
 
ΜΑΘΗΜΑ 151 

 
Όλα τα πράγµατα είναι απόηχοι της Φωνής του Θεού 

 
1. Κανένας δεν µπορεί να κρίνει βασισµένος σε µεροληπτικές µαρτυρίες. Αυτό δεν είναι 
κρίση. Είναι απλά µία γνώµη βασισµένη στην άγνοια και την αµφιβολία. Η φαινοµενική της 
βεβαιότητα δεν είναι παρά ένας µανδύας για την αβεβαιότητα που θα ήθελε να καλύψει. 
Χρειάζεται παράλογη άµυνα διότι είναι παράλογη. Και η άµυνά της φαίνεται ισχυρή, πειστική, 
και δίχως αµφιβολία εξαιτίας όλης αυτής της αµφιβολίας που βρίσκεται από κάτω. 
2. Δεν φαίνεσαι ν’ αµφισβητείς τον κόσµο που βλέπεις. Δεν αµφισβητείς αυτό που σου 
δείχνεται µέσα από τα µάτια του σώµατος. Ούτε ρωτάς γιατί το πιστεύεις, αν και έχεις µάθει 
εδώ και αρκετό καιρό ότι οι αισθήσεις του σώµατος εξαπατούν. Το ότι τις πιστεύεις ως την 
τελευταία λεπτοµέρεια που αναφέρουν είναι ακόµα πιο παράξενο, όταν σταµατήσεις και 
θυµηθείς πόσο συχνά έχουν δώσεις λανθασµένες µαρτυρίες πραγµατικά! Γιατί να τις 
εµπιστεύεσαι τόσο αναµφίβολα; Για ποιον άλλο λόγο εκτός από κάποια υποβόσκουσα 
αµφιβολία, την οποία επιχειρείς να κρύψεις δείχνοντας σιγουριά; 
3. Πώς µπορείς να κρίνεις; Η κρίση σου βασίζεται σε µαρτυρίες που σου παρέχουν οι 
αισθήσεις σου. Όµως, δεν υπάρχουν µεγαλύτεροι ψευδοµάρτυρες από αυτές. Ωστόσο πώς 
αλλιώς θα µπορούσες να κρίνεις τον κόσµο που βλέπεις; Εναποθέτεις τυφλή πίστη σε αυτό 
που σου αναφέρουν τα µάτια σου και τα αυτιά σου. Νοµίζεις ότι τα δάχτυλά σου αγγίζουν την 
πραγµατικότητα, και πλησιάζουν την αλήθεια. Αυτή είναι η επίγνωση που καταλαβαίνεις, και 
θεωρείς πιο αληθινή από τις µαρτυρίες της αιώνιας Φωνής που µιλά εκ µέρους του Ίδιου του 
Θεού. 
4. Πώς µπορεί αυτό να είναι κρίση; Συχνά σε έχουµε προτρέψει να απέχεις από την κρίση, 
όχι για να σου στερηθεί αυτό το δικαίωµα. Δεν µπορείς να κρίνεις. Απλά µπορείς να πιστέψεις 
τις κρίσεις του εγώ που είναι όλες ψευδείς. Το εγώ κατευθύνει τις αισθήσεις σου µεθοδικά, για 
να σου αποδείξει πόσο αδύναµος είσαι · πόσο αβοήθητος και φοβισµένος, µε πόση αγωνία 
για επικείµενη δίκαιη τιµωρία στο µέλλον, πόσο σκοτεινός από αµαρτία, πόσο αξιοθρήνητος 
µέσα στην ενοχή σου. 
5. Αυτό το πράγµα για το οποίο µιλάει, και όµως το υπερασπίζεται, σου λέει ότι είναι ο εαυτός 
σου. Και εσύ πιστεύεις ότι έτσι είναι µε πεισµατική βεβαιότητα. Ωστόσο υποβόσκει η κρυφή 
αµφιβολία ότι αυτό που σου δείχνει ως πραγµατικότητα µε τόση πεποίθηση, δεν το πιστεύει. 
Μόνο τον εαυτό του τον ίδιο καταδικάζει, µέσα στον εαυτό του βλέπει την ενοχή. Την δική του 
απελπισία βλέπει σε σένα. 
6.Μην ακούς την φωνή του. Οι µαρτυρίες που σου στέλνει για να σου αποδείξει ότι το κακό 
είναι δικό σου είναι λανθασµένες, και µιλούν µε βεβαιότητα για αυτό που δεν γνωρίζουν. Η 
πίστη σου σε αυτές είναι τυφλή διότι δεν µοιράζεσαι τις αµφιβολίες που ο κύριός τους δεν 
µπορεί να νικήσει εντελώς. Πιστεύεις ότι το να αµφισβητείς τους προσκυνητές του σηµαίνει ότι 
αµφισβητείς τον εαυτό σου. 
7. Ωστόσο, πρέπει να µάθεις ότι το να αµφισβητείς τις µαρτυρίες τους θα σου ανοίξει τον 
δρόµο προς την αναγνώριση του εαυτού σου, και να αφήνεις την Φωνή του Θεού να είναι ο 
µόνος Κριτής του τι είναι άξιο της πίστης σου. Αυτή δεν θα σου πει ότι ο αδελφός σου πρέπει 
να κρίνεται από αυτό που βλέπουν τα µάτια σου, ούτε από αυτά που λέει το στόµα του 
σώµατός του στ’ αυτιά σου, ή από αυτό που το άγγιγµα των δαχτύλων σου σε πληροφορεί γι 
αυτόν. Προσπερνά τέτοιους αβάσιµους µάρτυρες, που απλά φέρουν λανθασµένες µαρτυρίες 
στον Υιό του Θεού. Αναγνωρίζει µόνο ό,τι αγαπά ο Θεός, και µέσα στο ιερό φως αυτού που 
βλέπει όλα τα όνειρα του εγώ εξαφανίζονται µπροστά στο µεγαλείο της όρασής Του. 
8. Άφησε το Άγιο Πνεύµα να είναι ο Κριτής του τι είσαι, διότι Αυτό έχει βεβαιότητα στην οποία 
δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία, γιατί βασίζεται σε Βεβαιότητα τόσο µεγάλη που η 
αµφιβολία δεν έχει κανένα νόηµα µπροστά στην παρουσία της. Ο Χριστός δεν είναι δυνατόν 
να αµφιβάλλει για τον Εαυτό Του. Η Φωνή του Θεού µπορεί µόνο να Τον τιµά, αγαλλιάζοντας 
για την τέλεια, αιώνια αθωότητά Του. Αυτός που έχει κρίνει Εκείνος µπορεί µόνο να γελά µε 
την ενοχή, και να µην επιθυµεί να παίζει πια µε τα παιχνίδια της · αδιαφορεί για τις µαρτυρίες 
του σώµατος µπροστά στην αγαλλίαση του ιερού προσώπου του Χριστού. 
9. Και έτσι σε κρίνει το Άγιο Πνεύµα. Δέξου τον Λόγο Του γι αυτό που είσαι, διότι Αυτό φέρει 
µαρτυρίες για την όµορφη δηµιουργία σου, και για το Νου του Οποίου η Σκέψη δηµιούργησε 
την πραγµατικότητά σου. Τι µπορεί να σηµαίνει το σώµα γι Αυτό το Οποίο γνωρίζει την δόξα 
του Πατέρα και του Υιού; Ποιους ψιθύρους του εγώ είναι δυνατόν ν’ ακούσει; Τι θα µπορούσε 



να Το πείσει ότι οι αµαρτίες σου είναι πραγµατικές; Άφησε το Άγιο Πνεύµα να είναι ο Κριτής 
του καθετί που φαίνεται ότι σου συµβαίνει σε αυτόν τον κόσµο. Τα µαθήµατά Του θα σου 
δώσουν την ικανότητα να γεφυρώσεις το χάσµα ανάµεσα στις ψευδαισθήσεις και την 
πραγµατικότητα. 
10. Αυτό θα σου αποµακρύνει κάθε πίστη που είχες εναποθέσει τον πόνο, την καταστροφή, 
τα βάσανα και την απώλεια. Σου δίνει όραση που βλέπει πέρα από αυτά τα µακάβρια 
φαινόµενα, και αντικρίζει το ευγενικό πρόσωπο του Χριστού σε όλα αυτά. Δεν θα αµφιβάλλεις 
πια ότι µόνο καλό µπορεί να έρθει σε σένα που είσαι ο αγαπηµένος του Θεού, διότι Αυτό θα 
κρίνει όλα τα συµβάντα, και θα διδάσκει το µοναδικό µάθηµα που περιέχουν όλα. 
11. Θα επιλέγει τα στοιχεία αυτά που εκπροσωπούν την αλήθεια, και θα αψηφά αυτές τις 
πλευρές που αντανακλούν µόνο µάταια όνειρα. Και θα ερµηνεύει εκ νέου όλα όσα βλέπεις, 
και όλα όσα σου συµβαίνουν, όλες τις περιστάσεις, και κάθε γεγονός που φαίνεται να σε 
αγγίζει µε οποιοδήποτε τρόπο, µε το δικό Του µοναδικό σηµείο αναφοράς, ολοκληρωτικά 
ενοποιηµένο και βέβαιο. Και θα βλέπεις την αγάπη πέρα από το µίσος, την συνέπεια µέσα 
στην αλλαγή, την αγνότητα στην αµαρτία, και µόνο την ευλογία του Ουρανού πάνω στον 
κόσµο. 
12. Αυτή είναι η ανάστασή σου, διότι η ζωή σου δεν είναι κοµµάτι από τίποτα από όσα 
βλέπεις. Στέκει πέρα από το σώµα και τον κόσµο, πέρα από κάθε µαρτυρία ανιερότητας, 
µέσα στην Αγιότητα, άγια όπως και Αυτή. Μέσα στους πάντες και τα πάντα η Φωνή Του σου 
µιλά µόνο για τον Εαυτό σου και τον Δηµιουργό σου, ο Οποίος είναι Ένα µε Αυτόν. Έτσι θα 
βλέπεις το άγιο πρόσωπο του Χριστού µέσα στα πάντα, και πουθενά δεν θ’ ακούς κανένα 
άλλο ήχο παρά µόνο την ηχώ της Φωνής του Θεού. 
13. Ασκούµαστε χωρίς λόγια σήµερα, εκτός από την αρχή του χρονικού διαστήµατος που 
περνάµε µε τον Θεό. Αρχίζουµε αυτά τα διαστήµατα µε µια µοναδική, αργή επανάληψη της 
σκέψης µε την οποία αρχίζουµε την µέρα µας. Και έπειτα παρατηρούµε τις σκέψεις µας, 
κάνοντας σιωπηλή έκκληση στο Άγιο Πνεύµα που βλέπει τα στοιχεία της αλήθειας µέσα σε 
αυτές. Το αφήνουµε να αξιολογήσει την κάθε µία σκέψη που έρχεται στο νου, να αποµακρύνει 
τα στοιχεία των ονείρων, και να τις επιστρέψει πάλι σε καθαρές ιδέες που δεν αντικρούουν το 
Θέληµα του Θεού. 
14. Δώσε Του τις σκέψεις σου, και Αυτός θα σου τις επιστρέψει ως θαύµατα που 
διακηρύσσουν χαρµόσυνα την ολότητα και την ευτυχία που επιθυµεί ο Θεός για τον Υιό Του, 
ως απόδειξη της αιώνιας Αγάπης Του. Και καθώς κάθε σκέψη µεταµορφώνεται κατ’ αυτό τον 
τρόπο, παίρνει την θεραπευτική δύναµη από το Νου που είδε την αλήθεια µέσα σ’ αυτή, και 
δεν µπόρεσε να εξαπατηθεί από ό,τι εσφαλµένο είχε προστεθεί. Όλα να νήµατα της 
φαντασίωσης φεύγουν. Και αυτό που παραµένει είναι ενοποιηµένο µέσα σε µία τέλεια Σκέψη 
που προσφέρει την τελειότητά της παντού. 
15. Πέρνα δεκαπέντε λεπτά όταν ξυπνήσεις µε αυτό τον τρόπο, και µε χαρά δώσε άλλα 
δεκαπέντε πριν πας για ύπνο το βράδυ. Η υπηρεσία σου αρχίζει καθώς εξαγνίζονται όλες σου 
οι σκέψεις. Έτσι διδάσκεσαι να διδάσκεις στον Υιό του Θεού το ιερό µάθηµα της ιερότητάς 
του. Κανένας δεν θα µείνει που να µην ακούσει, όταν εσύ ακούς την Φωνή του Θεού να 
αποδίδει τιµές στον Υιό του Θεού. Και ο κάθε ένας θα µοιράζεται µαζί σου τις σκέψεις τις 
οποίες Αυτό έχει µεταφράσει εκ νέου µέσα στο νου σου. 
16. Αυτή είναι η Λαµπρή σου. Και έτσι εναποθέτεις τα δώρα των χιονάτων κρίνων στον 
κόσµο, αντικαθιστώντας τις µαρτυρίες της αµαρτίας και του θανάτου. Μέσα από την δική σου 
µεταµόρφωση σώζεται ο κόσµος, και µε χαρά απελευθερώνεται από την ενοχή. Τώρα 
ανυψώνουµε µε χαρά το νου µας που έχει αναστηθεί µε ευγνωµοσύνη προς Αυτόν που έχει 
αποκαταστήσει την πνευµατική µας υγεία. 
17. Και κάθε ώρα θα θυµόµαστε Αυτό που είναι η σωτηρία και η απελευθέρωση. Καθώς 
δίνουµε τις ευχαριστίες µας ο κόσµος ενώνεται µαζί µας και µε χαρά δέχεται τις ιερές µας 
σκέψεις, τις οποίες ο Ουρανός έχει διορθώσει και εξαγνίσει. Τώρα επιτέλους έχει αρχίσει η 
υπηρεσία µας να διαδώσουµε στον κόσµο τα χαρµόσυνα νέα ότι η αλήθεια δεν έχει 
ψευδαισθήσεις, και ότι η γαλήνη του Θεού µέσα από εµάς, ανήκει σε όλους. 
	  
	  
	  

	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 152 
 

Η δύναµη της απόφασης είναι δική µου 
 

1. Κανένας δεν υφίσταται απώλεια εκτός κι αν είναι δική του απόφαση. Κανένας δεν 
δοκιµάζεται από πόνο εκτός και αν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση από επιλογή του. Kανένας 
δεν µπορεί να θλίβεται ούτε να φοβάται ή να θεωρεί τον εαυτό του ασθενή εκτός και αν αυτά 
είναι τα αποτελέσµατα που θέλει. Και κανένας δεν πεθαίνει χωρίς την δική του 
συναίνεση. Τίποτα δεν συµβαίνει που να µην αντιπροσωπεύει την επιθυµία σου, και τίποτα 
από ό,τι επιλέγεις δεν παραλείπεται. Εδώ είναι ο κόσµος σου, ολοκληρωµένος σε όλες του τις 
λεπτοµέρειες. Εδώ βρίσκεται ολόκληρη η πραγµατικότητά του για σένα. Και µόνο εδώ 
βρίσκεται η σωτηρία. 
2. Μπορεί να πιστεύεις ότι αυτή η θέση είναι ακραία, και πολύ απόλυτη για να είναι αλήθεια. 
Και όµως γίνεται η αλήθεια να έχει εξαιρέσεις; Αν έχεις το δώρο που περιέχει τα πάντα, είναι 
δυνατόν η απώλεια να είναι αληθινή; Γίνεται ο πόνος να είναι κοµµάτι της ειρήνης, ή η θλίψη 
κοµµάτι της χαράς; Μπορεί ο φόβος και η ασθένεια να εισέλθουν σε ένα νου όπου κατοικούν 
η αγάπη και η τέλεια ιερότητα; Η αλήθεια πρέπει να περιέχει τα πάντα, αν είναι όντως 
αλήθεια. Μην δέχεσαι κανένα αντίθετο και καµία εξαίρεση, διότι αν κάνεις κάτι τέτοιο σηµαίνει 
ότι αντιτίθεσαι στην αλήθεια ολοκληρωτικά. 
3. Η σωτηρία είναι η αναγνώριση ότι η αλήθεια είναι αληθινή, και τίποτα άλλο δεν είναι 
αληθινό. Αυτό το έχεις ακούσει και στο παρελθόν, αλλά µπορεί να µην δέχεσαι και τα δύο 
σκέλη του. Χωρίς το πρώτο, το δεύτερο δεν έχει νόηµα. Αλλά χωρίς το δεύτερο, ούτε και το 
πρώτο είναι πια αληθινό. Η αλήθεια δεν γίνεται να έχει αντίθετο. Αυτό όσες φορές και να το 
πούµε ή να το σκεφτούµε δεν µπορεί να είναι υπερβολή. Διότι αν αυτό που δεν είναι αληθές 
είναι αληθές σαν αυτό που είναι πραγµατικά αληθές, τότε µέρος της αλήθειας είναι ψεύτικο. 
Και η αλήθεια χάνει την σηµασία της. Τίποτα δεν είναι αληθινό εκτός από την αλήθεια, και 
αυτό που είναι ψεύτικο είναι εσφαλµένο. 
4. Αυτή είναι η πιο απλή διάκριση, αν και η πιο δυσνόητη. Όχι όµως επειδή είναι δύσκολο να 
αντιληφθείς την διάκριση. Είναι καλυµµένη πίσω από µία αχανή σειρά επιλογών που δεν 
φαίνονται να είναι εξ ολοκλήρου δικές σου. Και έτσι η αλήθεια φαίνεται σαν να έχει κάποιες 
πλευρές που διαψεύδουν την συνέπειά της, που φαίνεται όµως ότι δεν είναι τίποτα άλλο από 
αντιφάσεις που έχεις εισάγει εσύ. 
5. Έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, πρέπει να παραµένεις αµετάβλητος, και τα µεταβατικά 
στάδια είναι εξ ορισµού εσφαλµένα. Και αυτό περιλαµβάνει όλες τις εναλλαγές 
συναισθηµάτων, τις µεταβολές στις καταστάσεις του σώµατος και του νου · σε όλη την 
επίγνωση και σε κάθε ανταπόκριση. Αυτή η περιεκτικότητα των πάντων είναι που κάνει την 
αλήθεια να ξεχωρίζει από το ψέµα, και το σφάλµα να µένει ξέχωρο από την αλήθεια, όντας 
αυτό που είναι. 
6. Δεν είναι παράξενο να πιστεύεις το ότι να θεωρείς ότι εσύ έφτιαξες τον κόσµο που βλέπεις 
είναι αλαζονεία; Ο Θεός δεν τον έφτιαξε. Γι αυτό µπορείς να είσαι σίγουρος. Τι µπορεί Αυτός 
να ξέρει για το εφήµερο, για τους αµαρτωλούς και τούς ένοχους , τους φοβισµένους , 
τούς βασανισµένους και τούς µοναχικούς , και για το νου που ζει µέσα σε ένα σώµα και 
πρέπει να πεθάνει; Αυτό που κάνεις είναι να Τον κατηγορείς για παραφροσύνη, µε το να 
νοµίζεις ότι Αυτός έφτιαξε ένα κόσµο όπου τέτοια πράγµατα φαίνεται ότι έχουν 
πραγµατικότητα. Αυτός δεν είναι τρελός. Όµως µόνο η τρέλα φτιάχνει ένα κόσµο σαν αυτό. 
7. Το να νοµίζεις ότι ο Θεός έφτιαξε το χάος, επινόησε τα αντίθετα προς την αλήθεια, και 
ανέχεται τον θάνατο να νικά την ζωή αντικρούει το Θέληµά Του · όλα αυτά είναι αλαζονεία. Η 
ταπεινοφροσύνη θα έβλεπε ότι όλα αυτά τα πράγµατα δεν είναι από Αυτόν. Και είναι δυνατόν 
να βλέπεις ό,τι δεν δηµιούργησε ο Θεός; Το να θεωρείς ότι µπορείς σηµαίνει απλά ότι 
πιστεύεις ότι µπορείς ν’ αντιληφθείς αυτό που ο Θεός δεν θέλησε να υπάρχει. Τι άλλο θα 
µπορούσε να είναι πιο αλαζονικό από αυτό; 
8. Σήµερα, ας είµαστε πραγµατικά ταπεινοί, και ας δεχτούµε αυτό που φτιάξαµε για αυτό που 
είναι. Η δύναµη της απόφασης είναι δική µας. Αποφάσισε µόνο να αποδεχτείς την 
δικαιωµατική σου θέση σαν συν-δηµιουργός του σύµπαντος, και όλα όσα νοµίζεις ότι έφτιαξες 
θα εξαφανιστούν. Αυτό που θα ανατείλει τώρα στην επίγνωσή σου θα είναι όλα αυτά που 
υπήρχαν από πάντα, αιώνια ακριβώς όπως είναι και τώρα. Και θα πάρουν την θέση των 
ψευδαισθήσεων που έφτιαξες για να σφετεριστείς τον ιερό βωµό του Πατέρα και του Υιού. 
9. Σήµερα ασκούµαστε στην αληθινή ταπεινοφροσύνη, εγκαταλείποντας της ψευδή 
προσποίηση µε την οποία το εγώ επιζητεί να την αποδείξει αλαζονεία. Μόνο το εγώ µπορεί 



να είναι αλαζονικό. Αλλά η αλήθεια είναι ταπεινή αναγνωρίζοντας την ισχύ της, την 
σταθερότητά της και την αιώνια ολότητά της που περιλαµβάνει τα πάντα, το τέλειο δώρο του 
Θεού προς τον αγαπηµένο Του Υιό. Αφήνουµε κατά µέρος την αλαζονεία που λέει ότι είµαστε 
αµαρτωλοί, ένοχοι και φοβισµένοι, ντροπιασµένοι για αυτό που είµαστε · αντί γι αυτό, 
ανυψώνουµε τις καρδιές µας µε αληθινή ταπεινότητα προς Αυτόν ο Οποίος µας δηµιούργησε 
άµεµπτους, σαν τον Ίδιο σε δύναµη και σε αγάπη. 
10. Η δύναµη της απόφασης είναι δική µας. Και δεχόµαστε από Αυτόν αυτό το οποίο είµαστε, 
και ταπεινά αναγνωρίζουµε τον Υιό του Θεού. Το να αναγνωρίζεις τον Υιό του Θεού υπονοεί 
ακόµα ότι όλες οι ιδέες που είχες για τον εαυτό σου έχουν παραµεριστεί, και αναγνωριστεί ως 
λανθασµένες. Η αλαζονεία τους έχει γίνει αντιληπτή. Και µε ταπεινότητα η ακτινοβολία του 
Υιού του Θεού, η ευγένειά του, η τέλεια αθωότητά του, η Αγάπη του Πατέρα του, το δικαίωµά 
του για τον Ουρανό  και η απελευθέρωση του από την κόλαση, γίνονται χαρούµενα αποδεκτά 
ως δικές µας . 
11. Τώρα ενωνόµαστε µε χαρµόσυνη αναγνώριση ότι τα ψέµατα είναι ψεύτικα, και ότι µόνο η 
αλήθεια είναι αληθινή. Σκεφτόµαστε µόνο την αλήθεια καθώς σηκωνόµαστε, και περνάµε 
πέντε λεπτά στην εξάσκηση της καθοδήγησης της, ενθαρρύνοντας τον τροµαγµένο νου µας 
µε αυτό: 
- Η Δύναµη της απόφασης είναι δική µου. Αυτή την ηµέρα θα δεχτώ τον εαυτό µου 
όπως η Βούληση του Πατέρα µου µε δηµιούργησε . 
Έπειτα θα περιµένουµε σιωπηλά, αφήνοντας τις αυταπάτες, καθώς ταπεινά ζητούµε από τον 
Εαυτό µας να αποκαλυφθεί σε εµάς. Και Αυτός ο Οποίος ποτέ δεν έφυγε θα έρθει πάλι στην 
επίγνωσή µας, ευγνώµων που αποκαθιστά την εστία Του στον Θεό, έτσι όπως ήταν ορισµένη 
να είναι. 
12. Με υποµονή περίµενέ Τον όλη την ηµέρα, και κάθε ώρα προσκάλεσέ Τον µε τα λόγια που 
άρχισε η µέρα, και τελείωσέ την µε την ίδια πρόσκληση προς τον Εαυτό σου. Η Φωνή του 
Θεού θα απαντήσει, διότι µιλά για σένα και για τον Πατέρα σου. Θα αντικαταστήσει όλες τις 
ξέφρενες σκέψεις σου µε την γαλήνη του Θεού, όλες σου τις αυταπάτες µε την αλήθεια του 
Θεού, και όλες σου τις ψευδαισθήσεις για τον εαυτό σου µε τον Υιό του Θεού. 
 
 
 
	  

	  
	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 153 
 

Η ασφάλεια µου βρίσκεται στην απουσία άµυνας µου 
 
 

1. Εσύ που νιώθεις να απειλείσαι από αυτόν τον κόσµο που συνεχώς αλλάζει, τις στροφές 
της τύχης και τα πικρά αστεία του, τις σύντοµες σχέσεις και όλα τα «δώρα» που απλά δανείζει 
για να πάρει πίσω ξανά · πρόσεξε αυτό το µάθηµα καλά. Ο κόσµος δεν παρέχει καµιά 
ασφάλεια. Είναι ριζωµένος στην επίθεση, και όλα του τα «δώρα» φαινοµενικής ασφάλειας 
είναι αυταπάτες. Επιτίθεται, και µετά πάλι ξανά το ίδιο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει γαλήνη 
του νου όταν ο κίνδυνος καραδοκεί έτσι; 
 
2. Ο κόσµος δίνει αφορµές µόνο για άµυνα. Γιατί η απειλή φέρνει θυµό, ο θυµός κάνει την 
επίθεση να φαίνεται λογική, εύλογη και δικαιολογηµένη, και δίκαιη στο όνοµα της αυτό – 
άµυνας. Ωστόσο, το να αµύνεται κανείς είναι διπλή απειλή. Διότι πιστοποιεί την αδυναµία, και 
στήνει ένα σύστηµα άµυνας που δεν µπορεί να λειτουργήσει. Τώρα οι αδύναµοι 
υποβιβάζονται ακόµα περισσότερο, διότι υπάρχει προδοσία έξω και ακόµα µεγαλύτερη εντός. 
Ο νους τώρα είναι συγχυσµένος, και δεν γνωρίζει που να στραφεί για να βρει διαφυγή από τις 
φαντασιώσεις του. 
 



3. Είναι σαν ένα κύκλος να τον κρατά ερµητικά κλειστό, και µέσα σ’ αυτόν ένας άλλος κύκλος 
τον έχει δεµένο και ένας άλλος µέσα σ’ αυτόν, µέχρι που δεν υπάρχει ελπίδα ή δυνατότητα 
διαφυγής . Επίθεση, άµυνα · άµυνα επίθεση, γίνονται οι κύκλοι των ωρών και των ηµερών 
που δένουν το νου µέσα στα βαριά δεσµά από ατσάλι και σίδερο, που συνεχώς 
περιστρέφονται για να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Δεν φαίνεται να υπάρχει διάλειµµα 
ούτε τέλος στον ολοένα πιο σφικτό κλοιό της αιχµαλωσίας του νου. 
 
4. Οι άµυνες είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωµένα τιµήµατα που απαιτεί το εγώ. Μέσα σε 
αυτές βρίσκεται η τρέλα µε µια µορφή τόσο ζοφερή ώστε κάθε ελπίδα σωφροσύνης φαίνεται 
σαν ένα µάταιο όνειρο, πέρα από κάθε δυνατότητα. Η αίσθηση της απειλής που ενθαρρύνει ο 
κόσµος είναι τόσο πιο βαθιά, και τόσο πιο µεγάλη από την φρενίτιδα και την ένταση που 
µπορείς να συλλάβεις, που δεν έχεις την παραµικρή ιδέα πόσο όλεθρο έχει προκαλέσει. 
 
5. Είσαι σκλάβος της. Δεν γνωρίζεις τι κάνεις, κάτω από τον φόβο αυτής της αίσθησης. Δεν 
καταλαβαίνεις πόσα έχεις εξαναγκαστεί να θυσιάσεις, έτσι που νιώθεις την σιδερένια της λαβή 
πάνω στην καρδιά σου. Δεν συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει για να σαµποτάρεις την ιερή 
γαλήνη του Θεού µε την αµυντικότητά σου. Γιατί βλέπεις τον Υιό του Θεού σαν ένα θύµα 
επίθεσης από φανταστικούς εχθρούς, από όνειρα, και από ψευδαισθήσεις που έχει φτιάξει · 
όµως τόσο αβοήθητος µπροστά στην παρουσία όλων αυτών, χρειάζεται ακόµα περισσότερες 
φαντασιώσεις, και όνειρα από τα οποία οι ψευδαισθήσεις ασφάλειας να τον παρηγορούν. 
 
6. Η απουσία κάθε άµυνας είναι δύναµη. Πιστοποιεί την αναγνώριση του Χριστού µέσα σου. 
Ίσως θυµάσαι το κείµενο που υποστηρίζει ότι η επιλογή γίνεται ανάµεσα στην δύναµη του 
Χριστού και στην δική σου αδυναµία, που φαίνεται µακριά από Αυτόν. Η απουσία κάθε 
άµυνας ποτέ δεν γίνεται να δεχτεί επίθεση, διότι αναγνωρίζει δύναµη τόσο µεγάλη που 
µπροστά της η επίθεση είναι µια ανοησία, ή ένα ανόητο παιχνίδι που µπορεί να παίζει ένα 
κουρασµένο παιδί, όταν αρχίζει και νυστάζει πάρα πολύ για να θυµηθεί τι θέλει πραγµατικά. 
 
7.Το να αµύνεται κανείς είναι αδυναµία. Διακηρύσσει ότι έχεις αρνηθεί τον Χριστό και φοβάσαι 
την οργή του Πατέρα Του. Τι µπορεί να σε σώσει τώρα από την αυταπάτη ενός θυµωµένου 
θεού, του οποίου την τροµακτική εικόνα πιστεύεις ότι βλέπεις να υποκινεί όλα τα κακά αυτού 
του κόσµου; Τι άλλο εκτός από ψευδαισθήσεις θα µπορούσε να σε υπερασπιστεί τώρα, αφού 
µόνο ψευδαισθήσεις είναι αυτά µε τα οποία πολεµάς; 
 
8. Σήµερα δεν θα παίξουµε τέτοια παιδαριώδη παιχνίδια. Γιατί ο αληθινός µας σκοπός είναι 
να σώσουµε τον κόσµο, και δεν θα ανταλλάξουµε µε ανοησίες την ατέλειωτη χαρά που µας 
προσφέρει η λειτουργία µας. Δεν θα αφήσουµε την ευτυχία µας να ξεγλιστρήσει επειδή 
κάποιο θραύσµα ενός ανόητου ονείρου έτυχε να περνά από το νου µας, και παρερµηνεύσαµε 
τις φιγούρες µέσα σ’ αυτό ως Υιό του Θεού · και την απειροελάχιστη του στιγµή την πήραµε 
για αιωνιότητα. 
 
9. Σήµερα βλέπουµε πέρα από τα όνειρα και αναγνωρίζουµε ότι δεν χρειάζεται να αµυνθούµε 
διότι έχουµε δηµιουργηθεί απρόσβλητοι, χωρίς σκέψεις ή επιθυµίες ή όνειρα στα οποία η 
επίθεση να έχει κάποιο νόηµα. Τώρα δεν είναι δυνατόν να φοβόµαστε γιατί έχουµε αφήσει 
όλες τις σκέψεις φόβου πίσω µας. Και µέσα στην απουσία κάθε άµυνας στεκόµαστε 
ασφαλείς, γαλήνια βέβαιοι για την ασφάλεια µας, σίγουροι για την σωτηρία · βέβαιοι ότι θα 
εκπληρώσουµε τον σκοπό µας, καθώς η προσφορά µας επεκτείνει την ιερή ευλογία της σε 
όλο τον κόσµο. 
 
10. Στάσου ήσυχος µια στιγµή, και µέσα στην σιωπή αναλογίσου πόσο ιερός είναι ο σκοπός 
σου, πόσο εξασφαλισµένη η ανάπαυσή σου, ανέγγιχτος µέσα στο φως του. Οι εκπρόσωποι 
του Θεού έχουν επιλέξει η αλήθεια να είναι µαζί τους. Ποιος είναι πιο άγιος από αυτούς; Ποιος 
µπορεί να είναι πιο βέβαιος ότι η ευτυχία του είναι απόλυτα εγγυηµένη; Και ποιος µπορεί να 
έχει ισχυρότερη προστασία; Τι άµυνα θα µπορούσαν να χρειάζονται εκείνοι που βρίσκονται 
ανάµεσα στους εκλεκτούς του Θεού, από επιλογή δική Του αλλά και δική τους; 
 
11. Είναι η λειτουργία των εκπροσώπων του Θεού να βοηθούν τους αδελφούς τους να 
επιλέξουν όπως επέλεξαν κι αυτοί. Ο Θεός τους έχει διαλέξει όλους, αλλά λίγοι είναι αυτοί 
που συνειδητοποιούν ότι η Θέλησή Του είναι ίδια µε την δική τους. Και όσο δεν µπορείς να 
διδάξεις αυτό που έχεις µάθει, η σωτηρία περιµένει και το σκοτάδι κρατά τον κόσµο σε 



αµείλικτη αιχµαλωσία. Ούτε θα µάθεις πως το φως έχει έρθει σε σένα, και ότι η 
απελευθέρωση σου έχει επιτευχθεί. Διότι δεν θα βλέπεις το φως, µέχρι να το προσφέρεις 
στους αδερφούς σου. Καθώς εκείνοι θα το παίρνουν από τα χέρια σου έτσι θα το 
αναγνωρίζεις σαν δικό σου. 
 
12. Η σωτηρία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα παιχνίδι που παίζουν χαρούµενα παιδιά. 
Σχεδιάστηκε από Αυτόν που αγαπά τα παιδιά Του, και που θέλει ν’ αντικαταστήσει τα 
τροµακτικά τους παιχνίδια µε χαρούµενα, που να τους διδάσκουν ότι το παιχνίδι του φόβου 
έχει τελειώσει. Το παιχνίδι Του οδηγεί στην ευτυχία γιατί δεν υπάρχει χαµένος. Όλοι όσοι 
παίζουν θα κερδίσουν, και µε το κέρδος τους διασφαλίζεται το όφελος όλων. Το παιχνίδι του 
φόβου µε χαρά παραµερίζεται, όταν τα παιδιά καταλάβουν τα οφέλη που φέρνει η σωτηρία. 
 
13. Εσύ που έπαιζες ότι έχεις χάσει κάθε ελπίδα, και ότι έχεις εγκαταλειφθεί από τον Πατέρα 
σου, και έχεις αποµείνει µόνος και τροµαγµένος µέσα σε ένα τροµακτικό κόσµο που είναι 
τρελός από ενοχή και αµαρτία · µπορείς να χαρείς τώρα. Το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα έχει 
έρθει η γαλήνια ώρα που θ’ αφήσουµε τα παιχνίδια της ενοχής, και θα διώξουµε τις αλλόκοτες 
και παιδαριώδεις σκέψεις της αµαρτίας µια για πάντα από τον αγνό και άγιο νου των παιδιών 
του Ουρανού και του Υιού του Θεού. 
 
14. Θα σταµατήσουµε για µια στιγµή µόνο, για να παίξουµε το τελικό, χαρούµενο παιχνίδι 
πάνω σ’ αυτήν την γη. Και µετά πηγαίνουµε να πάρουµε την δικαιωµατική µας θέση εκεί 
όπου κατοικεί η αλήθεια και τα παιχνίδια δεν έχουν νόηµα. Έτσι τελειώνει η ιστορία. Ας 
αφήσουµε αυτήν την ηµέρα να φέρει το τελευταίο κεφάλαιο πιο κοντά στον κόσµο, ώστε ο 
κάθε ένας να µάθει ότι το παραµύθι που διαβάζει για το τροµακτικό πεπρωµένο, την συντριβή 
όλων των ελπίδων του και την αξιοθρήνητη άµυνα ενάντια σε µια εκδίκηση από την οποία δεν 
µπορεί να ξεφύγει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δική του παραπλανηµένη φαντασία. Οι 
εκπρόσωποι του Θεού έχουν έρθει να τον ξυπνήσουν από τα σκοτεινά όνειρα που έχει 
προκαλέσει αυτή η ιστορία µέσα στην συγχυσµένη, χαοτική του ανάµνηση αυτού του 
διαστρεβλωµένου παραµυθιού. Ο Υιός του Θεού µπορεί επιτέλους να χαµογελάσει, 
µαθαίνοντας ότι δεν είναι αλήθεια. 
 
15. Σήµερα ασκούµαστε µε µια µορφή που θα κρατήσουµε για αρκετό διάστηµα. Θα 
αρχίζουµε κάθε µέρα δίνοντας την προσοχή µας στην ηµερήσια σκέψη όσο το δυνατόν για 
περισσότερη ώρα. Τα πέντε λεπτά προετοιµασίας τώρα είναι το ελάχιστο που µπορούµε να 
δώσουµε για την ηµέρα όπου ο µόνος µας στόχος είναι η σωτηρία. Δέκα θα ήταν καλύτερα · 
και δεκαπέντε ακόµα καλύτερα. Και καθώς οι αντιπερισπασµοί παύουν να µας αποτρέπουν 
από τον σκοπό µας, θα βρούµε ότι µισή ώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για να περάσουµε µαζί 
µε τον Θεό. Ούτε θα διαθέσουµε λιγότερο χρόνο την νύχτα, µε ευγνωµοσύνη και χαρά. 
 
16. Κάθε ώρα προσθέτει στην αυξανόµενη γαλήνη µας, καθώς θυµόµαστε να είµαστε πιστοί 
στην Θέληση που µοιραζόµαστε µε τον Θεό. Κάποιες φορές, ίσως, για ένα λεπτό ίσως και 
λιγότερο, µπορεί να είναι το πιο πολύ που µπορούµε να προσφέρουµε στην αρχή της κάθε 
ώρας. Μερικές φορές θα το ξεχάσουµε. Άλλες φορές οι ασχολίες του κόσµου θα µας 
απορροφήσουν, και δεν θα µπορέσουµε να αποτραβηχτούµε για λίγο για να στρέψουµε τις 
σκέψεις µας προς τον Θεό. 
 
17. Ωστόσο, όταν µπορούµε, θα τηρούµε την θέση µας ως εκπρόσωποι του Θεού, και θα 
θυµόµαστε κάθε ώρα την αποστολή µας και την Αγάπη Του. Και θα αποτραβιόµαστε ήσυχα 
και θα είµαστε στην υπηρεσία Εκείνου και θ’ ακούµε την Φωνή Του, και θα µάθουµε τι 
επιθυµεί Αυτός να κάνουµε την ώρα που έρχεται · ενώ Τον ευχαριστούµε για όλα τα δώρα 
που µας έδωσε την ώρα που πέρασε. 
 
18. Με τον χρόνο, και µε την εξάσκηση, ποτέ δεν θα σταµατάς να Τον σκέφτεσαι, και ν’ ακούς 
την αγαπηµένη Του Φωνή να οδηγεί τα βήµατά σου σε ήσυχους δρόµους, όπου θα περπατάς 
µε πραγµατική απουσία κάθε άµυνας. Γιατί θα γνωρίζεις ότι ο Ουρανός βαδίζει µαζί σου. Και 
δεν θα θέλεις να κρατάς το νου σου µακριά από Αυτόν ούτε για µια στιγµή, ακόµα και όταν 
περνάς τον χρόνο σου προσφέροντας σωτηρία στον κόσµο. Νοµίζεις ότι Αυτός δεν θα το 
κάνει αυτό δυνατό για σένα που επέλεξες να φέρεις σε πέρας το σχέδιό Του για την σωτηρία 
του κόσµου και την δική σου; 
 



19. Σήµερα το θέµα µας είναι η απουσία κάθε άµυνας. Καλύπτουµε τον εαυτό µας µε αυτό, 
καθώς προετοιµαζόµαστε για την ηµέρα µας. Σηκωνόµαστε ισχυροί µέσα στον Χριστό, και 
αφήνουµε την αδυναµία µας να εξαφανιστεί, καθώς θυµόµαστε ότι η δύναµή Του κατοικεί 
µέσα µας. Θα υπενθυµίζουµε στον εαυτό µας ότι Αυτός παραµένει δίπλα µας όλη την ηµέρα, 
και ποτέ δεν αφήνει την αδυναµία µας χωρίς την υποστήριξη της δύναµης Του. 
Επικαλούµαστε την δύναµή Του κάθε φορά που νιώθουµε την απειλή της άµυνας µας να 
υπονοµεύει την βεβαιότητα του σκοπού µας. Θα σταµατήσουµε µια στιγµή, καθώς Αυτός θα 
µας λέει, «Είµαι εδώ.» 
 
20. Η πρακτική σου τώρα θα πάρει την ειλικρίνεια της αγάπης, για να σε βοηθά να κρατάς το 
νου σου εστιασµένο στον σκοπό του. Μην φοβάσαι και µην δειλιάζεις. Οι εκπρόσωποι του 
Θεού δεν γίνεται ποτέ να αποτύχουν, διότι η αγάπη, η δύναµη και η γαλήνη που εκπέµπουν 
προς όλους τους αδερφούς τους προέρχονται από Αυτόν. Αυτά είναι τα δώρα Του προς 
εσένα. Και το µόνο που χρειάζεται να Του δώσεις γι αντάλλαγµα είναι η απουσία κάθε 
άµυνας. Αφήνεις κατά µέρος µόνο κάτι που δεν ήταν ποτέ πραγµατικό, και κοιτάς τον Χριστό 
και βλέπεις την αθωότητά Του. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 154 
 

Είµαι ένας από  τους αντιπροσώπους  του Θεού. 
 
 
1. Σήµερα ας µην είµαστε ούτε αλαζόνες ούτε ψεύτικα ταπεινοί. Έχουµε ξεπεράσει τέτοιες 
ανοησίες. Δεν µπορούµε να κρίνουµε τον εαυτό µας , ούτε χρειάζεται να κάνουµε κάτι τέτοιο. 
Αυτά δεν είναι παρά απόπειρες να καθυστερήσουµε την απόφαση µας και να αναβάλλουµε 
την αποδοχή της λειτουργίας µας .Δεν είναι δικός µας ρόλος να κρίνουµε την αξία µας, ούτε 
µπορούµε να ξέρουµε ποιος ρόλος είναι καλύτερος για µας · το τι µπορούµε να κάνουµε µέσα 
σε ένα ευρύτερο σχέδιο δεν µπορούµε να το δούµε ολόκληρο. Ο ρόλος µας έχει οριστεί στον 
Ουρανό, όχι στην κόλαση. Και αυτό που θεωρούµε ότι είναι αδυναµία µπορεί να είναι 
δύναµη·  και αυτό που πιστεύουµε ότι είναι δύναµη µας συχνά είναι αλαζονεία. 
 
2. Όποιος και να είναι ο ρόλος που έχει οριστεί για σένα, επιλέχτηκε από την Φωνή που µιλά 
εκ µέρους του Θεού, της Οποίας η λειτουργία είναι να µιλά και για σένα. Βλέποντας τις 
δυνάµεις σου ακριβώς έτσι όπως είναι, και γνωρίζοντας επίσης πού µπορούν να 
εφαρµοστούν καλύτερα, σε τι, σε ποιον και πότε, επιλέγει και δέχεται το ρόλο σου για 
λογαριασµό σου. Το Άγιο Πνεύµα δεν δουλεύει χωρίς την συναίνεσή σου. Αλλά δεν 
εξαπατάται όσον αφορά αυτό που είσαι, και ακούει µόνο την Φωνή Εκείνου µέσα σου. 
 
3. Είναι µέσα από αυτήν την ικανότητά Του να ακούει µόνο µια Φωνή που είναι η δική Του, 
που αποκτάς κι εσύ επιτέλους την επίγνωση ότι µόνο µια Φωνή υπάρχει µέσα σου. Και αυτή 
η µία Φωνή ορίζει την λειτουργία σου, και την αναµεταδίδει σε σένα, δίνοντάς σου την δύναµη 
να την καταλάβεις, να κάνεις ό,τι υπαγορεύει, και να επιτύχεις σε όλα όσα κάνεις και έχουν 
σχέση µε αυτή. Ο Θεός έχει ενωθεί µε τον Υιό Του σε αυτό, άρα και ο Υιός Του γίνεται ο 
αγγελιαφόρος της ενότητας µε Αυτόν. 
 
4. Είναι αυτή η ένωση του Πατέρα και του Υιού, µέσω της Φωνής που µιλά εκ µέρους του 
Θεού, που ξεχωρίζει την σωτηρία από τον κόσµο. Είναι αυτή η Φωνή που µιλά για νόµους 
που ο κόσµος δεν υπακούει · που υπόσχεται σωτηρία από κάθε αµαρτία, µε την ενοχή να 
καταργείται στο νου που ο Θεός δηµιούργησε αναµάρτητο. Τώρα αυτός ο νους αποκτά 



επίγνωση ξανά για το Ποιος τον δηµιούργησε, και για την αιώνια ένωσή Του µαζί του. Άρα ο 
Εαυτός του είναι η µοναδική πραγµατικότητα µέσα στην οποία η θέλησή του και η Θέληση 
του Θεού ενώνονται. 
 
5. Αγγελιαφόρος δεν είναι αυτός που γράφει το µήνυµα που παραδίδει. Ούτε αµφισβητεί το 
δικαίωµα εκείνου που το γράφει, ούτε ρωτά γιατί αυτός έχει διαλέξει εκείνους που θα 
παραλάβουν το µήνυµα που φέρνει. Είναι αρκετό να το δεχτεί, να το δώσει σε αυτούς για 
τους οποίους προορίζεται, και να εκπληρώσει τον ρόλο του στην παράδοση του. Αν 
αποφασίζει για το τι είναι το µήνυµα, ή ποιος είναι ο σκοπός του, ή που πρέπει να το 
παραδώσει, αποτυγχάνει να εκτελέσει σωστά τον ρόλο του ως κοµιστής του Λόγου. 
 
6. Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά στο ρόλο των αγγελιαφόρων του Ουρανού, που τους 
ξεχωρίζει από αυτούς που ορίζει ο κόσµος. Τα µηνύµατα που παραδίδουν προορίζονται 
πρώτα γι αυτούς. Και µόνο καθώς τα δέχονται για τον εαυτό τους µπορούν να τα φέρουν και 
παραπέρα, και να τα δώσουν παντού όπου προορίζονται. Σαν γήινοι αγγελιαφόροι που είναι, 
δεν έγραψαν τα µηνύµατα που φέρουν, αλλά γίνονται οι πρώτοι αποδέκτες τους µε την πιο 
κυριολεκτική έννοια, λαµβάνοντας για να προετοιµαστούν να δώσουν. 
 
7. Ένας γήινος αγγελιαφόρος εκπληρώνει τον ρόλο του καθώς παραδίδει όλα του τα 
µηνύµατα. Οι αγγελιαφόροι του Θεού εκπληρώνουν το ρόλο τους µε την αποδοχή των 
µηνυµάτων Του για τον εαυτό τους, και δείχνουν ότι καταλαβαίνουν τα µηνύµατα δίνοντάς τα. 
Δεν επιλέγουν ρόλους που δεν τους έχουν δοθεί από Εκείνον. Έτσι ωφελούνται από κάθε 
µήνυµα που παραδίδουν. 
 
8. Θα ήθελες να λαµβάνεις τα µηνύµατα του Θεού; Διότι έτσι γίνεσαι ο αγγελιαφόρος Του. 
Έχεις οριστεί τώρα. Και όµως περιµένεις και δεν δίδεις τα µηνύµατα που έχεις παραλάβει. 
Άρα δεν γνωρίζεις ότι είναι δικά σου, και δεν τα αναγνωρίζεις. Κανένας δεν µπορεί να λάβει 
και να καταλάβει ότι έλαβε µέχρι να δώσει. Γιατί δίνοντας αποδέχεται αυτό που έχει λάβει. 
 
9. Εσύ που τώρα είσαι αγγελιαφόρος του Θεού, λάβε τα µηνύµατά Του. Γιατί αυτό είναι µέρος 
του ρόλου που σου έχει οριστεί. Ο Θεός δεν έχει αποτύχει να σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι, 
ούτε αυτό έχει µείνει χωρίς να γίνει αποδεκτό. Όµως, υπάρχει άλλο ένα µέρος του ρόλου που 
σου έχει οριστεί για να εκπληρώσεις ακόµα. Το Άγιο Πνεύµα που έχει λάβει τα µηνύµατα του 
Θεού για σένα θα ήθελε να τα λάβεις και συ. Γιατί έτσι ταυτίζεσαι µε Αυτό και διεκδικείς τα 
δικά σου. 
 
10. Αυτή την ένωση αναλαµβάνουµε να αναγνωρίσουµε σήµερα. Δεν θα επιδιώκουµε να 
κρατούµε το νου µας χωριστά από το Άγιο Πνεύµα το Οποίο µιλά εκ µέρους µας, διότι µόνο 
την δική µας φωνή ακούµε όταν Το προσέχουµε. Αυτό µόνο µπορεί να µιλά σε µας και εκ 
µέρους µας, ενώνοντας σε µία Φωνή την απόκτηση και την προσφορά του Λόγου του Θεού · 
την προσφορά και την αποδοχή της Θέλησής Του. 
 
11. Ασκούµαστε στο να Του δίνουµε αυτό που θα ήθελε να έχει, ώστε να µπορέσουµε ν’ 
αναγνωρίσουµε τα δώρα Του προς εµάς. Χρειάζεται την φωνή µας για να µιλά µέσα από 
εµάς. Χρειάζεται τα χέρια µας για να κρατάνε τα µηνύµατά Του, και να τα µεταφέρουν σε 
εκείνους που Αυτό ορίζει. Χρειάζεται τα πόδια µας για να µας φέρουν σε εκείνους που 
επιθυµεί, έτσι ώστε εκείνοι που περιµένουν µέσα στην δυστυχία να απελευθερωθούν 
επιτέλους. Και χρειάζεται την θέλησή µας ενωµένη µε την δική Του, ώστε να µπορούµε να 
είµαστε οι αληθινοί αποδέκτες των δώρων που δίνει. 
 
12. Σήµερα ας µάθουµε µόνο αυτό το µάθηµα: Δεν θα αναγνωρίσουµε τι λαµβάνουµε µέχρι 
να το δώσουµε. Αυτό το έχεις ακούσει να το λέµε εκατοντάδες φορές, και όµως ακόµα η πίστη 
σου είναι ελλιπής. Αλλά αυτό είναι σίγουρο · µέχρι να το πιστέψεις , θα λάβεις χίλια θαύµατα 
και µετά θα λάβεις χίλια ακόµα, αλλά δεν θα γνωρίζεις ότι ο Θεός ο Ίδιος δεν έχει αφήσει 
κανένα δώρο που να µη σου έχει δώσει · ούτε έχει αρνηθεί την παραµικρή ευλογία στον Υιό 
Του. Τι µπορεί αυτό να σηµαίνει για σένα, µέχρι να ταυτιστείς µε Αυτόν και µε τους Δικούς 
Του; 
 
13. Το σηµερινό µας µάθηµα διατυπώνεται έτσι: 
 



Είµαι ένας από τους αντιπροσώπους του Θεού, και είµαι ευγνώµων που έχω τα µέσα 
µε τα οποία µπορώ ν’ αναγνωρίσω ότι είµαι ελεύθερος. 
 
14. Ο κόσµος υποχωρεί καθώς φωτίζουµε τον νου µας, και συνειδητοποιούµε ότι αυτά τα 
ιερά λόγια είναι αλήθεια. Είναι το µήνυµα που µας έχει σταλεί σήµερα από τον Δηµιουργό 
µας. Τώρα δείχνουµε το πώς έχει αλλάξει τη γνώµη µας για τον εαυτό µας, και για το ποια 
είναι η λειτουργία µας. Διότι καθώς αποδεικνύουµε ότι δεν δεχόµαστε καµία θέληση που δεν 
την µοιραζόµαστε, τα άφθονα δώρα µας από τον Δηµιουργό µας θα ανατείλουν στην όραση 
µας και θα πηδήξουν µέσα στα χέρια µας, και θα αναγνωρίσουµε ό,τι έχουµε λάβε.ι 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 155 
 

Θα αποσυρθώ και θα αφήσω Αυτόν να µε οδηγεί. 
 

1. Υπάρχει ένας τρόπος να ζεις στον κόσµο που δεν είναι εδώ, παρόλο που φαίνεται σαν να 
είναι. Δεν αλλάζεις εµφάνιση, παρόλο που χαµογελάς πολύ πιο συχνά. Το µέτωπό σου είναι 
γαλήνιο · τα µάτια σου είναι ήσυχα. Και αυτοί που πορεύονται στον κόσµο όπως εσύ 
αναγνωρίζουν τον όµοιο τους. Όµως αυτοί που δεν έχουν ακόµα αντιληφτεί τον τρόπο θα σε 
αναγνωρίζουν επίσης, και θα πιστεύουν πως είσαι σαν αυτούς, όπως ήσουν πριν. 
 
2. Ο κόσµος είναι µια ψευδαίσθηση. Αυτοί που επιλέγουν να έρθουν σε αυτόν αναζητούν ένα 
µέρος όπου µπορούν να είναι ψευδαισθήσεις, και να αποφεύγουν την δική τους 
πραγµατικότητα. Ωστόσο όταν βρουν ότι η πραγµατικότητά τους βρίσκεται ακόµα κι εδώ, τότε 
κάνουν πίσω και την αφήνουν να τους δείχνει τον δρόµο. Ποια άλλη επιλογή έχουν; Να 
αφήσουν τις ψευδαισθήσεις να πηγαίνουν µπροστά από την αλήθεια είναι τρέλα. Αλλά το να 
αφήσουν τις ψευδαισθήσεις να βυθιστούν πίσω από την αλήθεια και ν’ αφήσουν την αλήθεια 
να ηγείται ως αυτό που είναι, είναι απλά σωφροσύνη. 
 
3. Αυτή είναι η απλή επιλογή που κάνουµε σήµερα. Η παρανοϊκή ψευδαίσθηση θα παραµείνει 
για λίγο στο φάσµα της αντίληψης, για να την κοιτούν εκείνοι που επέλεξαν να έρθουν εδώ, 
και δεν έχουν ακόµα αγαλλιάσει ανακαλύπτοντας ότι έκαναν λάθος στην επιλογή τους. Δεν 
µπορούν να µάθουν απευθείας από την αλήθεια, διότι έχουν αρνηθεί ότι είναι έτσι. Γι αυτό 
χρειάζονται έναν Δάσκαλο που να αντιλαµβάνεται την τρέλα τους, αλλά που ακόµα µπορεί να 
βλέπει πέρα από την ψευδαίσθηση προς την απλή αλήθεια µέσα τους. 
 
4. Αν η αλήθεια απαιτούσε να απαρνηθούν τον κόσµο, θα τους φαινόταν σαν να τους ζητείται 
να θυσιάσουν κάτι που είναι αληθινό. Πολλοί έχουν επιλέξει να αποκηρύξουν τον κόσµο ενώ 
ακόµα πιστεύουν την πραγµατικότητά του. Και υποφέρουν από µια αίσθηση απώλειας, και 
δεν έχουν απελευθερωθεί ανάλογα. Άλλοι δεν έχουν επιλέξει τίποτα άλλο από τον κόσµο, και 
υποφέρουν από µια αίσθηση απώλειας ακόµα βαθύτερη, την οποία δεν την καταλαβαίνουν. 
 
5. Ανάµεσα σε αυτά τα µονοπάτια υπάρχει ένας άλλος δρόµος που οδηγεί µακριά από κάθε 
είδους απώλεια, γιατί η θυσία και η στέρηση µένουν γρήγορα και οι δύο πίσω. Αυτός είναι ο 
δρόµος ο ορισµένος για σένα τώρα. Περπατάς σε αυτό το µονοπάτι όπως περπατούν και 
άλλοι, ούτε φαίνεσαι να ξεχωρίζεις από αυτούς, παρόλο που όντως ξεχωρίζεις. Έτσι µπορείς 
να τους υπηρετείς όσο υπηρετείς και τον εαυτό σου, και να οδηγήσεις τα βήµατά τους στον 
δρόµο που έχει ανοίξει ο Θεός σε σένα, και σ’ αυτούς µέσα από σένα. 
 



6. Η ψευδαίσθηση ακόµα φαίνεται να µην σε έχει αφήσει ακόµη, έτσι ώστε να µπορείς να 
επικοινωνείς µαζί τους. Ωστόσο, έχει οπισθοχωρήσει. Και δεν σε ακούν πια να µιλάς για 
ψευδαισθήσεις, ούτε κατευθύνεις το βλέµµα τους σε αυτές ή στον νου τους για να 
κατανοήσουν. Ούτε µπορεί η αλήθεια που πηγαίνει µπροστά από σένα, να µιλήσει σ’ αυτούς 
µέσα από ψευδαισθήσεις, διότι ο δρόµος οδηγεί πέρα από αυτές τώρα, ενώ στην διαδροµή 
εσύ τους καλείς να σε ακολουθήσουν. 
 
7. Όλοι οι δρόµοι θα οδηγήσουν σε αυτόν εδώ τελικά. Διότι η θυσία και η στέρηση είναι 
µονοπάτια που δεν οδηγούν πουθενά, είναι επιλογές ήττας, και στόχοι που πάντα θα 
παραµένουν αδύνατοι. Όλα αυτά υποχωρούν καθώς η αλήθεια πλησιάζει και έρχεται προς τα 
σένα, για να οδηγήσεις τους αδελφούς σου µακριά από τους δρόµους του θανάτου, και να 
τους πας στον δρόµο προς την ευτυχία. Τα βάσανά τους δεν είναι παρά ψευδαίσθηση. 
Ωστόσο χρειάζονται έναν οδηγό για να τους οδηγήσει µακριά από αυτά, διότι παρερµηνεύουν 
την ψευδαίσθηση γι αλήθεια. 
 
8. Αυτό είναι το κάλεσµα της σωτηρίας, και τίποτα άλλο. Σου ζητά να δεχτείς την αλήθεια, και 
να την αφήσεις να πηγαίνει µπροστά σου, φωτίζοντας το µονοπάτι της λύτρωσης από την 
ψευδαίσθηση. Αυτή δεν είναι λύτρωση µε τίµηµα. Δεν υπάρχει κόστος, παρά µόνο κέρδος. Η 
ψευδαίσθηση µπορεί µόνο φαινοµενικά να κρατά αλυσοδεµένο τον Υιό του Θεού. Από τις 
ψευδαισθήσεις είναι που σώζεται. Και καθώς αυτές υποχωρούν , αυτός ξαναβρίσκει τον 
εαυτό του. 
 
9. Περπάτα µε ασφάλεια τώρα, προσεκτικά όµως, διότι αυτό το µονοπάτι είναι καινούργιο για 
σένα. Και µπορεί να βρεις ότι µπαίνεις στον πειρασµό ακόµα να περπατήσεις εσύ µπροστά 
από την αλήθεια, και ν’ αφήσεις τις ψευδαισθήσεις να είναι οδηγός σου. Τα άγια σου αδέλφια 
σου έχουν δοθεί, για ν’ ακολουθούν τα βήµατά σου καθώς εσύ περπατάς µε βεβαιότητα 
σκοπού προς την αλήθεια. Αυτή πηγαίνει µπροστά από σένα τώρα, έτσι ώστε αυτοί να 
µπορούν να βλέπουν κάτι µε το οποίο να µπορούν ταυτιστούν · κάτι που να καταλαβαίνουν 
για να τους δείχνει το δρόµο. 
 
10. Όµως στο τέλος του ταξιδιού δεν υπάρχει χάσµα, ούτε απόσταση ανάµεσα στην αλήθεια 
κι εσένα. Και όλες οι ψευδαισθήσεις που ήταν στον δρόµο που ταξίδευες θα αποχωρήσουν 
από σένα κι αυτές, και δεν θα αποµείνει τίποτα που να κρατά την αλήθεια χωριστά από την 
τελείωση του Θεού, άγια όπως κι ο Ίδιος. Κάνε πίσω µε πίστη και άφησε την αλήθεια να σε 
οδηγεί. Εσύ δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Αλλά Ένας που ξέρει πηγαίνει µαζί σου. Άφησέ Τον να 
σε οδηγήσει µαζί µε τους υπόλοιπους. 
 
11. Όταν τα όνειρα τελειώσουν, ο χρόνος έχει κλείσει την πόρτα σε όλα τα πράγµατα που 
περνούν και τα θαύµατα δεν έχουν πια κανένα σκοπό, ο άγιος Υιός του Θεού δεν θα κάνει 
κανένα ταξίδι. Δεν θα προτιµάς πια τις ψευδαισθήσεις από την αλήθεια. Κι εµείς πηγαίνουµε 
µπροστά προς αυτό, καθώς προχωράµε στον δρόµο που µας δείχνει η αλήθεια. Αυτό είναι το 
τελικό ταξίδι που το κάνουµε για όλους. Δεν πρέπει να χάσουµε τον δρόµο µας. Γιατί καθώς η 
αλήθεια πηγαίνει µπροστά µας, το ίδιο πηγαίνει και µπροστά από τους αδελφούς µας που 
µας ακολουθούν. 
 
12. Πηγαίνουµε προς τον Θεό. Σταµάτησε για λίγο και αναλογίσου το. Θα µπορούσε άλλος 
δρόµος να είναι πιο άγιος και πιο άξιος των προσπαθειών σου, ή της αγάπης σου και της 
απόλυτης προσήλωσής σου; Ποιος δρόµος θα µπορούσε να σου δώσει περισσότερα από τα 
πάντα, ή να προσφέρει λιγότερα και όµως να ικανοποιεί τον άγιο Υιό του Θεού; Πορευόµαστε 
προς τον Θεό. Η αλήθεια που πορεύεται µπροστά µας τώρα είναι ένα µε Αυτόν, και µας 
οδηγεί εκεί όπου βρίσκεται από πάντα Αυτός. Ποιος άλλος δρόµος θα µπορούσε να είναι το 
µονοπάτι που επιλέγεις; 
 
13. Τα πόδια σου βαδίζουν µε ασφάλεια σε ένα δρόµο που οδηγεί τον κόσµο στον Θεό. Μην 
κοιτάς δρόµους που φαίνεται ότι σε οδηγούν αλλού. Τα όνειρα δεν είναι αντάξιοι οδηγοί για 
σένα που είσαι ο Υιός του Θεού. Μην ξεχνάς ότι Αυτός έχει θέσει το Χέρι Του µέσα στο δικό 
σου, και σου έχει αναθέσει τους αδερφούς σου µε εµπιστοσύνη για να είσαι άξιος της 
εµπιστοσύνης Του σε σένα. Αυτός δεν µπορεί να εξαπατηθεί. Η εµπιστοσύνη Του έχει κάνει 
το µονοπάτι σου ασφαλές και τον στόχο σου σίγουρο. Δεν θα φανείς ανάξιος των αδερφών 
σου ούτε του Εαυτού σου. 



 
14. Και τώρα Αυτός σου ζητά να Τον σκέφτεσαι λίγο κάθε µέρα, ώστε να µπορεί να σου 
µιλήσει και να σου πει για την Αγάπη Του, υπενθυµίζοντάς σου πόσο µεγάλη είναι η 
εµπιστοσύνη Του · πόσο απεριόριστη είναι η Αγάπη Του. Με το όνοµά σου και το δικό Του, 
που είναι το ίδιο, ασκούµαστε χαρούµενα µε αυτή τη σκέψη σήµερα: 
 
- Θα αποσυρθώ και θα αφήσω Αυτόν να µε οδηγεί, 
- Γιατί θέλω να πορεύοµαι στον δρόµο που οδηγεί σ’ Αυτόν. 
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Πορεύοµαι µαζί µε τον Θεό µέσα σε απόλυτη αγιότητα. 
 

1.Η σηµερινή ιδέα απλά δηλώνει την απλή αλήθεια που κάνει την σκέψη της αµαρτίας 
αδύνατη. Υπόσχεται ότι δεν υπάρχει καµία αιτία για ενοχή, κι εφόσον δεν έχει αιτία δεν 
υπάρχει. Ακολουθεί µε βεβαιότητα την βασική σκέψη που αναφέρεται στο κείµενο · οι ιδέες 
δεν αφήνουν την πηγή τους. Αν αυτό είναι αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να υπάρχεις ξέχωρα 
από τον Θεό; Πώς θα µπορούσες να περπατάς στον κόσµο µόνος και διαχωρισµένος από 
την Πηγή σου; 
2. Δεν είµαστε αντιφατικοί µε τις σκέψεις που παρουσιάζουµε σε αυτά τα µαθήµατα. Η 
αλήθεια, αν είναι αλήθεια, πρέπει να είναι αληθινή από την αρχή ως το τέλος. Δεν µπορεί να 
αντιφάσκει µε τον εαυτό της, ούτε σε κάποια σηµεία να είναι αβέβαιη ενώ σε άλλα να είναι 
σίγουρη. Δεν γίνεται να βαδίζεις στον κόσµο χωριστά από τον Θεό, διότι δεν θα µπορούσες 
να υπάρχεις χωρίς Αυτόν. Αυτός είναι η ζωή σου. Εκεί που είσαι, είναι κι Αυτός. Υπάρχει µία 
ζωή. Αυτήν την ζωή την µοιράζεσαι µαζί Του. Τίποτα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 
διαχωρισµένο από Αυτόν και να ζει. 
3. Ωστόσο όπου είναι Αυτός, πρέπει να υπάρχει αγιότητα όπως και ζωή. Καµία ιδιότητα δική 
Του δεν µένει χωρίς να µοιράζεται µε όλα όσα ζουν. Ό,τι ζει είναι τόσο άγιο όσο κι Εκείνος, 
διότι ό,τι µοιράζεται την ζωή Του είναι µέρος της Αγιότητας, και δεν είναι δυνατόν να είναι 
αµαρτωλό όπως ο ήλιος δεν µπορεί να διαλέξει να είναι από πάγο · η θάλασσα να είναι χώρια 
από το νερό, ή το χορτάρι να φυτρώνει µε τις ρίζες στον αέρα. 
4. Υπάρχει ένα φως µέσα σου που δεν είναι δυνατόν να πεθάνει · του οποίου η παρουσία 
είναι τόσο άγια που ο κόσµος εξαγνίζεται χάρη σε σένα. Όλα όσα ζουν φέρουν δώρα σε σένα, 
και τα αφήνουν µε ευγνωµοσύνη και χαρά στα πόδια σου. Το άρωµα των λουλουδιών είναι το 
δώρο τους σε σένα. Τα κύµατα υποκλίνονται µπροστά σου, και τα δέντρα προτείνουν τα 
κλαδιά τους για να σε προφυλάξουν από την ζέστη, και στρώνουν τις φυλλωσιές τους 
µπροστά σου πάνω στο χώµα για να περπατάς σε µαλακό έδαφος, ενώ ο άνεµος γίνεται 
ψίθυρος γύρω από το άγιο σου κεφάλι. 
5. Το φως µέσα σου είναι αυτό που το σύµπαν λαχταρά να αντικρύσει. Όλα τα όντα µένουν 
ακίνητα µπροστά σου, διότι αναγνωρίζουν Ποιος πορεύεται µαζί σου. Το φως που φέρεις 
είναι το δικό τους. Έτσι βλέπουν σε σένα την αγιότητά τους, και σε χαιρετούν σαν σωτήρα και 
Θεό. Δέξου την ευλάβειά τους, διότι οφείλεται στην Αγιότητα την Ίδια, που πορεύεται µαζί 
σου, µεταµορφώνοντας µε το απαλό Της φως όλα τα πράγµατα κάνοντάς τα αγνά και όµοια 
µε τον Εαυτό Της. 
6. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η σωτηρία. Καθώς εσύ κάνεις ένα βήµα πίσω, το φως 
µέσα σου κάνει ένα βήµα µπροστά και περικλείει τον κόσµο. Προαναγγέλλει το τέλος της 
αµαρτίας όχι µε τιµωρία και θάνατο. Με ελαφρότητα και γέλιο φεύγει η αµαρτία, διότι γίνεται 
ορατός ο αλλόκοτος παραλογισµός της. Είναι µια ανόητη σκέψη, ένα ανόητο όνειρο, όχι 
τροµακτικό, ίσως γελοίο, αλλά ποιος θα σπαταλούσε έστω και µια στιγµή από την 



προσέγγισή του στον Θεό τον Ίδιο για ένα τέτοιο ανόητο καπρίτσιο; 
7. Και όµως, έχεις σπαταλήσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτή την ανόητη σκέψη. Το 
παρελθόν έχει φτάσει στο τέλος του µαζί µε όλες τις φαντασιώσεις του. Δεν σε κρατούν 
δέσµιο πια. Η πρόσβαση στον Θεό είναι κοντά. Και µέσα στο µικρό διάστηµα αµφιβολίας που 
ακόµα αποµένει, µπορεί να χάνεις την εικόνα του Συντρόφου σου, και να Τον περνάς για το 
ανούσιο, αρχαίο όνειρο που τώρα είναι παρελθόν. 
8. «Ποιος περπατά µαζί µου;» Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την κάνεις χίλιες φορές την 
ηµέρα, µέχρι που η απόλυτη βεβαιότητα να δώσει τέλος στις αµφιβολίες σου και να 
καθιερώσει την γαλήνη. Σήµερα ας σταµατήσουν οι αµφιβολίες. Ο Θεός µιλά για σένα 
απαντώντας στην ερώτησή σου µε αυτά τα λόγια: 
 
- Πορεύοµαι µαζί τον Θεό µέσα σε απόλυτη αγιότητα. Φωτίζω τον κόσµο, φωτίζω τον 
νου µου και όλους τους νόες που ο Θεός δηµιούργησε ένα µε µένα. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 157 
 

Μέσα στην Παρουσία Του εισέρχοµαι τώρα. 
 

1. Σήµερα είναι µια µέρα σιωπής και εµπιστοσύνης. Είναι µια ιδιαίτερη ώρα υπόσχεσης στο 
ηµερολόγιό σου. Είναι µια ώρα που ο Ουρανός έχει ξεχωρίσει για να χαρίσει την λάµψη του, 
και να ρίξει ένα άχρονο φως πάνω σε αυτή την µέρα στην οποία ακούγεται η ηχώ της 
αιωνιότητας. Αυτή η µέρα είναι άγια, διότι εισάγει µια νέα εµπειρία · ένα διαφορετικό είδος 
συναισθήµατος και επίγνωσης. Έχεις περάσει πάρα πολλές µέρες και νύχτες γιορτάζοντας 
τον θάνατο. Σήµερα µαθαίνεις να νιώθεις την χαρά της ζωής. 
2. Αυτό είναι άλλο ένα κρίσιµο σηµείο στο πρόγραµµα µαθηµάτων µας. Προσθέτουµε µια νέα 
διάσταση τώρα · µια καινούργια εµπειρία που εκπέµπει ένα φως πάνω σε όλα όσα έχοµε 
µάθει ήδη, και µας προετοιµάζει γι αυτά που έχουµε ακόµα να µάθουµε. Μας φέρνει στην 
πόρτα όπου η µάθηση παύει, και ρίχνουµε µία κλεφτή µατιά σε αυτό που βρίσκεται πιο πέρα 
από το πιο ψηλό σηµείο που µπορεί να φτάσει η µάθηση. Μας αφήνει εδώ για µια στιγµή, και 
πηγαίνουµε πέρα από αυτό, σίγουροι για την κατεύθυνσή µας και τον µοναδικό µας στόχο. 
3. Σήµερα σου δίδεται να αισθανθείς το άγγιγµα του Ουρανού, παρόλο που θα γυρίσεις στα 
µονοπάτια της µάθησης. Όµως, έχεις προχωρήσει αρκετά στο δρόµο ώστε να αλλάξεις 
επαρκώς τον χρόνο και να ανυψωθείς πάνω από τους νόµους του και να περπατήσεις για 
λίγο στην αιωνιότητα. Αυτό θα µαθαίνεις να το κάνεις όλο και περισσότερο, καθώς το κάθε 
µάθηµα, αν το ασκήσεις πιστά, σε φέρνει γοργά σε αυτόν τον άγιο τόπο  και σε αφήνει, για 
µία στιγµή, στον Εαυτό σου. 
4. Αυτός θα κατευθύνει την άσκησή σου σήµερα, διότι αυτό που ζητάς σήµερα είναι το 
Θέληµά Του, και έχοντας ενώσει την θέλησή σου µε την δική Του αυτή την µέρα, αυτό που 
ζητάς πρέπει να σου δοθεί. Τίποτα δεν χρειάζεται παρά µόνο η σηµερινή ιδέα για να φωτίσει 
το νου σου, και να τον αφήσει να αναπαύεται µε ήσυχη προσµονή και µε γαλήνια χαρά, όταν 
εσύ αφήνεις γρήγορα πίσω σου τον κόσµο. 
5. Από αυτήν την µέρα και στο εξής, η υπηρεσία σου αναλαµβάνει µια γνήσια αφοσίωση, και 
µια λάµψη που ταξιδεύει από τα ακροδάχτυλά σου προς εκείνους που αγγίζεις, και ευλογεί 
εκείνους που κοιτάς. Ένα όραµα αγγίζει όλους όσους συναντάς, και τον κάθε ένα που 
σκέφτεσαι, ή που σε σκέφτεται. Διότι η σηµερινή σου εµπειρία θα µεταµορφώσει τόσο το νου 
σου ώστε αυτός θα γίνει η λυδία λίθος για τις άγιες Σκέψεις του Θεού. 
6. Το σώµα σου σήµερα θα εξαγνιστεί, και ο µοναδικός του σκοπός είναι τώρα να φέρει το 
όραµα της σηµερινής σου εµπειρίας να φωτίσει τον κόσµο. Δεν µπορούµε να δώσουµε µία 
εµπειρία σαν αυτή, άµεσα. Και όµως αφήνει στα µάτια µας ένα όραµα που µπορούµε να το 



προσφέρουµε στον κάθε ένα, ώστε να µπορέσει να φτάσει συντοµότερα στην ίδια εµπειρία 
στην οποία ο κόσµος ήσυχα λησµονιέται, και ο Ουρανός έρχεται στην µνήµη µας για λίγο. 
7. Καθώς αυτή η εµπειρία αυξάνει και όλοι οι άλλοι στόχοι αποκτούν µικρή αξία, ο κόσµος 
στον οποίο θα επιστρέφεις έρχεται λίγο πιο κοντά στο τέλος του χρόνου · µοιάζει λίγο 
περισσότερο µε τον Ουρανό και τους τρόπους του · πλησιάζει λίγο προς την απελευθέρωσή 
του. Κι εσύ που είσαι ο κοµιστής του φωτός στον κόσµο θα δεις το φως µε µεγαλύτερη 
βεβαιότητα · το όραµα σου θα είναι πιο διαυγές. Θα έρθει η ώρα που δεν θα επιστρέφεις µε 
την ίδια µορφή στην οποία εµφανίζεσαι τώρα, διότι δεν θα την χρειάζεσαι πια. Όµως τώρα 
αυτή η µορφή έχει κάποιο σκοπό, και θα τον υπηρετήσει καλά. 
8. Σήµερα θα ξεκινήσουµε ένα ταξίδι που ποτέ σου δεν έχεις ονειρευτεί. Αλλά ο Άγιος Ένας, ο 
Χορηγός των χαρούµενων ονείρων της ζωής, ο Μεταφραστής της αντίληψης σε αλήθεια, ο 
άγιος Οδηγός για τον Ουρανό που σου έχει δοθεί, έχει ονειρευτεί για σένα αυτό το ταξίδι που 
ξεκινάς σήµερα, µε την εµπειρία που σου επιφυλάσσει η σηµερινή µέρα για να γίνει δική σου. 
9. Μέσα στην Παρουσία του Χριστού εισερχόµαστε σήµερα γαλήνια, χωρίς να 
αντιλαµβανόµαστε τίποτε άλλο εκτός από το λαµπερό Του πρόσωπο και την τέλεια Αγάπη 
Του. Το όραµα του προσώπου Του θα µείνει µαζί σου, και θα υπάρξει µια στιγµή που θα 
υπερβεί κάθε όραση, ακόµα κι αυτή, την πιο άγια. Αυτό δεν θα το διδάξεις ποτέ, διότι δεν το 
αποκτάς µε την µάθηση. Όµως το όραµα µιλά για την θύµηση του τι γνώρισες εκείνη την 
στιγµή, και σίγουρα θα γνωρίσεις πάλι 
 
 
	  

	  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 158 
 

Σήµερα µαθαίνω να δίνω καθώς λαµβάνω 
 

1. Τι σου έχει δοθεί; Η γνώση ότι είσαι ένας νους, µέσα σε Νου και καθαρά νους, για πάντα 
αναµάρτητος, απόλυτα άφοβος, διότι δηµιουργήθηκες από αγάπη. Ούτε έχεις αφήσει την 
Πηγή σου, έχοντας παραµείνει έτσι όπως δηµιουργήθηκες. Αυτό σου δόθηκε ως γνώση που 
δεν είναι δυνατόν να χάσεις. Δόθηκε επίσης και σε κάθε ζωντανό πράγµα, διότι από αυτή την 
γνώση µόνο ζει. 
2. Όλο αυτό το έχεις λάβει. Ο κάθε ένας που περπατά σε αυτό τον κόσµο το έχει λάβει. Δεν 
δίνεις εσύ αυτή την γνώση, διότι αυτό το έδωσε η δηµιουργία. Όλο αυτό δεν µπορεί να 
διδαχθεί. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που θα µάθεις να δίνεις σήµερα; Το µάθηµά µας χτες 
επικαλέστηκε ένα θέµα που το συναντήσαµε νωρίς στο κείµενο. Η εµπειρία δεν είναι δυνατόν 
να µοιραστεί µε κάποιον άλλο απευθείας, µε τον τρόπο που µπορεί να µοιραστεί η όραση. Η 
αποκάλυψη ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα θα έρθει µε τον καιρό σε κάθε νου. Όµως αυτή 
η ώρα καθορίζεται από τον ίδιο το νου, και δεν διδάσκεται. 
3. Η ώρα έχει ήδη οριστεί. Μπορεί να φαίνεται αυθαίρετη. Και όµως, δεν υπάρχει βήµα σε όλη 
την διαδροµή που να είναι τυχαίο. Το κάθε βήµα έχει ήδη γίνει, παρόλο που ακόµα δεν έχει 
ξεκινήσει. Διότι ο χρόνος φαίνεται πως πηγαίνει προς µία κατεύθυνση. Όµως κάνουµε ένα 
ταξίδι που ήδη έχει τελειώσει. Ωστόσο, φαίνεται σαν να έχει ένα µέλλον άγνωστο σε µας 
ακόµη. 
4. Ο χρόνος είναι ένα κόλπο, ένα ταχυδακτυλουργικό τέχνασµα, µία τεράστια ψευδαίσθηση 
στην οποία φιγούρες πηγαινοέρχονται ως δια µαγείας. Και όµως, υπάρχει ένα σχέδιο πίσω 
από τα φαινόµενα, που δεν αλλάζει. Το σενάριο είναι γραµµένο. Είναι καθορισµένο το πότε 
θα έρθει η εµπειρία να δώσει τέλος στις αµφιβολίες σου. Διότι εµείς µόνο βλέπουµε το ταξίδι 
από το σηµείο που έχει τελειώσει, κοιτάζοντας πίσω προς αυτό, και φανταζόµαστε ότι το 
ξανακάνουµε γι άλλη µια φορά επανεξετάζοντας ό,τι έχει περάσει. 
5. Ένας δάσκαλος δεν δίνει εµπειρία, διότι δεν την έµαθε. Του αποκαλύφθηκε την 
καθορισµένη στιγµή. Αλλά η όραση είναι το δώρο του. Αυτό µπορεί να δοθεί κατευθείαν, γιατί 
η γνώση του Χριστού δεν είναι χαµένη, επειδή Αυτός έχει µια όραση που µπορεί να την δώσει 



στον κάθε ένα που την ζητά. Η Θέληση του Πατέρα και η δική Του είναι ενωµένες στην 
γνώση. Ωστόσο υπάρχει ένα όραµα το οποίο βλέπει το Άγιο Πνεύµα διότι το βλέπει και ο 
Νους του Χριστού. 
6. Εδώ γίνεται η ένωση του κόσµου της αµφιβολίας και των σκιών µε το άυλο. Εδώ βρίσκεται 
ένα ήσυχο µέρος µέσα στον κόσµο, που έχει καθαγιαστεί από την συγχώρεση και από την 
αγάπη. Εδώ συµφιλιώνονται όλες οι αντιθέσεις, διότι εδώ το ταξίδι τελειώνει. Η εµπειρία – 
που δεν µαθαίνεται, δεν διδάσκεται, και δεν είναι ορατή – απλά υπάρχει. Είναι πέρα από τον 
στόχο µας, διότι υπερβαίνει αυτό που χρειάζεται να πετύχουµε. Αυτό που µας αφορά τώρα 
είναι η όραση του Χριστού. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε. 
7. Η όραση του Χριστού έχει έναν νόµο. Δεν βλέπει κάποιο σώµα, και να το παρερµηνεύσει 
ως Υιό που δηµιούργησε ο Θεός. Βλέπει ένα φως πέρα από το σώµα · µια ιδέα πέρα από 
αυτό που µπορεί να αγγιχτεί, µια αγνότητα που δεν κηλιδώνεται από σφάλµατα, αξιοθρήνητα 
λάθη, και τροµακτικές σκέψεις ενοχής από όνειρα αµαρτίας. Δεν βλέπει διαχωρισµό. Και τους 
βλέπει όλους, κάθε περίσταση, όλα τα συµβάντα και όλα τα γεγονότα, χωρίς την παραµικρή 
εξασθένιση του φωτός που βλέπει. 
8. Αυτή µπορεί να διδαχθεί · και πρέπει να διδαχθεί από όλους όσους την πετυχαίνουν. Δεν 
απαιτεί παρά την αναγνώριση ότι ο κόσµος δεν µπορεί να προσφέρει τίποτα που να µπορεί 
να συγκριθεί έστω και αµυδρά µε αυτό σε αξία · ούτε να ορίσει ένα στόχο που δεν θα 
εξαφανιστεί αµέσως µόλις αυτό γίνει αντιληπτό. Και αυτό δίνεις σήµερα: Μην βλέπεις κανένα 
σαν σώµα. Χαιρέτισέ τον ως Υιό του Θεού που είναι, αναγνωρίζοντας ότι είναι ένα µαζί σου 
σε αγιότητα. 
9. Έτσι συγχωρούνται όλες οι αµαρτίες του, διότι η όραση του Χριστού έχει αυτή την δύναµη 
να τις παραβλέπει όλες. Με την συγχώρεσή Του αυτές φεύγουν. Και εφόσον δεν τις βλέπει ο 
Ένας απλά εξαφανίζονται, διότι το όραµα της αγιότητας που βρίσκεται πέρα από αυτές 
έρχεται να πάρει την θέση τους. Δεν έχει σηµασία τι µορφή πήραν, ή πόσο τεράστιες 
φάνταζαν, ούτε σε ποιον φαινόταν ότι έκαναν κακό. Δεν υφίστανται πια. Και όλες οι 
επιδράσεις που φάνηκαν να έχουν, φεύγουν κι αυτές µαζί τους, ακυρώνονται για να µην 
ισχύσουν ποτέ πια. 
10. Έτσι µαθαίνεις να δίνεις καθώς λαµβάνεις. Κι έτσι η όραση του Χριστού βλέπει κι εσένα. 
Αυτό το µάθηµα δεν είναι δύσκολο να το µάθεις, αν θυµηθείς ότι στον αδερφό σου δεν 
βλέπεις παρά τον εαυτό σου. Αν αυτός είναι χαµένος µέσα στην αµαρτία, τότε χαµένος 
πρέπει να είσαι κι εσύ · αν βλέπεις το φως µέσα του, οι αµαρτίες σου συγχωρούνται από 
εσένα τον ίδιο. Κάθε αδερφός που συναντάς σήµερα σου παρέχει άλλη µια ευκαιρία να 
αφήσεις την όραση του Χριστού να λάµψει πάνω σου, και να σου προσφέρει την ειρήνη του 
Θεού. 
11. Δεν έχει σηµασία πότε θα έρθει η αποκάλυψη, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει µε τον χρόνο. 
Όµως ο χρόνος έχει ακόµα ένα δώρο να δώσει, στο οποίο η αληθινή γνώση αντανακλάται µε 
ένα τρόπο τόσο ακριβή που η εικόνα της µοιράζεται την αόρατη αγιότητά της · η οµοιότητά 
της λάµπει µε την αθάνατη αγάπη της. Σήµερα ασκούµαστε να βλέπουµε µε τα µάτια του 
Χριστού. Και µε τα ιερά δώρα που δίνουµε, η όραση του Χριστού βλέπει κι εµάς. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 159 
 

Δίνω τα θαύµατα που έχω λάβει 
 

1.Κανένας δεν µπορεί να δώσει αυτό που δεν έχει λάβει. Για να δώσεις ένα πράγµα 
χρειάζεται πρώτα να το έχεις στην κατοχή σου. Εδώ συµφωνούν οι νόµοι του Ουρανού και 
του κόσµου. Αλλά εδώ επίσης διαχωρίζονται. Ο κόσµος πιστεύει ότι για να έχεις ένα πράγµα 
στην κατοχή σου, πρέπει να το κρατήσεις. Η σωτηρία διδάσκει διαφορετικά. Το να δίνεις είναι 
ο τρόπος να αναγνωρίζεις ότι έχεις λάβει. Είναι η απόδειξη ότι αυτό που έχεις είναι δικό σου. 



2. Καταλαβαίνεις ότι έχεις θεραπευτεί όταν προσφέρεις θεραπεία. Δέχεσαι ότι η συγχώρεση 
έχει επιτευχθεί σε σένα όταν συγχωρείς. Αναγνωρίζεις στον αδερφό σου τον εαυτό σου, κι 
έτσι αντιλαµβάνεσαι ότι είσαι ολοκληρωµένος. Δεν υπάρχει θαύµα που δεν µπορείς να 
δώσεις, γιατί όλα σου έχουν δοθεί. Υποδέξου τα τώρα ανοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του 
νου σου όπου φυλάσσονται, και χάρισε τα. 
3. Η όραση του Χριστού είναι ένα θαύµα. Έρχεται από κάπου πολύ πέρα από την ίδια, διότι 
αντανακλά αιώνια αγάπη και αναγέννηση αγάπης που δεν πεθαίνει ποτέ, παρά µόνο είχε 
συγκαλυφθεί. Η όραση του Χριστού απεικονίζει τον Ουρανό, διότι βλέπει έναν κόσµο τόσο 
όµοιο µε τον Ουρανό που ό,τι ο Θεός έχει δηµιουργήσει τέλειο µπορεί να καθρεπτιστεί εκεί. 
Το σκοτεινό γυαλί που παρουσιάζει ο κόσµος δεν µπορεί να δείξει παρά διαστρεβλωµένες, 
κοµµατιασµένες εικόνες. Ο αληθινός κόσµος απεικονίζει την αθωότητα του Ουρανού. 
4. Η όραση του Χριστού είναι το θαύµα µέσα στο οποίο γεννιούνται όλα τα θαύµατα. Είναι η 
πηγή τους, η οποία παραµένει µε το κάθε θαύµα που δίνεις, και όµως εξακολουθεί να 
παραµένει δική σου. Είναι ο δεσµός µε τον οποίο ο δότης και ο αποδέκτης ενώνονται 
επεκτεινόµενοι εδώ στην γη, έτσι όπως είναι ένα και στον Ουρανό. Ο Χριστός δεν βλέπει 
αµαρτία σε κανέναν. Και στα µάτια Του οι αναµάρτητοι είναι σαν ένα. Η αγιότητα τους δόθηκε 
από τον Πατέρα Του και τον Ίδιο. 
5. Η όραση του Χριστού είναι η γέφυρα ανάµεσα στους δύο κόσµους. Και µπορείς να 
εµπιστευτείς απόλυτα την δύναµή της για να σε µεταφέρει από αυτόν τον κόσµο σε έναν 
κόσµο που είναι άγιος από την συγχώρεση. Πράγµατα που φαίνονται τόσο στέρεα εδώ είναι 
απλές σκιές εκεί · διάφανα, πολύ αµυδρά ορατά, και µερικές φορές ξεχασµένα, και ποτέ ικανά 
να σκιάσουν το φως που λάµπει πέρα από αυτά. Η αγιότητα έχει αποκατασταθεί στην όραση, 
και οι τυφλοί µπορούν να δουν. 
6. Αυτό είναι το µοναδικό δώρο του Αγίου Πνεύµατος · το θησαυροφυλάκιο στο οποίο 
µπορείς να ανατρέξεις µε απόλυτη βεβαιότητα για όλα τα πράγµατα που µπορούν να 
συνεισφέρουν στην ευτυχία σου. Όλα ευρίσκονται ήδη εκεί. Όλα µπορείς να τα λάβεις φτάνει 
να τα ζητήσεις. Εδώ η πόρτα δεν είναι ποτέ κλειδωµένη, και σε κανέναν δεν απορρίπτεται 
ούτε το παραµικρό αίτηµα ούτε η πιο επείγουσα ανάγκη. Δεν υπάρχει ασθένεια που να µην 
έχει ήδη θεραπευτεί, ούτε έλλειψη που να µην έχει καλυφθεί, καµία ανάγκη ανεκπλήρωτη 
µέσα σε αυτό το χρυσό θησαυροφυλάκιο του Χριστού. 
7. Εδώ ο κόσµος θυµάται τι χάθηκε όταν αυτός φτιάχτηκε. Διότι εδώ επισκευάζεται, γίνεται 
πάλι καινούργιος, αλλά µε ένα άλλο φως. Αυτό που ήταν το σπίτι της αµαρτίας γίνεται το 
κέντρο της λύτρωσης και το λίκνο του ελέους, όπου οι βασανισµένοι θεραπεύονται και 
καλωσορίζονται. Κανένας δεν θα εκδιωχθεί από αυτό το νέο σπίτι, όπου τον περιµένει η 
σωτηρία. Κανένας δεν είναι ξένος σε αυτόν. Κανένας δεν του ζητά τίποτα εκτός από το δώρο 
της αποδοχής του καλωσορίσµατός του. 
8. Η όραση του Χριστού είναι το άγιο έδαφος όπου τα κρίνα της συγχώρεσης έχουν τις ρίζες 
τους. Αυτό είναι το σπίτι τους. Μπορούν να µεταφερθούν από εδώ πίσω στον κόσµο, αλλά 
ποτέ δεν µπορούν να ευδοκιµήσουν στο στέρφο και ρηχό του χώµα. Χρειάζονται το φως και 
την ζεστασιά και την τρυφερή φροντίδα που παρέχει η φιλευσπλαχνία του Χριστού. 
Χρειάζονται την αγάπη µε την οποία Αυτός τα κοιτά. Και γίνονται οι αγγελιαφόροι Του, που 
δίνουν καθώς λαµβάνουν. 
9. Πάρε από το θησαυροφυλάκιό Του, για να αυξηθούν οι θησαυροί του. Τα κρίνα Του ποτέ 
δεν αφήνουν την εστία τους όταν τα πηγαίνεις στον κόσµο. Οι ρίζες τους παραµένουν. Δεν 
αφήνουν την πηγή τους, παρά µεταφέρουν µαζί τους την ευεργεσία, και µεταµορφώνουν τον 
κόσµο σε ένα κήπο σαν αυτό από τον οποίο προήλθαν, και στον οποίο θα ξαναγυρίσουν µε 
περισσότερο άρωµα. Τώρα είναι διπλά ευλογηµένοι. Τα µηνύµατα που έφεραν από τον 
Χριστό έχουν παραδοθεί, και έχουν επιστραφεί σε αυτούς. Και αυτοί τα επιστρέφουν µε χαρά 
σε Εκείνον. 
10. Θαύµασε το απόθεµα θαυµάτων που βρίσκονται στην διάθεση σου για να τα προσφέρεις. 
Δεν σου αξίζει αυτό το δώρο, αφού ο Ίδιος ο Θεός έχει ορίσει να σου δοθεί; Μην κρίνεις τον 
Υιό του Θεού, παρά ακολούθησε τον δρόµο που Αυτός έχει χαράξει. Ο Χριστός έχει 
ονειρευτεί το όνειρο ενός κόσµου που έχει συγχωρεθεί. Είναι το δώρο Του µε το οποίο 
µπορεί να επιτευχτεί µια γλυκιά µετάβαση από τον θάνατο στην ζωή · από την απελπισία 
στην ελπίδα. Ας ονειρευτούµε για µια στιγµή µαζί Του. Το όνειρό Του µας αφυπνίζει στην 
αλήθεια. Η όρασή Του δίνει τα µέσα για την επιστροφή στην αιώνια αγιότητα που ποτέ δεν 
χάσαµε πραγµατικά, µέσα στον Θεό. 
	  



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 160 
 

Είµαι στο σπίτι µου. Ο φόβος είναι ο ξένος εδώ 
 

1. Ο φόβος είναι ξένος στους δρόµους της αγάπης. Ταυτίσου µε τον φόβο και θα 
αποξενωθείς από τον εαυτό σου. Κι έτσι θα είσαι άγνωστος σε σένα. Αυτό που είναι ο Εαυτός 
σου παραµένει ξένο από το µέρος του εαυτού σου που νοµίζει ότι είναι πραγµατικό αλλά 
διαφορετικό από εσένα τον ίδιο. Ποιος θα µπορούσε να είναι ψυχικά υγιής κάτω από τέτοιες 
συνθήκες; Ποιος άλλος εκτός από ένας τρελός θα µπορούσε να πιστέψει ότι είναι αυτό που 
δεν είναι, και να κρίνει εναντίον του εαυτού του; 
2. Υπάρχει ένας ξένος ανάµεσά µας, που προέρχεται από µια ιδέα τόσο ξένη προς την 
αλήθεια ώστε µιλάει άλλη γλώσσα, βλέπει έναν κόσµο που η αλήθεια δεν γνωρίζει και 
καταλαβαίνει αυτό που η αλήθεια θεωρεί ότι δεν έχει κανένα νόηµα. Παρότι ξένος, δεν 
αναγνωρίζει σε ποιον έρχεται, και όµως υποστηρίζει ότι το σπίτι είναι δικό του, ενώ τώρα είναι 
ξένος αυτός ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι. Και όµως πόσο πιο εύκολο θα ήταν να πει κανείς 
«Αυτό είναι το σπίτι µου. Εδώ ανήκω, και δεν θα φύγω επειδή ένα τρελός λέει πως έτσι 
πρέπει να κάνω». 
3. Ποιος λόγος υπάρχει να µην το πεις αυτό; Ποιος άλλος µπορεί να είναι ο λόγος εκτός από 
το ότι εσύ είσαι αυτός που κάλεσε αυτόν το ξένο να πάρει την θέση σου και να σε αφήσει να 
είσαι ξένος προς τον εαυτό σου; Κανένας δεν θα επέτρεπε να του γίνει έξωση τόσο 
αχρείαστα, εκτός και αν νόµιζε ότι υπήρχε ένα άλλο σπίτι πιο κατάλληλο για τα γούστα του. 
4. Ποιος είναι ο ξένος; Είναι ο φόβος ή εσύ που είσαι ακατάλληλος για το σπίτι που ο Θεός 
φρόντισε να έχει ο Υιός Του; Είναι ο φόβος Δικός Του, δηµιουργηµένος κατ’ οµοίωσή Του; 
Τον φόβο είναι που ολοκληρώνει η αγάπη, και ολοκληρώνεται από αυτόν; Δεν υπάρχει σπίτι 
που να µπορεί να στεγάσει και την αγάπη και τον φόβο. Δεν µπορούν να συνυπάρξουν. Αν 
είσαι αληθινός, τότε ο φόβος πρέπει να είναι µία ψευδαίσθηση. Και αν ο φόβος είναι αληθινός, 
τότε εσύ δεν υπάρχεις καθόλου. 
5. Πόσο εύκολα λοιπόν , λύνεται το ερώτηµα. Όποιος φοβάται, έχει απλά αρνηθεί τον εαυτό 
του και έχει πει: «Εγώ είµαι ο ξένος εδώ. Έτσι αφήνω το σπίτι µου σε κάποιον που µου 
µοιάζει περισσότερο απ’ ότι εγώ στον εαυτό µου, και του δίνω όλα όσα νόµιζα ότι ανήκαν σε 
µένα». Τώρα εξορίζεται αναγκαστικά, µην γνωρίζοντας ποιος είναι, αβέβαιος για όλα τα 
πράγµατα εκτός από αυτό · ότι δεν είναι ο εαυτός του, και ότι του έχουν αρνηθεί το σπίτι του. 
6. Τι ψάχνει τώρα; Τι µπορεί να βρει; Ένας ξένος προς τον ίδιο του τον εαυτό δεν µπορεί να 
βρει σπίτι όπου και να ψάξει, γιατί έχει καταστήσει την επιστροφή του αδύνατη. Ο δρόµος του 
είναι χαµένος, εκτός κι αν κάποιο θαύµα τον βρει και του δείξει ότι δεν είναι ξένος τώρα. Το 
θαύµα θα έρθει. Διότι στο σπίτι Του παραµένει ο Εαυτός του. Αυτός δεν ζήτησε σε κανένα 
ξένο να εισέλθει, και ούτε δέχτηκε για δική Του καµιά ξένη σκέψη. Και θα το ονοµάσει δικό 
Του µε τον Εαυτό του σε αναγνώριση αυτού που είναι Δικό Του. 
7. Ποιος είναι ο ξένος; Δεν είναι αυτός που ο Εαυτός σου δεν καλεί; Εσύ δεν είσαι τώρα 
ικανός ν’ αναγνωρίσεις αυτόν τον ξένο που έχει µπει στη µέση, γιατί του έχεις δώσει την 
δικαιωµατική σου θέση. Όµως ο Εαυτός σου είναι τόσο σίγουρος για το Δικό Του, όσο και ο 
Θεός για τον Υιό Του. Αυτός δεν µπορεί να βρίσκεται σε σύγχυση όσον αφορά την 
δηµιουργία. Είναι σίγουρος για το τι Του ανήκει. Κανένας ξένος δεν µπορεί να παρεµβληθεί 
ανάµεσα στην γνώση Του και στην πραγµατικότητα του Υιού Του. Αυτός δεν γνωρίζει ξένους. 
Είναι βέβαιος για τον Υιό Του. 
8. Η βεβαιότητα του Θεού είναι αρκετή. Αυτόν τον Οποίο γνωρίζει ότι είναι ο Υιός Του ανήκει 
εκεί όπου Εκείνος έχει θέσει τον Υιό Του για πάντα. Έχει απαντήσει σε σένα που ρωτάς 
«Ποιος είναι ο ξένος;» Άκου την Φωνή Του να σε διαβεβαιώνει, ήσυχα και µε σιγουριά, ότι δεν 
είσαι ξένος στον Πατέρα σου, ούτε είναι δυνατόν ο Δηµιουργός σου να γίνει ξένος σε σένα. 
Αυτούς που ο Θεός συνένωσε παραµένουν για πάντα ένα, στο σπίτι τους µέσα σ’ Αυτόν, 
κανένας ξένος προς τον Εαυτό του. 
9. Σήµερα προσφέρουµε τις ευχαριστίες µας που ο Χριστός έχει έρθει στον κόσµο να ψάξει γι 



αυτό που Του ανήκει. Η όρασή Του δεν βλέπει ξένους, παρά βλέπει τους δικούς Του και µε 
χαρά ενώνεται µαζί τους. Αυτοί Τον βλέπουν σαν ξένο, γιατί αυτοί δεν αναγνωρίζουν τον 
εαυτό τους. Ωστόσο, καθώς Τον καλωσορίζουν, θυµούνται. Και Αυτός τους οδηγεί ευγενικά 
στο σπίτι τους ξανά, εκεί όπου ανήκουν. 
10. Κανέναν δεν ξεχνά ο Χριστός. Ούτε έναν δεν αφήνει που να µην σου δώσει για να 
θυµηθείς, έτσι ώστε το σπίτι σου να είναι ολοκληρωµένο και τέλειο, έτσι όπως ιδρύθηκε. Δεν 
σε έχει ξεχάσει. Αλλά εσύ δεν θα Τον θυµηθείς µέχρι να τους κοιτάξεις όλους έτσι όπως τους 
βλέπει Εκείνος.. Όποιος αρνείται τον αδελφό του, αρνείται κι Αυτόν, άρα αρνείται να δεχτεί το 
δώρο της όρασης µε την οποία ο Εαυτός του αναγνωρίζεται ξεκάθαρα, θυµάται το σπίτι του 
και έρχεται η σωτηρία. 
 
 
	  

	  


