινήσουν να ζουν σε αρμονία με αυτόν.
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Τα μέλη θα πρέπει να βοηθιούνται μεταξύ τους και έτσι
να εξελίσσονται, και όταν μια τέτοια μορφή πίστης
εγκατασταθεί μέσα τους, δεν θα υποφέρουν από τα αρνητικά
αποτελέσματα των εξαγνισμών τους.
Τα μέλη πρέπει να βοηθούν οποιονδήποτε γνώρισε τη
δύναμη του Θεού μέσω του Τζορέι, έτσι ώστε και αυτοί να
μπορέσουν να πάρουν ενεργό μέρος στο Θεϊκό Σχέδιο, για
την εγκαθίδρυση του Παραδείσου πάνω στη Γη.

Τα μέλη και οι αποστολές τους
Η αποστολή της Παγκόσμιας Μεσσιανικής Εκκλησίας
είναι η υπηρεσία στον Θεό, και στο σχέδιό Του, η παροχή
βοήθειας στην ανθρωπότητα κατά αυτή την περίοδο της
αναπόφευκτης μετάβασης.
Έτσι, μετά τα εισαγωγικά σεμινάρια, ένα καινούριο
μέλος θα πρέπει να είναι ικανό να αναλάβει κάποια
συγκεκριμένη εργασία για το σχέδιο του Θεού, όποτε του
ανατεθεί. Από τη στιγμή που ξεκινά να προσφέρει, αρχίζει να
γίνεται όλο και καλύτερο όργανο του Θεού και ο ίδιος αρχίζει
να ευλογείται όλο και περισσότερο. Όταν μάθει να προσφέρει
τον εαυτό του ολοκληρωτικά, βιώνει τις ευλογίες και την
προστασία του Θεού, με κάθε τρόπο.
Τα πραγματικά ειλικρινή μέλη αισθάνονται ότι είναι
προνόμιο η άδεια να συμμετέχουν στο Σχέδιο του Θεού.
Μέσα από τις δραστηριότητές τους στο Θεϊκό Σχέδιο του
Φωτός, μπορούν τελικά να φτάσουν σε ένα επίπεδο
συνείδησης, στο οποίο βιώνουν την ευτυχία στις καθημερινές
τους ζωές. Σε αυτή τη φάση, γεμίζουν από τόσο μεγάλη
πνευματική δύναμη, ώστε γίνονται ικανοί να φέρουν εις
πέρας όλο και μεγαλύτερες αποστολές που ο Θεός τους
αναθέτει.
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Οι σπόροι του Θεού
Όλοι αυτοί που είναι πραγματικοί πιστοί στο Ιερό Θεϊκό
Σχέδιο του Φωτός θα πρέπει να λένε στους εαυτούς τους:
«Είμαι έτοιμος να κάνω κάθε είδους υπηρεσία για το Θεϊκό
Σχέδιο. Δεν θα με πειράξει ακόμα και αν χρειαστεί να έχω και
δύσκολες στιγμές». Θα ευλογηθούν για τις υπηρεσίες τους,
ακόμα και αν αυτό δεν γίνει αμέσως. Το σημαντικότερο είναι
να μπορούν να υπηρετούν ασταμάτητα. Μπορούν να
ξεκουραστούν αργότερα, καθώς απολαμβάνουν τις
απροσδόκητες ανταμοιβές τους.
Είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα, έτσι, όλοι μας κάνουμε
λάθη και έχουμε κάποια σύννεφα. Δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε για αυτό. Δεν είναι ο Θεός που σας διάλεξε για
όργανά Του; Καθώς κάνετε καλές πράξεις για τους άλλους, τα
πνευματικά σας σύννεφα διαλύονται ανάλογα. Μην
ανησυχείτε ούτε για το παρελθόν ούτε και για το μέλλον. Το
σημαντικότερο για σας είναι να συγκεντρωθείτε στη σπορά
των καρπών του καλού, στο παρόν.
Κάποιοι από τους σπόρους που σπείρετε μπορεί να
ευδοκιμήσουν και να φέρουν φρούτα κατευθείαν, κάποιοι
μπορεί να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο πριν αρχίσουν να
δείχνουν τα αποτελέσματά τους. Εάν η παραγωγή τους είναι
αργή, δεν θα πρέπει να σκέφτεστε αρνητικά για αυτούς, γιατί
καρποί που είναι φυτεμένοι από την καρδιά, αναπόφευκτα θα
καρπίσουν στο χρόνο που πρέπει.
Είναι σημαντικό να μην επηρεάζεστε από τα
αποτελέσματα της δράσης σας, είτε αυτά έρχονται
καθυστερημένα είτε άμεσα. Απλά, κάντε μόνο το καλύτερό
σας, που είναι να σπέρνετε σπόρους του καλού και αφήστε το
αποτέλεσμα στα χέρια του Θεού.
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Παγκόσμιος εξαγνισμός
Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν λίγη ή καθόλου πίστη
στον Θεό και στα πνευματικά ζητήματα. Ωστόσο, έγινε
καθαρά φανερό στην αποκάλυψη που δέχτηκε ο ΜέισουΣάμα από τον Θεό, ότι όταν ο τωρινός κύκλος τελειώσει,
όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη θα πιστέψουν ολοκληρωτικά
στον Θεό.
Πριν συμβεί αυτό, θα συμβεί ένας τεράστιος παγκόσμιος
εξαγνισμός. Αυτό αποκαλύφθηκε στον Μέισου-Σάμα σαν ένα
κομμάτι του Θεϊκού Σχεδίου. Αν ο Θεός αποφασίσει να το
κάνει αυτό ξαφνικά, θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα
σωθούν. Για αυτό τον λόγο, ο Θεός μας έδωσε το Τζορέι, για
να μπορέσουμε να εξαγνίσουμε τους εαυτούς μας καθώς και
τους άλλους, όσο το δυνατό περισσότερους, πριν τις αλλαγές.
Μέσα από το Τζορέι εκδηλώνεται η απέραντη αγάπη του
Θεού, για αυτό πραγματικά ανεβάζει τη δόνηση του πλανήτη
μετατρέποντάς τη, έτσι ώστε ο αναπόφευκτος κατακλυσμός
να μπορέσει να ελαττωθεί ή και να διακοπεί ακόμα.
Τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς που είμαστε
προικισμένοι με τη δύναμη να διοχετεύουμε το Ιερό Θεϊκό
Φως; Θα πρέπει να αφυπνίσουμε όσο το δυνατό
περισσότερους ανθρώπους στην ύπαρξη του Θεού και του
Σχεδίου Του με το Τζορέι, έτσι ώστε να γίνουν και αυτοί
κομμάτι του Θεϊκού Ιερού Σχεδίου.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του Κινήματός μας και
του κάθε μέλους του. Ο Θεός έστειλε τον Μέισου-Σάμα να
εγκαθιδρύσει το Θεϊκό Ιερό Σχέδιο, έτσι ώστε ο πλανήτης να
εξαγνιστεί και να σωθεί από το Φως Του. Εάν χάνουμε το
χρόνο μας αναποφάσιστοι, ο επερχόμενος εξαγνισμός θα έχει
μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εάν αυτό
συμβεί, όλοι όσοι από μας έχουν το προνόμιο της διοχέτευσης
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του Θεϊκού Φωτός, δεν θα έχουν καμία δικαιολογία που δεν
το προσφέρουν.

Πνευματική ανάπτυξη μέσα από δυσκολίες
Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνει στα
παιδιά του ό, τι ζητούν, και ότι ποτέ δεν τα αφήνει να
εκτεθούν, δοκιμαζόμενα μέσα από εμπειρίες. Αντιθέτως,
συχνά βλέπει ότι εκπαιδεύονται μέσα από απρόσμενες
κακουχίες και ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να
μάθουν πνευματικές αλήθειες, και έτσι η πίστη τους βαθαίνει.
Κάποτε, είχα μια πολύ δύσκολη εμπειρία που κράτησε
για πολλούς μήνες, ακριβώς πριν ακολουθήσω τον ΜέισουΣάμα ως τον πνευματικό ηγέτη του Κινήματός μας. Αργότερα
κατανόησα ότι αυτό ήταν ένας εξαγνισμός της ψυχής, που
μου δόθηκε για να μπορέσω να προετοιμαστώ για τη μεγάλη
ευθύνη που επρόκειτο να αναλάβω. Ήταν μέσω αυτής της
εμπειρίας που απέκτησα τόσο μεγάλη πνευματική δύναμη και
σταθεροποιήθηκε η πίστη μου, τόσο που δεν μπορούσε να
κλονιστεί πια με τίποτα, και μέσα από αυτό έγινα ικανή να
αποδέχομαι κάθε εμπειρία με απόλυτη εμπιστοσύνη στον
Θεό.
Τώρα πλέον, μπορώ να δω ότι όλες οι δύσκολες στιγμές
που πέρασα ήταν μια εκδήλωση της μεγάλης αγάπης του
Θεού, μια συγκαλυμμένη ευλογία. Είμαι τόσο ευγνώμων για
αυτό! Αν όλα πήγαιναν εύκολα για μένα, δίχως καθόλου
δυσκολίες, θα ήμουν τόσο κακομαθημένη που δεν θα είχα
προσπαθήσει να βελτιώσω τον εαυτό μου ούτε θα είχα
αναπτυχθεί πνευματικά. Κατάλαβα καθαρά ότι για αυτούς
που επιθυμούν να αναπτυχθούν περισσότερο πνευματικά, τα
προβλήματα είναι η μεγαλύτερη ευλογία για να το πετύχουν.
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Οι πραγματικές ευλογίες είναι συχνά κρυμμένες σε
φαινομενικά αρνητικές εμπειρίες, που δεν μπορούν να
αναγνωριστούν σαν ευλογίες κατά το χρόνο που συμβαίνουν.
Μέσα από αυτές, μπορεί να αναπτυχθεί μία πραγματική
πίστη. Όταν συμβαίνει κάτι καλό, είναι φυσικό να κάνει
κάποιον να αισθάνεται ευτυχισμένος και ευγνώμων. Ωστόσο,
σπανίως ένα άτομο δέχεται πνευματική εκπαίδευση μέσα από
ευχάριστες εμπειρίες, έτσι ώστε να πετύχει ένα ανώτερο
επίπεδο πνευματικής συνείδησης. Αντιθέτως, υπάρχει
κίνδυνος για αυτόν εάν κακομάθει από τις εύκολες συνθήκες,
από τις οποίες γίνεται μαλθακός και αρχίζει να κάνει πολλά
λάθη.
Υπάρχει ένα ρητό που λέει: «Όταν τα πράγματα
πηγαίνουν τόσο εύκολα, ο διάβολος καραδοκεί με έναν
πειρασμό». Ένα άτομο πρέπει να είναι επιφυλακτικό όποτε οι
περιστάσεις είναι απόλυτα ιδανικές για αυτόν για κάποια
περίοδο. Όσο περισσότερους αγώνες έχει η ζωή κάποιου,
τόσο πιο ευχάριστες θα είναι οι αναμνήσεις που θα τον
κάνουν να νιώθει χαρούμενος στα επόμενα χρόνια, γιατί θα
μπορεί να κοιτά πίσω σε μια ζωή που είναι γεμάτη από
εσωτερικές εμπειρίες.
Όπως φτιάχνεται το ατσάλι για να γίνει δυνατότερο,
μπαίνοντας στη φωτιά, μετά στο νερό και έπειτα
σφυρηλατείται αμέτρητες φορές, έτσι και ένα άτομο
αναπτύσσει καλύτερη πνευματική κατανόηση, περνώντας
μέσα από σκληρές δοκιμασίες.
Θυμηθείτε ότι όταν κάποιος έχει ακλόνητη πίστη στον
Θεό, όλα τα πράγματα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, δουλεύουν
συνεχώς για την εξέλιξη ολόκληρου του εαυτού του.
Αυτοί ειδικά που φιλοδοξούν να γίνουν πνευματικοί
οδηγοί θα πρέπει να προετοιμάζουν τους εαυτούς τους να
αντέχουν την αδιάκοπη εκπαίδευση που σίγουρα θα έχουν
αρκετή, καθώς όμως και πολλές ευχάριστες εμπειρίες. Ο
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Μέισου-Σάμα δίδαξε: «Θυμηθείτε ότι αυτοί που έχουν στη
μοίρα τους να ολοκληρώσουν ένα μεγάλο έργο, αυτοί στους
οποίους έχει ανατεθεί μεγάλη αποστολή, πρώτα βιώνουν
ιδιαίτερα σκληρές προετοιμασίες, σαν αυτές της σφυρηλάτησης
του καλύτερου ατσαλιού».

Πνευματική ανάπτυξη μέσω της υλικής ζωής
Ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ, με την αποστολή που του
δόθηκε από τον Θεό, να εργαστεί για Αυτόν και να τον
βοηθήσει να πραγματοποιήσει το Σχέδιό Του για την
εγκαθίδρυση του Παραδείσου πάνω στη Γη, που είναι ένας
κόσμος γεμάτος από αλήθεια, αρετή και ομορφιά.
Για να μπορέσει ο άνθρωπος να φέρει εις πέρας αυτό το
σχέδιο, πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση της ύπαρξης του
Πνευματικού Κόσμου.
Ο αληθινός εαυτός του ανθρώπου είναι η πνευματική του
οντότητα που είναι αθάνατη. Το υλικό του σώμα είναι απλά
το όχημα του αληθινού εαυτού. Θα πρέπει να κατανοήσει ότι
έρχεται και πηγαίνει μεταξύ του φυσικού και πνευματικού
κόσμου, σύμφωνα με τη θέληση του Θεού, υπηρετώντας στο
έργο Του συνεχώς. Χωρίς αυτή την κατανόηση, ο άνθρωπος
δεν μπορεί να συλλάβει το αληθινό νόημα της ζωής.
Υιοθετεί ένα σωστό τρόπο ζωής, μόνο αφού έχει φτάσει
στην κατανόηση της ενότητας της ύλης και του πνεύματος, με
την απαλλαγή από κάθε ανησυχία για το φυσικό θάνατο,
αυξάνοντας παράλληλα το χρόνο του πάνω στη Γη, το οποίο
θεωρεί σαν σημαντική ευκαιρία για ολοκλήρωση. Κάνει το
καλύτερο, προκειμένου να βοηθήσει γενικά να ξεπεραστούν
μιζέριες όπως η ασθένεια, η φτώχεια και η σύγκρουση, και με
σκοπό την εγκαθίδρυση ενός ευτυχισμένου κόσμου για όλους,
ζει με τον καλύτερο τρόπο. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος θα
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πρέπει να έχει μια διαρκή επιθυμία να βελτιώσει τον κόσμο
και να εξελιχθεί πνευματικά ο ίδιος, γιατί όλα τα πράγματα
στη δημιουργία συνεχώς κινούνται προς την ολοκλήρωση, σε
ατομικό χρόνο και ταχύτητα.

Πνευματική δύναμη μέσω της ενότητας
Κάποιοι άνθρωποι μένουν μόνοι, χωρίς να δέχονται
καμιά βοήθεια από άλλους. Λένε: «Κάνω αυτό που πιστεύω
ότι είναι το σωστό και δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός».
Με μια τέτοια συμπεριφορά, είναι οι πιο αξιολύπητοι
από όλους, εφόσον η συνείδηση συνεχίζει να ζει και μετά το
θάνατο και έτσι μπαίνουν σε έναν απομονωμένο κόσμο στο
Πνευματικό Βασίλειο. Εάν νιώθουν μοναξιά όσο βρίσκονται
στο φυσικό κόσμο, μπορούν να πάνε σε μέρη που είναι
ζωντανά και ευχάριστα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί και
στον Πνευματικό Κόσμο. Τέτοια άτομα είναι πραγματικά
μοναχικά εκεί.
Αυτό είναι ένα είδος τιμωρίας, γιατί οι άνθρωποι είναι
φτιαγμένοι να ζουν μαζί, να βοηθούν ο ένας τον άλλο με κάθε
δυνατό τρόπο. Αυτό φέρνει τη μεγαλύτερη χαρά που ο
καθένας θα μπορούσε να ζήσει στον υλικό κόσμο.
Όταν τα μέλη μιας οικογένειας διαφέρουν ως προς τα
πιστεύω τους, δεν μπορούν να ευλογηθούν με μεγάλη
πνευματική δύναμη. Εξαιτίας της διαφορετικής τους δόνησης
αποδυναμώνουν ο ένας τον άλλο και γενικώς η πνευματική
δύναμη μειώνεται ανάλογα. Μεγαλύτερη πνευματική δύναμη
αποκτάται όταν όλα τα μέλη πιστεύουν και υπηρετούν στο
Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός, και τότε η δύναμη του Θεού
διαποτίζει όλη την οικογένεια.
Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που
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προσεύχονται μαζί, με ειλικρίνεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η
δύναμη της προσευχής τους. Να γιατί είναι δυνατό να
σταματήσει κάθε αρνητική δράση, με τη δύναμη της
προσευχής, από τον αριθμό των ανθρώπων που ενώνονται
μαζί για να προσευχηθούν.
Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να συγκεντρωθεί ο
αριθμός των ατόμων που πιστεύουν και που υπηρετούν στο
Σχέδιο του Θεού για τη Νέα Εποχή, να μεγαλώσουν την
ομάδα. Έτσι, ο Παράδεισος στη Γη μπορεί να γίνει μια
πραγματικότητα, σε αρμονία με τη Θεϊκή Θέληση.
Σας προτρέπω να καθοδηγήσετε όσο το δυνατό
περισσότερους ανθρώπους και να τους βοηθήσετε με όποιο
τρόπο μπορείτε. Κάνοντάς το αυτό, υπηρετείτε στο Θεϊκό
Σχέδιο και έτσι μπορείτε να ανέλθετε σε ανώτερα επίπεδα
πνευματικής κατανόησης, να ευλογηθείτε ακόμα περισσότερο
και με κάθε τρόπο.

Προσωπική μελέτη και πνευματική κατανόηση
Εσείς που πιστεύετε στο Θεϊκό Ιερό Σχέδιο του Φωτός
και επιθυμείτε να γίνετε πιο αποτελεσματικά όργανά του,
είναι σημαντικό να έχετε την επιθυμία να μαθαίνετε, να
μορφώνεστε παραπέρα. Δεν έχει σημασία αν έχετε πάει
σχολείο ανώτερης βαθμίδας. Μπορείτε πάντα να μαθαίνετε
περισσότερα, συμμετέχοντας σε διαλέξεις, ακούγοντας
ραδιόφωνο, τηλεόραση και μουσική, διαβάζοντας εφημερίδες,
περιοδικά και βιβλία, βλέποντας ταινίες. Ο Μέισου-Σάμα
κρατούσε επαφή και ενημερωνόταν συνεχώς από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και έτσι βρισκόταν πάντα σε νοητική
επαγρύπνηση σε όλες τις ηλικίες, έστω και αν παρέμενε τον
περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι.
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Αν δεν έχετε κάποια ειδική μόρφωση σε κάποιο τομέα,
δεν χρειάζεται να αρχίσετε να αποκτάτε γνώση για κάτι
συγκεκριμένο. Ωστόσο, είναι καλό, τουλάχιστον, να
παρακολουθείτε τις διάφορες απόψεις στα σημαντικά θέματα
ανά τον κόσμο. Αυτό θα σας δώσει καλύτερη κατανόηση, με
την οποία μπορείτε να κάνετε ισορροπημένη διάκριση μεταξύ
σωστού και λάθους μέσα στο μυαλό σας, ανάλογα με το
επίπεδο της πνευματικής σας κατανόησης.
Με αυτό τον τρόπο, διευρύνετε τη σκέψη και τη σοφία
σας. Σας έχουν δοθεί οι Διδασκαλίες της αλήθειας για τη Νέα
Εποχή, όπως αυτή του Νόμου της Τάξης, του Νόμου του
Πνεύματος που προηγείται της Ύλης, του Νόμου του
Εξαγνισμού, των βασικών δηλαδή Νόμων, με τους οποίους
πρέπει να ζει ο άνθρωπος.
Όταν διαβάζετε ή ακούτε τις απόψεις των άλλων,
δεχτείτε τις ή απορρίψτε τις, σύμφωνα με τις Διδασκαλίες που
σας έχουν δοθεί. Είμαι σίγουρη ότι έτσι, θα μπορείτε να
διακρίνετε την ορθότητά των απόψεων αυτών.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να
απελευθερωθούν από προκατειλημμένες ιδέες. Που κλίνουν
εύκολα από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Υπάρχουν άλλοι,
που ενώ κατανοούν πολλές πληροφορίες, δεν έχουν
προσωπική άποψη. Αυτοί που δεν κατέχουν ένα ελεύθερο
πνεύμα, δίνουν στις ζωές τους μικρή αξία, γιατί ένα από τα
πιο σημαντικά κομμάτια της φύσης του ανθρώπου είναι η
ατομικότητά του, η αυθεντικότητα της σκέψης του.
Θα ήθελα να υιοθετήσετε τη συνήθεια της μελέτης, με
σκοπό την απόκτηση ευρύτερης γνώσης και την καλλιέργεια
της μοναδικής σας ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις απόψεις αυτές στην υπηρεσία σας για το Θεϊκό Σχέδιο,
αυξάνοντας έτσι τις δραστηριότητές σας και δίνοντας
βαθύτερο νόημα σε ό, τι και αν κάνετε.
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Υπηρεσία σε όλους
Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι παιδιά του Θεού και
για αυτό, επιθυμεί να βοηθήσει τον καθένα τους είτε έχουν
πίστη είτε όχι. Τελικώς, όλοι θα πιστέψουνε σε Αυτόν και στο
Σχέδιό Του.
Τα μέλη που ήδη έχουν πιστέψει στην ύπαρξή Του και
στο Θεϊκό Σχέδιο θα πρέπει να κατανοήσουν ποιες είναι οι
αποστολές τους και ότι θα πρέπει να καθοδηγήσουν όσο το
δυνατό περισσότερους ανθρώπους που έχουν άγνοια για το
Φως του Θεού. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουν να βιώσουν
τον τελικό εξαγνισμό του κόσμου εξαιτίας της άγνοιάς τους.
Θα πρέπει να ενημερωθούν για τη Θέληση του Θεού.
Δεν είναι ο καιρός να είμαστε επιλεκτικοί. Πρέπει να
κατανοήσουμε την επιθυμία του Θεού να σώσει όλα τα παιδιά
Του, όχι μόνο αυτούς που γνωρίζουν περισσότερα, αλλά να
εξαγνίσει όλα τα όντα για τον ερχομό του Ουρανού πάνω στη
Γη.
Υπάρχει ένα ρητό στους Σίν, ένα παρακλάδι του
βουδισμού, που λέει: «Αν ο Θεός σώζει τους καλούς
ανθρώπους, τότε γιατί όχι και τους κακούς;» Είναι η θέληση
του Θεού να κάνει το ίδιο και για τους δύο.
Πρέπει συνεχώς να το κρατάμε αυτό στο νου μας, καθώς
δουλεύουμε στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός. Είναι καλό να
καθοδηγούμε αυτούς που είναι εύκολο να βοηθήσουμε, αλλά
πρέπει να θυμόμαστε να προσπαθούμε παραπέρα και με
όσους είναι δύσκολο να τα καταφέρουμε. Εάν χρειαστούμε, ο
Θεός θα μας στείλει επιπρόσθετη δύναμη για να ξεπεράσουμε
κάθε εμπόδιο.
Εάν αποτύχουμε να καθοδηγήσουμε άλλους στο Θεϊκό
Σχέδιο του Φωτός εξαιτίας της απαθής ή τεμπέλικης
συμπεριφοράς μας, θα υπάρξει μόνο ένας μικρός λόγος για τη
συμμετοχή μας στο έργο και για το ότι έχουμε ευλογηθεί με
55

το Τζορέι. Θα πρέπει τώρα να καταβάλουμε τις καλύτερες
προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε στον εξαγνισμό των
άλλων.
Αν πραγματικά κάποιος εκφράζει πίστη στη ζωή του, δεν
θα πει ποτέ στον εαυτό του: «Έχω δουλέψει πολύ σκληρά στο
παρελθόν. Τώρα θα δουλέψω λιγότερο για τους άλλους, έτσι
ώστε να έχω περισσότερο χρόνο για τα δικά μου
ενδιαφέροντα».
Κάθε μέλος, τα παιδιά επίσης όπως και οι ενήλικες, θα
πρέπει να δώσουν τους εαυτούς τους ολοκληρωτικά με την
υπηρεσία τους, για να βοηθήσουν στον εξαγνισμό ολόκληρης
της Γης. Έτσι, το έργο του Θεού θα προχωρήσει τόσο, ώστε ο
κόσμος να τελειοποιηθεί γρηγορότερα.

Υπηρετώντας στο Έργο του Θεού
Καθώς η κατανόηση των μελών μεγαλώνει και
αυξάνονται οι πνευματικές τους δονήσεις, τους δίνεται όλο
και περισσότερη εργασία να κάνουν για το Σχέδιο του Θεϊκού
Φωτός. Θα ήθελα να το γνωρίζετε αυτό, να κατανοήσετε ότι
είναι η αποστολή που σας έδωσε ο Θεός, συμμετέχοντας έτσι
στο έργο του και ότι υπηρετώντας Τον, θα νιώσετε μεγάλη
πληρότητα στη ζωή σας.
«Αν κάνετε τους άλλους ευτυχισμένους, θα γίνετε και οι
ίδιοι ευτυχισμένοι», είναι μία από τις βασικές Διδασκαλίες της
Εκκλησίας μας. Με αυτή την κατανόηση, κάνετε ό, τι
καλύτερο μπορείτε για την περαιτέρω εξέλιξη του Θεϊκού
Σχεδίου. Εσείς, που είσαστε αφιερωμένοι σε αυτό, θα
δεχόσαστε αναπόφευκτα όλο και περισσότερες ευλογίες Του,
από την απέραντη φιλανθρωπία Του.
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Τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες
στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός
Ένας πνευματικός οργανισμός είναι μία μεγάλη
οικογένεια, μία χώρα είναι ακόμη μεγαλύτερη οικογένεια, ο
κόσμος είναι μια οικογένεια που περιλαμβάνει όλη την
ανθρωπότητα. Όταν όλοι γίνουν μέλη αυτής της συνείδησης,
της μίας οικογένειας, και αρχίσουν να ζουν σε πλήρη
συμφωνία με τη Θέληση του Θεού, ο κόσμος θα γίνει ένας
τέλειος παράδεισος. Θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, να
βοηθήσουμε για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου κόσμου το
γρηγορότερο δυνατό.
Ο ρόλος της συζύγου και της μητέρας είναι να διατηρούν
την αρμονία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Η γυναίκα
έχει μία φυσική δύναμη. Προικίστηκε με την ικανότητα να
επιδρά στην ατμόσφαιρα της οικογένειας, να εμπνέει συνεχή
αγάπη ανάμεσα στα μέλη.
Αν έχει δυνατή πίστη, αν έχει αρκετή επιθυμία να το
κάνει αυτό και εργάζεται με αγάπη και υπομονή, θα μπορέσει
να οδηγήσει όλα τα μη μέλη της οικογένειάς στο Κίνημά μας.
Αν μία νέα γυναίκα που είναι μέλος οδηγήθηκε σε έναν
άντρα που δεν είναι, δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό
και να μην τον παντρευτεί, όσο βέβαια υπάρχει αγάπη μεταξύ
τους.
Μπορεί να έχει επιλεχθεί να φέρει το Θεϊκό Φως στη νέα
οικογένεια. Όταν παντρεύεται λαμβάνοντας αυτό υπόψη και
με την απόφαση της να υπηρετεί, θα χρησιμοποιηθεί σαν
όργανο του Θεού για τη διάδοση του Φωτός στον σύντροφό
της και, κατά καιρούς, σε όλους όσους είναι κοντά του.
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Το Τζορέι μπορεί να σώσει τον κόσμο
Τώρα είναι ο καιρός για όλη την ανθρωπότητα να
αφυπνιστεί στη θέληση του Θεού, γιατί βρίσκεται στον καιρό
της αλλαγής, τον καιρό για ένα τεράστιο κατακλυσμό. Είναι
περισσότερο επείγον για μας, να βοηθήσουμε για την
πνευματική ανύψωση του πλανήτη τώρα. Εάν καθυστερούμε
με τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε να πούμε τι θα συμβεί.
Γνωρίζουμε μόνο ότι το Τζορέι είναι εξαιρετικά σημαντικό,
ότι είναι η πιο ζωτικής σημασίας αποστολή για τo Κίνημά μας
και για τους εαυτούς μας, ως μέλη αφιερωμένα στο Θεϊκό
Σχέδιο του Φωτός.
Ο καθένας από εμάς, προσωπικά, οδηγήθηκε στο Θεϊκό
Σχέδιο του Φωτός, αφυπνισμένοι στο μεγάλο Θεϊκό του
Σχέδιο πριν από τους άλλους. Αυτό συνέβη σε μας γιατί ο
Θεός θέλησε να μας χρησιμοποιήσει για το έργο του. Θα
πρέπει να καταλάβουμε την αποστολή και τι σημαντική
ευθύνη μας έχει δοθεί.
Από τη στιγμή που αντιληφθείτε τις πολλές ευλογίες που
δέχεστε και νιώσετε βαθιά ευγνώμονες για αυτές, είμαι
σίγουρη ότι θα νιώσετε μια βαθιά ανάγκη να γνωστοποιήσετε
στους άλλους, τι θαυμάσιο προνόμιο είναι να διοχετεύετε το
Φως του Θεού.
Θα πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας τι είναι το
Τζορέι, αφυπνίζοντας τους άλλους στην αληθινή
πραγματικότητα του Θεϊκού Φωτεινού Σχεδίου, δουλεύοντας
για την ολοκλήρωσή Του και την εγκαθίδρυση ενός νέου
κόσμου ευτυχίας.
Εάν κάνετε Τζορέι απλά, σαν μια θεραπευτική τεχνική, η
δύναμή να το διοχετεύετε θα ασθενήσει καθώς και το Κίνημά
μας θα ασθενήσει ανάλογα.
Ο Μέισου-Σάμα ονόμασε το Κίνημά μας, το κίνημα της
δράσης. Σαν μέλος, στοχεύεις στην πλήρη κατανόηση του
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Τζορέι, έτσι ώστε να μπορείς το χρησιμοποιείς πιο
αποτελεσματικά. Το Τζορέι σου δόθηκε για να μπορείς να το
μοιράζεσαι με τους άλλους, έτσι ώστε και αυτοί να
μπορέσουν να δεχτούν τη χάρη και να σωθούν από αυτό.

Το θεϊκό στοιχείο σε όλους τους ανθρώπους
Κάθε άνθρωπος, επιφανειακά, είτε φαίνεται καλός είτε
κακός, έχει έναν αγνό, θεϊκό εαυτό μέσα του. Θα πρέπει να το
σεβόμαστε αυτό, σαν ένα κομμάτι του Θεού και να
προσεγγίζουμε τον καθένα με καλή θέληση. Το να
σχετιζόμαστε μεταξύ μας με φιλική διάθεση, σημαίνει την
εγκαθίδρυση του παραδείσου στη Γη, συντομότερα.
Ο τρόπος που συναλλασσόμαστε με τους ανθρώπους θα
πρέπει να διαφέρει ανάλογα με την προσωπική περίπτωση,
κρατώντας βασικά την καλή διάθεση μεταξύ όλων. Η δράση
σας πρέπει να είναι ευέλικτη, ανάλογα με το άτομο το οποίο
αντιμετωπίζετε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Όταν κάποιο άτομο κάνει κάτι που δεν είναι σωστό,
πρέπει να είστε αυστηρός μαζί του. Ίσως να σας έχει συμβεί,
αφού έχετε δώσει μια συμβουλή σε κάποιον που ο ίδιος σας
τη ζήτησε, αυτός έπειτα, να ένιωσε ενοχλημένος. Αν σας
συμβεί κάτι τέτοιο, μην αναστατωθείτε. Αν έχετε μιλήσει και
έχετε δράσει γεμάτοι από αγάπη, το άλλο πρόσωπο σίγουρα
θα αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση με τον καιρό, και έτσι
θα σας είναι ευγνώμων για τη βοήθειά σας.

Το Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός
Η Παγκόσμια Μεσσιανική Εκκλησία ιδρύθηκε με σκοπό
να υπηρετήσει τον Θεό στο έργο του εξαγνισμού του
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πλανήτη. Στόχος μας είναι να δράσουμε σαν όργανα της
θέλησης του Θεού, να οδηγήσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερα άτομα στην αληθινή πίστη, στο σχέδιό Tου,
μέσω της υπηρεσίας από αγάπη, έτσι ώστε αυτός ο κόσμος
του υλισμού να αλλάξει.
Από τη στιγμή που ο πλανήτης έχει φτάσει στην τωρινή
κατάσταση από την ανθρώπινη εφευρετικότητα και την
υλιστική επιστήμη, με την αναπόφευκτη υπερβολική
ανάπτυξη της υλικής πλευράς, διαχώρισε τον άνθρωπο,
απομακρύνοντας τον όλο και περισσότερο από το πνεύμα,
από το Θεό. Σαν αποτέλεσμα, η επιστήμη δεν
χρησιμοποιήθηκε μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.
Εάν συνεχίσει να προοδεύει με τη σημερινή αναλογία,
χωρίς αμφιβολία θα συνεχίσει να συνεισφέρει ακόμη
περισσότερο στην υλική ευημερία του ανθρώπου αλλά
ενδεχομένως να είναι απειλή για το καλό του, αφού
κατασκευάζονται από αυτή τρομερότερα όπλα καταστροφής
και έτσι, με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να φέρει τον
αφανισμό της ανθρωπότητας.
Το Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός είναι το σχέδιο του Θεού
που έχει σαν σκοπό του να αφυπνίσει τη Θεϊκή φύση όλων
των ανθρώπων. Κάθε αρνητική τάση, μας βάζει σε ένα
δίλημμα και ένας κόσμος ειρήνης μπορεί να εδραιωθεί, ένας
κόσμος όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζούνε σε συμφωνία με τη
Θεϊκή θέληση. Αυτός είναι ο λόγος που τα μέλη εργάζονται,
να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους στο Θεϊκό Σχέδιο του
Φωτός, περνώντας αγάπη από καρδιά σε καρδιά και
διαδίδοντας την αλήθεια όσο το δυνατό περισσότερο.
Ο χρόνος είναι λίγος, για αυτό ο Θεός έχει επιταχύνει τη
δράση Tου. Κρατήστε το αυτό στο νου σας, είτε είστε
δάσκαλοι είτε μέλη, είστε όργανα του Θεού, κομμάτι του
Θεϊκού Σχεδίου. Θα ήθελα να παραμένετε συνεχώς
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συνειδητοί της μεγάλης αποστολής σας και να κάνετε το
καλύτερο με τη ζωή σας, για να την εκπληρώσετε.

Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι από όλους
Κάποια αρνητικά άτομα θεωρούνται ως κακοί άνθρωποι,
ενώ πραγματικά κανένας δεν είναι κακός. Οι θεϊκές φύσεις
τέτοιων ανθρώπων είναι τόσο σκεπασμένες από πνευματικά
σύννεφα, που κάνουν λάθος πράγματα. Από τη στιγμή που το
πρωταρχικό τους πνεύμα είναι κομμάτι του Θεού, γίνονται
καλοί άνθρωποι μόλις τα σύννεφα διαλυθούν και έτσι οι
θεϊκές τους φύσεις αρχίζουν να λάμπουν. Για αυτό το λόγο,
δεν θα έπρεπε να μισούμε ακόμα και αυτούς που φαίνεται να
είναι οι χειρότεροι αυτού του κόσμου. Ως φίλοι των
ανθρώπων, θα πρέπει να παραμένουμε με το αίσθημα της
αγάπης για όλους.
Από τη στιγμή που θα κατανοήσουμε ότι όλοι με τους
οποίους ερχόμαστε σε επαφή έχουν έρθει στις ζωές μας από
τον Θεό σύμφωνα με το σχέδιό Του, θα είμαστε ευγνώμονες
ακόμα και για αυτούς που μας είναι δύσκολο να τους
αντιμετωπίσουμε, που μπορεί να είναι εχθρικοί. Λέμε στους
εαυτούς μας: «Αυτός ο άνθρωπος είναι στη ζωή μου σαν μια
εμπειρία για να σμιλευτώ, σαν το γυάλισμα μιας πέτρας, για να
μπορέσω έτσι να εξαγνιστώ και να ανέβω σε ένα ανώτερο
πνευματικό επίπεδο».
Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες
για οποιοδήποτε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Το
να αισθανόμαστε μνησικακία γιατί κάποιος άλλος είναι
ιδιαίτερα αρνητικός, δεν είναι ο σωστός τρόπος σκέψης για τα
όργανα του Θεού. Όλα τα παιδιά Του θα πρέπει να αγαπούν
όλους τους άλλους ανθρώπους, αλλά αυτοί που πραγματικά
πιστεύουν στο Θεϊκό Σχέδιο του Φωτός, δεν θα πρέπει να
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αισθάνονται αγάπη μόνο για τους άλλους. Θα πρέπει να
προοδεύσουν πνευματικά τόσο, ώστε και οι άλλοι σε
ανταπόδοση να νιώθουν αγάπη για αυτούς.

Να θυμάστε ότι απλά είστε όργανα του Θεού
Στα υψηλότερα επίπεδα του Πνευματικού Κόσμου,
τα όντα που κατοικούν εκεί γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι το
αίτιο για όλες τους τις πράξεις και δεν παίρνουν προσωπικά
κάποιο καλό έργο το οποίο έχουν φέρει εις πέρας και που η
ευτυχία του ενός είναι ευτυχία για όλους.
Όταν κάνετε μία καλή πράξη, αν σκεφτείτε ότι τα
κάνατε όλα μόνοι σας, σημαίνει ότι δεν έχετε επιτύχει ένα
υψηλό επίπεδο πνευματικής συνείδησης. Όπως και τα
υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, χρησιμοποιείσθε ως όργανά του
Θεού. Σας βάζει (και βάζει όλους τους ανθρώπους) στο
σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Αν έχετε αληθινή πίστη στον
Θεό, θα δεχτείτε ότι αυτός είναι ο λόγος για κάθε σας πράξη.
Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό τον κόσμο που μπορούμε
να ξέρουμε προκαταβολικά. Όλες οι επιτυχίες, όλα τα καλά
πρέπει να τα αποδίδουμε στον Θεό. Τα ανθρώπινα όντα
μπορούν να εκπληρώσουν τις αποστολές τους, μόνο όταν
κάνουν το καλύτερο ως όργανά Του, κάτω από την
καθοδήγησή Του.
Τέτοιοι άνθρωποι ευλογούνται για την αφιέρωσή τους
και έτσι γίνονται ευτυχισμένοι.
Είναι σημαντικό τα μέλη να κρατάνε ταπεινή στάση.
«Ο Θεός είναι αυτός που μας επιτρέπει να υπηρετούμε». Αυτοί
που εργάζονται με τέτοια κατανόηση είναι συνεχώς σε
σύνδεση με τον Θεό. Τους δόθηκε η άδεια να είναι κανάλια
του Θεϊκού Φωτός και είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας
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πολλά πράγματα, που μπορεί να φαίνονται αδύνατα σε αυτούς
που ακόμα δεν έχουν αφυπνιστεί.
Προσεύχομαι για σας που είστε μέρος του Θεϊκού
Σχεδίου του Φωτός, σύντομα να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο
πνευματικής κατανόησης.
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