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ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Είναι γνωστό ότι ολόκληρος ο Πλανήτης Γη εισέρχεται σε μια Νέα Κοσμική
περίοδο, την περίοδο του Υδροχόου. Την περίοδο αυτή αναμένεται να συμβούν
πολλές ανακατατάξεις και μεταβολές, να σημειωθούν εξελίξεις στη ζωή και
στον τρόπο σκέψης και εκδήλωσης των ανθρώπων. Αυτή την περίοδο ένα Νέο
Φως θα φωτίσει τον Πλανήτη. Το Άγιο Πνεύμα θα κατέλθει Επίκουρος και
Αρωγός σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κοινωνική του θέση,
τις γνώσεις ή το επάγγελμα. Ο άνθρωπος θ’ αρχίσει να εμφανίζει το πνεύμα
του και ανάλογα με την εσωτερική του καλλιέργεια, τις σκέψεις και τις πράξεις
του, θα προχωρεί προς την τελειοποίησή του, θα μαθητεύει και θα εξασκείται.
Θα κατανοεί τη φθαρτή φύση του χρήματος και των επιδιώξεών του και θα
προσπαθεί ν’ αποκτήσει το Αιώνιο, Αξεπέραστο και Αναλλοίωτο αγαθό της
Αγάπης και να την εγκαθιδρύσει μέσα του, για να επιφέρει τη Βασιλεία της στη
γη.
Αυτό το βιβλίο έρχεται σαν προάγγελος αυτής της εποχής. Διδασκαλίες από
το Πνεύμα του Θεού, οι οποίες αποκαθιστούν την Αλήθεια, που παραποιήθηκε
και περιορίστηκε από τον άνθρωπο, εμφανίζουν νέες πτυχές της. Σκοπός του να
βοηθήσει την ανθρωπότητα να διευρύνει τους Πνευματικούς της ορίζοντες, να
στραφεί σε εσωτερική έρευνα και αναζήτηση.
Ο Χριστιανισμός, που πριν 2.000 χρόνια ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδαξε,
δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Είναι ο δρόμος, που ο Θεός άνοιξε και
φανέρωσε στον άνθρωπο, για να επιστρέψει σ’ Αυτόν. Ο Χριστιανισμός είναι
Απεριόριστος, Παγκόσμιος, Αιώνιος, όπως ο Θεός που τον δίδαξε και τον
αποκάλυψε. Ο άνθρωπος όμως κρατήθηκε στην επιφάνειά του, χωρίς να
εισχωρήσει στα απύθμενα βάθη του και να συναισθανθεί την Αλήθεια και τους
Νόμους, που όχι μόνο τού λύνουν τις απορίες για την Καταγωγή, τον
προορισμό και την κατάληξή του, αλλά τον εισάγουν στο Μυστήριο της
Δημιουργίας και του το επεξηγούν.
Το βιβλίο αυτό κάνει μια πρώτη εμβάθυνση στο εσωτερικό Μεγαλείο του
Χριστιανισμού και επιδιώκει να καταδείξει στον άνθρωπο τον τρόπο που θα
τον βοηθήσει να προσεγγίσει την Αλήθεια. Ο συγγραφέας του δεν έχει
σημασία. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συγγραφέας. Το Πνεύμα του
Θεού μιλά. Ο άνθρωπος είναι ο αγωγός, μέσω του οποίου μεταβιβάζεται το
Θείο Ρεύμα και Φως και μετασχηματίζεται σε λέξεις.
Το βιβλίο αυτό επίσης φέρνει το μήνυμα της δυνατότητας κάθε ανθρώπου
να γίνει αγωγός Φωτός. Αρκεί να ποθεί πραγματικά το Φως, να προσπαθεί και
να αγωνίζεται.
Είθε ο άνθρωπος να νιώσει και να συνειδητοποιήσει το μήνυμά του.

Το αφιερώνω με πολλή Αγάπη στον Άνθρωπο, χωρίς περιορισμούς, και σε
όλους εκείνους που από πίστη και αγάπη βοήθησαν με κάθε τρόπο και
συνετέλεσαν στην παρουσίασή του.

