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Η εκδίωξη του διαβόλου (Λουκάς 11:14-28) 
 
Για να καταλάβετε και να εκτιμήσετε αυτή την πράξη, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε πώς 
εισέρχονται οι διάβολοι στον άνθρωπο και τι είναι στην πραγματικότητα, ώστε να μπορέσετε 
να καταλάβετε την εκδίωξή τους. Για να σας το καταστήσω αυτό σαφές, πρέπει να συνεχίσω 
και θα σας μεταφέρει πίσω σε παλαιότερες εποχές, όταν δεν υπήρχε υλικός κόσμος, 
αλλά υπήρχε μόνο η πνευματική σφαίρα. 
Από αλαζονεία και περιφρόνηση, ο πρώτος άγγελος, φορέας του φωτός στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές των πνευματικών ουρανών, έκανε κατάχρηση της δύναμής του και 
επαναστάτησε εναντίον Μου μαζί με τους οπαδούς του. Εκεί αυτός, καθώς και οι μπράβοι του, 
δεν ήθελαν να γνωρίζουν για μια επιστροφή, τους πήγαν στο Και έπρεπε να υπομείνει τη 
μακρά διαδικασία του σταδιακού καθαρισμού στην κάποτε καλύτερη κατάσταση, η οποία 
διαδικασία εξαγνισμού λαμβάνει χώρα και σήμερα συνεχίζεται μέχρι όλοι να ξαναγίνουν αυτό 
που ήταν κάποτε, δηλαδή: αναγνώστες της δύναμης και της αγάπης Μου και επίμονοι 
υποστηρικτές του μεγάλου σχεδίου Μου για τη δημιουργία. 
Τώρα, βλέπετε, σε εκείνη τη μακρινή εποχή, όταν, όπως ισχύει ακόμη και τώρα, η ατομική 
ελευθερία του πνεύματος καθιερώθηκε ως απαραβίαστη, τα πνεύματα, καθώς και ο ίδιος ο 
Σατανάς, ήταν ελεύθερα να γυρίσουν πίσω από τη λανθασμένη τους κατεύθυνση ή όχι. 
Επειδή όμως τα πνεύματα δεν ήταν όλα ίσα στη γνώση, την καλοσύνη και τη διορατικότητα - 
όπως ακριβώς δεν υπάρχουν ακόμη δύο πλάσματα που να είναι πνευματικά ίδια - ο τρόπος 
με τον οποίο αυτά τα όντα σκέφτονταν και ενεργούσαν ήταν πολύ διαφορετικός. Το πνευματικό 
επίπεδο του ενός ατόμου ήταν αρκετό, του άλλου όχι. Ο ένας ήταν σταθερός και άντεξε στους 
πειρασμούς 
Χειρότερα, η άλλη, από την άλλη πλευρά, αντιστάθηκε στην επιρροή του καλύτερου. Έτσι, δεν 
υπήρχε μια διατεταγμένη σειρά από στάδια, όπως ήταν, αλλά, όσο και πνευματικά 
σκεπτόμενοι Όντα, εξίσου ποικίλες ήταν οι απόψεις και οι ιδέες Μου, του Κόσμου και της 
αναγκαίας προόδου. 
Αυτή η μεγάλη ποικιλομορφία, η οποία είναι κοινή τόσο στα καλά πνεύματα όσο και στα κακά 
που μάλλον θεωρούν τον Σατανά ως υπέρτατο -όπως ο καλός μου εαυτός- απλά εξαρτημένο 
την πνευματική ζωή και δραστηριότητα που είναι απαραίτητη για την ύπαρξη του μεγάλου 
πνευματικού βασιλείου είναι. Παρόλο που η μεγάλη μάζα των αποστάτες πνεύματα μεταξύ 
των κύριων ηγετών τους έχουν μια διαφορετική Κατεύθυνση από αυτή που προορίζεται για 
όλους, σίγουρα και η δική τους πρέπει να είναι η κατεύθυνση Εμένα και τη δική Μου 
Αρχή της καλοσύνης εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς Μου. Πρέπει να αναγνωρίσουν την 
παντοδυναμία Μου στα αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, από τα 
οποία -μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν- δεν μπορούν να ξεφύγουν. 
Η ίδια ύπαρξη και δράση των πνευμάτων συναντάται και στις ψυχές που καλούνται από όλους 
τους κόσμους, οι οποίες ζουν στο επέκεινα. Έχουν και αυτοί ελευθερία βούλησης. Μπορούν 
να προοδεύουν ή να οπισθοδρομούν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να περάσουν μέσα σε ένα λεπτό 
από το κολασμένο μαρτύριο μιας βασανιστικής συνείδησης στην ευδαιμονία ενός αγγέλου, να 
παραμείνουν αυτό που ήταν στη γήινη ζωή ή μέσω της συναναστροφής με άλλες, χειρότερες 
ψυχές να γίνουν ακόμη πιο κακές, ακόμη χειρότερες οι ίδιες. Η σφαίρα δράσης τους δεν 
περιορίζεται από τίποτε άλλο εκτός από τα μέσα ύπαρξης που φέρνει μαζί του κάθε πνευματικό 
επίπεδο. 
Τα αρχικά, μη ενσαρκωμένα ακόμη πνεύματα καθώς και τα αποθανόντα, από τα ανθρώπινα 
Τα σώματα που δεν έχουν καμία παρόρμηση για πρόοδο προσπαθούν - εφόσον η 
δραστηριότητα είναι ένας νόμος της ζωής χωρίς τον οποίο τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει - να 
απασχοληθούν προσπαθώντας να προσελκύσουν στη σφαίρα τους είτε πνεύματα είτε ακόμα 
ζωντανά όντα των οποίων η κλίση επιτρέπει την επιρροή, και να τους διδάξουν τις απόψεις και 
τις κλίσεις τους. Ως εκ τούτου, όσο περισσότερο ο άνθρωπος τρέφει τα δικά του κακά και κακά  
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πάθη, υπόκειται όλο και πιο εύκολα σε αυτή την απόκοσμη επιρροή και τελικά γίνεται εντελώς 
έρμαιο αυτών των κακών, βαριεστημένων πνευμάτων. 
Ακριβώς όπως τα πνεύματα μπορούν να επηρεάσουν τις ατομικές (δεκτικές) ψυχές μέσω της 
γραφής, της παγίδευσης και άλλων μέσων, και έμμεσα τουλάχιστον να συμβάλουν στο να 
φτάσουν οι άπιστοι στη συνειδητοποίηση: "Υπάρχει άλλος κόσμος", τα κακά πνεύματα των 
νεκρών έχουν επίσης επίδραση στο μυαλό, ναι, στη φυσική οργάνωση του ανθρώπου, της 
οποίας η παραφροσύνη και άλλες ασθένειες είναι οι εξωτερικά ορατές συνέπειες. 
Έτσι, αν βλέπατε με πνευματικά μάτια, θα μπορούσατε να δείτε έναν εντελώς νέο κόσμο μέσα 
σας και γύρω σας η οποία, όπως και η εξωτερική υλική, προσπαθεί να σας βοηθήσει να πάτε 
σε Μένα όσο το δυνατόν περισσότερο όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Γι' αυτό κάποτε φώναξα στους μαθητές Μου στον κήπο της Γεθσημανή: "Προσέχετε και 
προσευχηθείτε να μην πέσετε σε πειρασμό!" 
Αυτές οι πνευματικές επιρροές είναι τόσο ήπιες και απαλές στην αρχή, κρύβοντας το ολέθριο 
δηλητήριό τους κάτω από σοφιστικούς λόγους αυτο-αγάπης, ώστε χρειάζεται λεπτό 
συναίσθημα και συνεχής επαγρύπνηση για να μην κάνει κανείς το θέλημα των άλλων αντί για 
το δικό του. Αν όμως υπάρχει σταθερότητα και το κακό ή το κακό πνεύμα βλέπει ότι οι επιρροές 
του δεν εισακούονται, θα σταματήσει από μόνο του, επειδή και αυτό δεν θέλει να σπαταλά 
άσκοπα τον χρόνο του. 
Αυτή η αόρατη επιρροή και η αλλαγή της ύλης, αυτή η γέννηση και το πέρασμα και η μετάβαση 
σε άλλες μορφές, όλα αυτά - αν είχατε πνευματική όραση - θα λάμβαναν χώρα στον 
πνευματικό κόσμο μπροστά στα μάτια σας, σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, επειδή θα 
μπορούσατε να δείτε μέσα από τα πνεύματα και να παρατηρήσετε από την αρχή ποια ιδέα 
κινεί τώρα το ένα ή το άλλο να κάνει αυτό ή εκείνο. Θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα εντελώς 
διαφορετικό πρότυπο σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο απ' ό,τι στον υλικό σας κόσμο, επειδή 
εκεί ήδη η Σκέψεις ζυγίζονται, ενώ στον ορατό σας κόσμο χίλιες σκέψεις περνούν 
απαρατήρητες σας προσπερνούν, ώσπου ίσως μόνο ο τελευταίος, με την πράξη του, προδίδει 
την ιδέα ενός άλλου ζωντανού όντος. 
Θα εκπλαγείτε με το πώς φτάνουν εκεί όσοι περνούν απέναντι, πώς είναι 
είτε με αγάπη είτε με μίσος. Θα εκπλαγείτε από την ηθική Οι αγώνες μιας ψυχής πρέπει να 
περάσουν από εκεί μέχρι να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της ανεξάρτητα. Εκεί 
δεν κρύβονται, δεν προσποιούνται, δεν βοηθούν τα προσχήματα. Εκεί το ανθρώπινο ον ως 
πνεύμα είναι μόνο το αποτύπωμα του πνευματικού του Εγώ, που αποκτήθηκε εδώ σε αυτόν 
τον κόσμο, και όχι μέσω πράξεων, αλλά ήδη μέσω σκέψεων- γιατί αυτές ήταν οι δημιουργοί 
των πράξεων, και αυτές δίνουν γέρνει επίσης τη ζυγαριά στον πνευματικό κόσμο. 
Κάθε φευγαλέα σκέψη που περνάει από το κεφάλι ή την καρδιά σας βρίσκεται στο εσωτερικό 
σας Ο ανθρώπινος νους έχει αποτυπωθεί ως ένα αμετάβλητο αποτύπωμα και μια μέρα θα 
είναι το εξωτερικό πνευματική μεταμφίεση του ανθρώπου της ψυχής σας. 
Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τι κάνουν όταν είτε φεύγουν από τη γη με δυσαρέσκεια, είτε όταν οι 
πίσω αφήνοντες καταριούνται αυτούς που έχουν φύγει, θα ανατρίχιαζαν με τις συνέπειες 
τέτοιων σκέψεων- γιατί τέτοιες σκέψεις είναι ικανές να προκαλέσουν βασανιστήρια σε 
Να προκαλέσει βασανιστήρια - πνευματικής φύσης, φυσικά - σε όσους έχουν φύγει από τη 
ζωή και να Αναζωπυρώστε την επιθυμία να υποδεχτείτε τους ακόμα ζωντανούς με εκδίκηση. 
Επομένως, να είστε αυστηροί με τις σκέψεις σας! Συχνά με μια σκέψη καλείτε κοντά σας μια 
στρατιά από ομοϊδεατικά, κακά πνεύματα του άλλου κόσμου, και ενώ νομίζετε ότι απλώς 
επιδίδεστε σε αυτές τις σκέψεις, είναι αυτά τα πνεύματα που σας μπλέκουν στα δίχτυα τους 
που προσπαθούν να καταστρέψουν τις καλές σας ιδιότητες, και στη συνέχεια να πάρετε την 
απόφαση να μιας κακής πράξης στην ωριμότητα, η οποία πάλι έχει άπειρες συνέπειες για εσάς 
και τους άλλους ανθρώπους και τα πνεύματα. 
Αυτό εκφράζεται στο Ευαγγέλιο όπου μιλάω για το ισχυρό κακό πνεύμα που βγαίνει από το 
Άρρωστος ή βουβός, είπε ότι περπατούσε έρημος και εγκαταλελειμμένος, αλλά στη συνέχεια 
επέστρεψε και πάλι με επτά άλλα πνεύματα που ήταν πιο θυμωμένα από τον ίδιο. 
Αυτή είναι η νοητική εικόνα ενός ατόμου που πιθανόν κατακτά ένα πάθος, πιστεύει ένα 
Διάβολο μακριά από τον εαυτό του, αλλά για να επιστρέψει αμέριμνος σε αυτές τις σκέψεις, ο 
Αγαπημένες ιδέες. Αυτός ο άνθρωπος τρέφει μια μικρή φλόγα, και σαν τα κουνούπια, από 
μακριά παρατηρώντας το φως, όλοι έλκονται εκεί, ομοίως αυτή η πνευματική κατεύθυνση της  
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σκέψης είναι μια Φως που χρησιμεύει ως οδηγός στον πνευματικό κόσμο, ειδικά για τα 
πνεύματα που περιπλανώνται στο σκοτάδι. Εκεί συρρέουν, αρχίζουν το διαβολικό τους 
παιχνίδι με εντονότερη και ενωμένη δύναμη, μέχρι που η να πέσουν στα δίχτυα τους, και εδώ 
στη γη και εκεί στο επέκεινα, για πολύ καιρό ακόμα Το βασίλειό μου χάθηκε. 
Ο άλλος κόσμος, ο κόσμος του αόρατου, δεν είναι τόσο ρόδινος όσο τον παρουσιάζουν οι 
ιερείς σας αλλά δεν είναι επίσης τόσο κολασμένη όσο θα ήθελε να σας τη ζωγραφίσει η 
φαντασία ορισμένων φανατικών θρησκόληπτων. Ολόκληρη η ζωγραφική συνίσταται στο εξής: 
Όπως ο άνθρωπος είναι πνευματικά συγκροτημένος, έτσι βλέπει και τον πνευματικό κόσμο. 
Έτσι βλέπετε τον υλικό κόσμο, είτε εδώ είτε εκεί, παραμένει ο ίδιος. 
Μια εκλεπτυσμένη, αγνή καρδιά, αφοσιωμένη σε Μένα, δεν θα δει τίποτα από αυτά εκεί, όπως 
ακριβώς και δεν είδα τίποτα από αυτά εδώ. Θα βλέπει τα χαμένα πνεύματα εκεί, όπως βλέπει 
τους χαμένους ανθρώπους εδώ, και βοηθώντας τους πάντες, όπως έχει κάνει κατά τη διάρκεια 
της ζωής της. 
Φέρνοντας ειρήνη, η ψυχή βλέπει την ειρήνη εκεί- φέρνοντας μίσος και υπερηφάνεια, γίνεται 
επίσης εκεί βιώνουν το ίδιο από τους άλλους και επίσης ασκούν το ίδιο στους άλλους. 
Υπάρχει μόνο ένας νόμος που ισχύει στη δημιουργία Μου - είναι ο νόμος της βαρύτητας, της 
έλξης. Το υλικό ενισχύεται και διατηρείται από αυτόν τον νόμο- το πνευματικό επίσης 
ενισχύεται και διατηρείται από αυτόν τον νόμο. Όσο βαρύτερο, δηλαδή όσο πυκνότερο είναι 
ένα σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που το Η γη συγκρατεί τα αρχέγονα στοιχεία- είναι 
πέτρα και είναι χτισμένη σε στέρεο έδαφος. Όσο ελαφρύτερες είναι οι ουσίες και όσο μικρότερη 
είναι η δεσμευτική τους δύναμη, τόσο ευκολότερη είναι η ανύψωσή τους. Όσο πιο στερεά είναι 
ενωμένα τα άτομα μεταξύ τους, τόσο λιγότερο δεκτικά είναι στο φως και τη θερμότητα- όσο πιο 
ελαφριά είναι, τόσο πιο δεκτικά είναι στο φως που έρχεται από πάνω Προσεχώς. 
Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό κόσμο. Το ηθικό βάρος συνδέει τα πνεύματα με την ύλη- 
όσο πιο ελαφρύ είναι, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να απομακρυνθούν από την ύλη. 
Στην πρώτη περίπτωση τα πνεύματα είναι σκοτεινά, ενώ στη δεύτερη πιο ανοιχτόχρωμα. 
Τα σκοτεινά πνεύματα, λοιπόν, είναι εκείνα που θέλουν να αναζωογονηθούν και να ζεσταθούν 
από το φως των άλλων, αφού οι ίδιοι στερούνται ζεστασιάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ψάχνουν για το ένα ή το άλλο, αν θέλουν να παραμείνουν κακοί, να παρασύρουν τους άλλους 
στο σκοτάδι τους ή να ξεφύγουν οι ίδιοι από αυτό. 
Αυτή είναι η φύση της πνευματικής δραστηριότητας σε ολόκληρο τον αιθέρα: αιώνιος αγώνας 
δίπλα στην ανάπαυση, διωγμός και την απώθηση δίπλα στην ενοποίηση και την αγαπημένη 
συντροφικότητα, αφού τα πνεύματα έχουν τις δικές τους πρέπει να εκπληρωθεί η πνευματική 
διαδικασία. Ο χρόνος δεν έχει σημασία, γιατί η αιωνιότητα είναι μεγάλη. Κανείς δεν 
εξαναγκάζεται- αυτό που θέλει να είναι, είναι, ή όπως είπε ο Παύλος: "Όσο πέφτει το δέντρο, 
τόσο μένει!"  
Γι' αυτό, καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκτήσετε ήδη εδώ τόση δύναμη, ώστε 
να μπορείτε να αντισταθείτε στους πειρασμούς εκεί και επίσης να συναντήσετε αμέσως 
καλύτερα πνεύματα, με τα οποία, φυσικά, δεν τίθεται θέμα μάχης και αποπλάνησης! 
Αποφύγετε τις κατάρες και τις μομφές, γιατί όσοι προσβάλλονται με αυτόν τον τρόπο, όσοι 
εμποδίζονται στην πρόοδό τους Τα φαντάσματα ζητούν εκδίκηση! Αν δεν μπορούν να το 
κάνουν εδώ, σίγουρα θα σας περιμένουν εκεί, προκειμένου να για να σας ξεπληρώσουν για 
όσα τους κάνατε με τυφλή αγάπη για τον εαυτό σας. 
Στο Ευαγγέλιο είπα: "Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου- όποιος δεν μαζεύεται μαζί 
μου, που σκορπίζει!" Να το θυμάστε αυτό. Λέγεται: Υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι - προς Εμένα 
- και μακριά από Εμένα Εγώ! 
Επομένως, ευλογημένοι είναι εκείνοι από εσάς που θα ακούσουν τα λόγια Μου και θα τα 
υπακούσουν! Πολύ θα γλιτώσουν στον κόσμο εκείνο αυτό που διαφορετικά θα ήταν 
αναπόφευκτη συνέπεια των γήινων Δράση θα ήταν. 
Θα μπορούσα να σας πω πολλά περισσότερα για αυτόν τον κόσμο. Είχατε ήδη μια γεύση τους 
στο η περιγραφή του πνευματικού ήλιου. Ομολογουμένως, αυτό είναι μόνο μια σκιαγράφηση 
της μεγάλης αλήθειας, αλλά προσεκτικά μελετημένο, αρκεί ως προειδοποίηση να μην Με 
κατηγορήσετε μια μέρα σαν να είχα Δεν θα σας αφήσω να ρίξετε μια ματιά σε εκείνον τον 
κόσμο που κάποτε ήταν η κατοικία σας, και αυτός είναι ο κόσμος που βρίσκεται στο 
θα είναι πολύ μεγαλύτερη. 
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Οι ακραίες περιπτώσεις στις οποίες ένα ή ακόμη και περισσότερα κακά πνεύματα έχουν τέτοια 
επιρροή σε ένα άτομο που ακόμη και ο φυσικός του οργανισμός βρίσκεται επίσης στην εξουσία 
τους είναι σπάνιες και συχνά γίνονται δεκτές για σοβαρούς λόγους. Για να θεραπεύσει κανείς 
τέτοιους άρρωστους ανθρώπους που έχουν καταληφθεί από κακά πνεύματα, χρειάζεται ένα 
άτομο με ισχυρή θέληση και θρησκεία που γνωρίζει Εμένα και τη δύναμή Μου και έχει επίσης 
εμπιστοσύνη σε Μένα ότι θα τον βοηθήσω αν το ζητήσει ρωτάει. Τότε η βοήθεια μπορεί να 
δοθεί στο όνομά Μου μέσω της προσευχής και της επίθεσης των χεριών, όπως ακριβώς έκανα 
κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής Μου. Μόνο που πρέπει πάντα να θυμάστε: Αν είναι το ιερό 
Μου θέλημα να γίνει! 
Εδώ έχετε ένα μικρό Εικόνα της μεγάλης πνευματικής ζωής που σας έδωσα με την ευκαιρία 
αυτή από το Ευαγγέλιο ήθελε να δώσει. Είναι πολύ σημαντικό για σας να ξέρετε μόνο αυτό 
που βλέπετε- πρέπει επίσης σταδιακά να μάθετε να κατανοείτε τι υπάρχει έξω από τον ορατό 
κόσμο, τι έχει αποτυπώσει τον τύπο του σε αυτόν και αποτελεί το πολύ μεγαλύτερο και 
σημαντικότερο μέρος του βασιλείου Μου. 
Πνεύμα είμαι, πνεύμα είσαι, και πνευματική θα γίνει ακόμη και η ύλη. Έτσι, αυτό 
να αναγνωρίζει τον μεγάλο κύκλο με όλα τα στάδιά του, να τον εξετάζει και να βρίσκει τον δικό 
του δρόμο μέσα από αυτόν να κερδίσετε τη δική σας θέση, αυτό είναι το καθήκον που σας έχει 
ανατεθεί. Για την ευκολότερη Λύση Δεν φείδομαι μέσων προκειμένου να διευκολύνω την 
αναπόφευκτη πορεία σας και να έτσι ώστε να μπορείτε ήδη να κατακτήσετε τα πιο δύσκολα 
πράγματα εδώ - και μόνο λίγα πράγματα εκεί και ευκολότερα πράγματα για να ξεπεραστούν. 
Αμήν. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


