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Η ΑΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 
 
 

Ι. Οι Δύο Χρήσεις του Χρόνου 
 
1. Μπορείς να φανταστείς τι σηµαίνει να µην έχεις έγνοιες, ανησυχίες, ή άγχος, και να είσαι 
απλά απόλυτα ήρεµος και ήσυχος όλη την ώρα; Και όµως, αυτός είναι ο σκοπός του χρόνου · 
να µάθεις αυτό και µόνο και τίποτα περισσότερο. Ο Δάσκαλος του Θεού δεν µπορεί να είναι 
ικανοποιηµένος µε την διδασκαλία Του µέχρι αυτή µόνο να συγκροτεί όλη σου την µάθηση . 
Δεν θα έχει εκπληρώσει την διδασκαλική Του λειτουργία µέχρι εσύ να έχεις γίνει ένας τόσο 
συνεπής µαθητής ώστε να διδάσκεσαι µόνο από Αυτόν. Όταν αυτό έχει συµβεί, τότε πια δεν 
θα χρειάζεσαι ούτε δάσκαλο ούτε χρόνο µέσα στον οποίο να µαθαίνεις. 
2. Μία πηγή αποθάρρυνσης που αντιλαµβάνεσαι και από την οποία µπορεί να υποφέρεις 
είναι η πίστη σου ότι αυτό χρειάζεται χρόνο, και ότι τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας του 
Αγίου Πνεύµατος βρίσκονται µακριά στο µέλλον. Δεν είναι έτσι. Διότι το Άγιο Πνεύµα 
χρησιµοποιεί τον χρόνο µε τον δικό Του τρόπο, και δεν δεσµεύεται από αυτόν. Ο χρόνος είναι 
φίλος Του στην διδασκαλία. Ο χρόνος δεν αναλώνει το Άγιο Πνεύµα όπως αναλώνει εσένα. 
Και όλη η φθορά που φαίνεται πως φέρνει µαζί του ο χρόνος οφείλεται µόνο στην ταύτισή 
σου µε το εγώ, το οποίο χρησιµοποιεί τον χρόνο για να  ενισχύσει την πίστη στην 
καταστροφή. Το εγώ, σαν το Άγιο Πνεύµα, χρησιµοποιεί τον χρόνο για να σε πείσει ότι ο 
στόχος του είναι αναπόφευκτος και για το τέλος της διδασκαλίας. Για το εγώ ο στόχος είναι ο 
θάνατος, ο  οποίος είναι το τέλος του. Αλλά για το Άγιο Πνεύµα ο στόχος είναι η ζωή, η 
οποία δεν έχει τέλος. 
3. Το εγώ είναι σύµµαχος του χρόνου, αλλά όχι φίλος του. Διότι είναι εξίσου δύσπιστο µε τον 
θάνατο όσο είναι και µε την ζωή, και αυτό που θέλει για σένα, το ίδιο δεν µπορεί να το αντέξει. 
Το εγώ θέλει εσένα νεκρό, αλλά όχι το ίδιο. Το αποτέλεσµα της παράξενης θρησκείας του 
πρέπει εποµένως να είναι η βεβαιότητα ότι µπορεί να σε καταδιώκει και πέρα από τον τάφο. 
Και εξαιτίας της απροθυµίας του να βρεις την ειρήνη ακόµα και στον θάνατο, σου προσφέρει 
αθανασία στην κόλαση. Σου µιλά για τον Ουρανός, αλλά σε διαβεβαιώνει ότι ο Ουρανός δεν 
είναι για σένα. Πως µπορούν οι ένοχοι να έχουν ελπίδες για τον  Ουρανός; 
4. Η πίστη στην κόλαση είναι αναπόφευκτη για εκείνους που ταυτίζονται µε το εγώ. Οι 
εφιάλτες τους και οι φόβοι τους όλοι συνδέονται µε αυτή. Το εγώ διδάσκει ότι η κόλαση είναι 
στο µέλλον, διότι προς τα εκεί κατευθύνεται όλη η διδασκαλία του. Η κόλαση είναι ο στόχος 
του. Διότι παρόλο που το εγώ στοχεύει στον θάνατο και στην διάλυση ως τέλος, το ίδιο δεν το 
πιστεύει. Ο στόχος του θανάτου, τον οποίο λαχταρά για σένα, το αφήνει ανικανοποίητο. Όλοι 
όσοι ακολουθούν την διδασκαλία του εγώ είναι µε τον φόβο του θανάτου. Ωστόσο, αν ο 
θάνατος θεωρείτο ως απλά ένα τέλος για τον πόνο, θα προξενούσε φόβο; Έχουµε δει και 
παλαιότερα αυτή την παράξενη αντίφαση στο σύστηµα σκέψης του εγώ, αλλά ποτέ τόσο 
ξεκάθαρα όσο εδώ. Διότι το εγώ πρέπει να δείχνει ότι κρατά τον φόβο µακριά από σένα για 
να διατηρήσει την υποστήριξή σου. Όµως, πρέπει να προκαλεί  και φόβο για να συντηρήσει 
τον εαυτό του. Και πάλι, το εγώ προσπαθεί, και πολύ συχνά τα καταφέρνει, να κάνει και τα 
δύο, χρησιµοποιώντας την διάσπαση για να κρατήσει µαζί τους αντικρουόµενους στόχους του 
έτσι ώστε να φαίνονται ότι είναι συµφιλιωµένοι. Το εγώ διδάσκει αυτό:  Η ελπίδα για τον 
Ουρανός έχει σαν κατάληξη τον θάνατο. Όµως, επειδή εσύ και το εγώ δεν µπορείτε να 
διαχωριστείτε, κι επειδή αυτό δεν µπορεί να διανοηθεί τον δικό του θάνατο, θα εξακολουθεί να 
σε καταδιώκει, διότι η ενοχή είναι αιώνια. Αυτή είναι η εκδοχή του εγώ για την αθανασία. Και 
αυτό είναι που υποστηρίζει η εκδοχή του εγώ σχετικά µε τον χρόνο. 
5. Το εγώ διδάσκει ότι ο Ουρανός είναι εδώ και τώρα διότι το µέλλον είναι η κόλαση. Ακόµα κι 
όταν επιτίθεται µε τόση αγριότητα και προσπαθεί να πάρει την ζωή κάποιου ο οποίος  θεωρεί 
την φωνή του εγώ  σαν την µοναδική φωνή, µιλάει για την κόλαση ακόµα και σε αυτόν. Διότι 
του λέει πως η κόλαση είναι εδώ επίσης, και τον παρακινεί να πηδήσει από την κόλαση στην 
λήθη. Ο µόνος χρόνος που το εγώ επιτρέπει ανενόχλητα σε κάποιον να κοιτάξει, είναι το 
παρελθόν. Και ακόµα κι εκεί, η µόνη του αξία είναι ότι δεν υπάρχει πια. 
6. Πόσο αποκαρδιωτική και απελπιστική είναι η χρήση του χρόνου από το εγώ! Και πόσο 
τροµακτική! Διότι κάτω από την φανατική επιµονή του ότι το παρελθόν και το µέλλον είναι τα 



ίδια, κρύβεται µια πολύ πιο ύπουλη απειλή προς την ειρήνη. Το εγώ δεν διαφηµίζει την τελική 
απειλή του, διότι θέλει όλοι του οι πιστοί να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι µπορεί να τους 
προσφέρει τρόπο διαφυγής. Αλλά η πίστη στην ενοχή οδηγεί πάντα στην πίστη στην κόλαση, 
και πάντα το κάνει. Ο µόνος τρόπος που το εγώ επιτρέπει στον φόβο της κόλασης να βιωθεί 
είναι να φέρει την κόλαση εδώ, αλλά πάντα σαν µια πρόγευση του µέλλοντος. Διότι κανένας 
που θεωρεί ότι αξίζει την κόλαση δεν µπορεί να πιστέψει ότι η τιµωρία θα καταλήξει σε 
ειρήνη. 
7. Το Άγιο Πνεύµα διδάσκει αυτό: Δεν υπάρχει κόλαση. Η κόλαση είναι µόνο αυτό που έχει 
κάνει το εγώ στο παρόν. Η πίστη στην κόλαση είναι αυτό που σε εµποδίζει να κατανοήσεις το 
παρόν, διότι το φοβάσαι. Το Άγιο Πνεύµα σε οδηγεί σταθερά προς τον Ουρανός όπως το εγώ 
σε οδηγεί στην κόλαση. Διότι το Άγιο Πνεύµα, το Οποίο γνωρίζει µόνο το παρόν, το 
χρησιµοποιεί για να καταργήσει τον φόβο µε τον οποίο το εγώ προσπαθεί να κάνει το παρόν 
άχρηστο. Δεν υπάρχει διαφυγή από τον φόβο µε την χρήση του χρόνου από το εγώ. Διότι ο 
χρόνος, σύµφωνα µε την διδασκαλία του, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διδακτικό τέχνασµα 
για να επαυξάνει  την ενοχή µέχρι που αυτή να συµπεριλάβει τα πάντα, απαιτώντας εκδίκηση 
για πάντα. 
8. Το Άγιο Πνεύµα θέλει να καταργήσει όλα αυτά τώρα. Ο φόβος δεν είναι για το παρόν, αλλά 
µόνο για το παρελθόν και το µέλλον, τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει φόβος στο παρόν 
όταν η κάθε στιγµή στέκει καθαρή και χωρισµένη από το παρελθόν, χωρίς η σκιά του να 
φτάνει στο µέλλον. Η κάθε στιγµή είναι µια καθαρή, άσπιλη γέννηση, κατά την οποία ο Υιός 
του Θεού αναδύεται από το παρελθόν στο παρόν. Και το παρόν επεκτείνεται παντοτινά. Είναι 
τόσο όµορφο και τόσο καθάριο κι ελεύθερο από την ενοχή ώστε τίποτα άλλο εκτός από την 
ευτυχία δεν υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει ανάµνηση του σκότους, και η αθανασία και η χαρά 
είναι τώρα. 
9. Αυτό το µάθηµα δεν παίρνει χρόνο. Διότι τι είναι ο χρόνος χωρίς ένα παρελθόν και µέλλον; 
Χρειάστηκε χρόνος για να οδηγηθείς σε λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν χρειάζεται καθόλου 
χρόνος για να είσαι αυτό που είσαι. Άρχισε να ασκείσαι στην χρήση του χρόνου όπως τον 
χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα ως διδακτικό βοήθηµα προς την ευτυχία και την ειρήνη. Πάρε 
αυτήν ακριβώς την στιγµή, τώρα, και σκέψου την ως τη µόνη που υπάρχει από τον χρόνο. 
Τίποτα δεν µπορεί να σε φτάσει εδώ από το παρελθόν, κι εδώ είναι που είσαι απόλυτα 
συγχωρεµένος , εντελώς ελεύθερος και ολοκληρωτικά χωρίς κατάκριση. Από αυτή την άγια 
στιγµή όπου γεννήθηκε ξανά η αγιότητα θα προχωρήσεις µέσα στον χρόνο χωρίς φόβο, και 
χωρίς καµιά αίσθηση αλλαγής εξαιτίας του χρόνου. 
10. Ο χρόνος είναι αδιανόητος χωρίς αλλαγή, ωστόσο η αγιότητα δεν αλλάζει. Μάθε από αυτή 
την στιγµή κάτι περισσότερο από ότι απλά η κόλαση δεν υπάρχει. Μέσα σε αυτή την 
λυτρωτική στιγµή βρίσκεται ο Ουρανός. Και δεν θα αλλάξει, διότι η γέννηση µέσα στο άγιο 
παρόν είναι η σωτηρία από την αλλαγή. Η αλλαγή είναι µια ψευδαίσθηση, που διδάσκεται 
από εκείνους που δεν µπορούν να δουν τον εαυτό τους αθώο. Δεν υπάρχει καµιά αλλαγή 
στον Ουρανός διότι δεν υπάρχει καµιά αλλαγή στον Θεό. Μέσα στην άγια στιγµή, κατά την 
οποία βλέπεις τον εαυτό σου να λούζεται στο φως της  ελευθερίας, θα θυµηθείς τον Θεό. Διότι 
η ενθύµηση Εκείνου είναι  η ενθύµηση της ελευθερίας. 
11. Αν µπεις στον πειρασµό να χάσεις το θάρρος σου µε την σκέψη για το πόσος καιρός θα 
χρειαζόταν για να αλλάξεις το νου σου ολοκληρωτικά, ρώτησε τον εαυτό σου, «Πόσο διαρκεί 
µια στιγµή;» Δεν θα µπορούσες να δώσεις αυτόν τον ελάχιστο χρόνο στο Άγιο Πνεύµα για την 
σωτηρία σου; Δεν σου ζητά τίποτα περισσότερο, διότι δεν Του χρειάζεται τίποτα 
περισσότερο. Χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να µάθεις  να είσαι πρόθυµος να 
δώσεις αυτή την στιγµή στο Άγιο Πνεύµα, από ό,τι θα χρειαστεί το Ίδιο για να χρησιµοποιήσει 
αυτή την µικρούλα στιγµή για να σου προσφέρει όλο τον Ουρανό. Σε αντάλλαγµα γι αυτή την 
στιγµή είναι έτοιµο να σου δώσει την ενθύµηση της αιωνιότητας. 
12. Ποτέ δεν θα δώσεις αυτή την άγια στιγµή στο Άγιο Πνεύµα για χάρη της απελευθέρωσής 
σου όσο είσαι απρόθυµος να την δώσεις στους αδελφούς σου για χάρη της δικής τους. Διότι 
η στιγµή της αγιότητας µοιράζεται, και δεν µπορεί να είναι µόνο δική σου. Να θυµάσαι, 
λοιπόν, όταν µπαίνεις στον πειρασµό να επιτεθείς σε έναν αδελφό, ότι η στιγµή της δικής του 
απελευθέρωσης είναι και δική σου. Τα θαύµατα είναι οι στιγµές της απελευθέρωσης  που 
προσφέρεις, και που θα λάβεις. Μαρτυρούν την προθυµία σου να απελευθερωθείς, και να 
προσφέρεις τον χρόνο στο Άγιο Πνεύµα για να τον χρησιµοποιήσει µε τον δικό Του τρόπο. 
13. Πόσο διαρκεί µία στιγµή; Είναι τόσο σύντοµη για τον αδελφό σου όσο και για σένα. 
Ασκήσου στο να δίνεις αυτή την ευλογηµένη  στιγµή ελευθερίας σε όλους όσους είναι 
υπόδουλοι στον χρόνο, κι έτσι κάνε τον χρόνο φίλο τους. Το Άγιο Πνεύµα δίνει την 
ευλογηµένη τους στιγµή σε σένα µέσα από την δική σου αντίστοιχη προσφορά. Καθώς την 



δίνεις, Αυτό την προσφέρει και σε σένα. Μην είσαι απρόθυµος να δώσεις αυτό που θα ήθελες 
να λάβεις από Εκείνο, διότι ενώνεσαι µαζί Του όταν προσφέρεις. Μέσα στην κρυστάλλινη 
καθαρότητα της απελευθέρωσης που δίνεις βρίσκεται και η άµεση διαφυγή σου από την 
ενοχή. Αν προσφέρεις αγιότητα, είσαι άγιος. 
14. Πόσο διαρκεί µια στιγµή; Όσο χρειάζεται για να αποκατασταθεί εκ νέου η τέλεια 
σωφροσύνη, η  τέλεια ειρήνη και η τέλεια αγάπη για τον καθένα, για τον Θεό και για τον εαυτό 
σου. Όσο χρειάζεται για να θυµηθείς την αθανασία, και τις αθάνατες δηµιουργίες σου που την 
µοιράζονται µαζί σου. Όσο χρειάζεται για να ανταλλάξεις την κόλαση µε τον Παράδεισο. Τόσο 
όσο χρειάζεται για να υπερβείς όλα τα κατασκευάσµατα του εγώ, και να ανυψωθείς προς τον 
Πατέρα σου. 
15. Ο χρόνος είναι φίλος σου, αν τον αφήσεις στο Άγιο Πνεύµα για να τον χρησιµοποιήσει. 
Αυτό χρειάζεται πολύ λίγο χρόνο για να επαναφέρει σε σένα όλη την δύναµη του Θεού. Αυτό 
που υπερβαίνει τον χρόνο για λογαριασµό σου κατανοεί τον σκοπό του χρόνου. Η Αγιότητα 
δεν βρίσκεται στον χρόνο, αλλά στην αιωνιότητα. Δεν υπήρξε ποτέ στιγµή κατά την οποία ο 
Υιός του Θεού να µπορεί  να χάσει την αγνότητά του. Η αµετάβλητη κατάστασή του είναι 
πέρα από τον χρόνο, διότι η αγνότητά του είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από 
καµία  επίθεση. Ο χρόνος στέκει ακίνητος µέσα στην αγιότητα του, και δεν αλλάζει. Κι έτσι δεν 
είναι πια καθόλου χρόνος. Διότι βρισκόµενος µέσα στην µοναδική στιγµή της αιώνιας 
ιερότητας της δηµιουργίας του Θεού, µεταµορφώνεται σε αιωνιότητα. Πρόσφερε την αιώνια 
στιγµή, έτσι ώστε η αιωνιότητα να µπορέσει να επανέλθει στην µνήµη για σένα, σε εκείνη την 
λαµπρή στιγµή της τέλειας απελευθέρωσης. Πρόσφερε το θαύµα της άγιας  στιγµής µέσω 
του Αγίου Πνεύµατος, κι άφησε Το να σου την προσφέρει. 
 
 

II. Το Τέλος της Αµφιβολίας 
 

1. Η Επανόρθωση βρίσκεται µέσα στον χρόνο, αλλά όχι για τον χρόνο. Επειδή  βρίσκεται 
µέσα σου, είναι αιώνια. Αυτό που κρατά την ενθύµηση του Θεού δεν µπορεί να δεσµεύεται 
από τον χρόνο. Ούτε κι εσύ. Διότι αν ο Θεός δεν δεσµεύεται  τότε ούτε κι εσύ. Μια στιγµή που 
προσφέρεται στο Άγιο Πνεύµα προσφέρεται στον  Θεό για σένα, κι εκείνη την στιγµή θα 
αφυπνιστείς απαλά  µέσα σε Αυτόν. Μέσα στην ευλογηµένη στιγµή θα αφήσεις  ό,τι έµαθες 
στο παρελθόν, και το Άγιο Πνεύµα γρήγορα θα σου προσφέρει ολόκληρο το µάθηµα της 
ειρήνης. Τι είναι αυτό που µπορεί να χρειάζεται χρόνο, όταν όλα τα εµπόδια στην µάθηση 
έχουν αποµακρυνθεί; Η αλήθεια είναι τόσο πέρα από τον χρόνο ώστε εκδηλώνεται ολόκληρη 
την ίδια στιγµή. Διότι έτσι όπως δηµιουργήθηκε µία, έτσι και η ενότητα της δεν εξαρτάται 
καθόλου από τον χρόνο. 
2. Μην σε απασχολεί ο χρόνος, και µην φοβάσαι την στιγµή της αγιότητας που θα 
αποµακρύνει όλο τον φόβο. Διότι η στιγµή της ειρήνης είναι αιώνια επειδή  είναι δίχως φόβο. 
Θα έρθει, εφόσον είναι το µάθηµα που δίνει ο Θεός σε σένα, µέσω του Δασκάλου που έχει 
ορίσει για να µεταφράσει  τον χρόνο σε αιωνιότητα. Ευλογηµένος είναι ο Δάσκαλος του Θεού, 
του Οποίου η χαρά είναι να διδάσκει τον άγιο  Υιό του Θεού την αγιότητα  του. Η χαρά Του 
δεν περιέχεται µέσα στον χρόνο. Η διδασκαλία Του είναι για σένα διότι η χαρά Του είναι δική 
σου. Μέσω Αυτού στέκεις ενώπιον του βωµού του Θεού, όπου Αυτός µεταφράζει  γλυκά την 
κόλαση σε Ουρανό. Διότι ο Θεός θέλει να βρίσκεσαι µόνο στον Ουρανό. 
3. Πόσος χρόνος µπορεί να χρειαστεί για να βρεθείς εκεί όπου ο Θεός θέλει να βρίσκεσαι; 
Διότι είσαι εκεί που ήσουν και θα είσαι παντοτινά. Όλα όσα έχεις, τα έχεις για πάντα. Η 
ευλογηµένη στιγµή απλώνεται για να συµπεριλάβει τον χρόνο, όπως ο Θεός επεκτείνει τον 
Εαυτό Του για να συµπεριλάβει εσένα. Εσύ που έχεις περάσει µέρες, ώρες και ακόµα και 
χρόνια αλυσοδένοντας τους αδελφούς σου στο εγώ σου σε µια προσπάθεια να υποστηρίξεις 
και να κρατήσεις την αδυναµία του, δεν αντιλαµβάνεσαι την Πηγή της δύναµης. Μέσα σε αυτή 
την άγια στιγµή θα ελευθερώσεις από τις αλυσίδες όλους τους αδελφούς σου, και θα αρνηθείς 
να υποστηρίξεις και την δική τους αδυναµία και την δική σου. 
4. Δεν συνειδητοποιείς το πόσο έχεις κακοµεταχειριστεί τους αδελφούς σου βλέποντάς τους 
ως πηγές στήριξης του εγώ. Σαν αποτέλεσµα, αυτοί γίνονται στην αντίληψή σου αποδείξεις 
για το εγώ, και φαίνεται  να σου παρέχουν λόγους να µην το αφήσεις να φύγει. Ωστόσο, αυτοί 
είναι πολύ πιο ισχυροί και πιο πειστικοί µάρτυρες για το Άγιο Πνεύµα. Και υποστηρίζουν την 
δύναµή Του. Εποµένως, είναι δική σου επιλογή το αν θα υποστηρίζουν το εγώ ή το Άγιο 
Πνεύµα µέσα σου. Και θα αναγνωρίσεις τι έχεις επιλέξει από τις αντιδράσεις τους. Ένας Υιός 
του Θεού που έχει απελευθερωθεί µέσω του Αγίου Πνεύµατος µέσα σε έναν αδελφό πάντα 



αναγνωρίζεται. Δεν γίνεται να τον αρνηθείς. Αν παραµένεις αβέβαιος, είναι µόνο επειδή δεν 
έχεις προσφέρει ολοκληρωτική απελευθέρωση. Κι εξαιτίας αυτού, δεν έχεις δώσει ούτε µια 
στιγµή ολοκληρωτικά στο Άγιο Πνεύµα. Διότι όταν το κάνεις, θα είσαι σίγουρος ότι το έχεις 
κάνει. Θα είσαι σίγουρος διότι η µαρτυρία για το Άγιο Πνεύµα θα σου µιλήσει τόσο καθαρά γι 
Αυτό που θα ακούσεις και θα καταλάβεις. Θα αµφιβάλλεις µέχρι ν’ ακούσεις έναν µάρτυρα 
που να τον έχεις απελευθερώσει ολοκληρωτικά µέσω του Αγίου Πνεύµατος. Και τότε δεν θα 
αµφιβάλλεις πια. 
5. Δεν έχεις βιώσει ακόµη την άγια στιγµή. Ωστόσο, θα την βιώσεις, και θα την αναγνωρίσεις 
µε απόλυτη βεβαιότητα. Κανένα δώρο του Θεού δεν αναγνωρίζεται µε κάποιο άλλο τρόπο. 
Μπορεί να ασκείσαι στους µηχανισµούς της άγιας στιγµής, και θα µάθεις πολλά κάνοντάς το. 
Όµως, η λαµπρή και αστραφτερή ακτινοβολία της, που κυριολεκτικά θα σε τυφλώσει 
προς  αυτό τον κόσµο, είναι κάτι που εσύ δεν µπορείς να το παρέχεις. Και είναι εδώ, 
ολόκληρη ακριβώς τώρα, πλήρης, ολοκληρωµένη, και δοσµένη απόλυτα. 
6. Άρχισε τώρα να ασκείς το µικρό σου µέρος στο να ξεχωρίσεις την άγια στιγµή. Θα λάβεις 
πολύ συγκεκριµένες οδηγίες καθώς προχωράς. Το να µάθεις να ξεχωρίζεις αυτό το µοναδικό 
δευτερόλεπτο, και να το βιώνεις ως άχρονο, σηµαίνει ότι αρχίζεις να βιώνεις τον εαυτό σου 
ως µη διαχωρισµένο. Μην φοβάσαι ότι δεν θα σου δοθεί βοήθεια σε αυτό. Ο Δάσκαλος του 
Θεού και το µάθηµά Του θα στηρίξουν  την δύναµή σου. Μόνο την αδυναµία σου θα χάσεις 
µε αυτή την εξάσκηση, διότι είναι η εξάσκηση της δύναµης του Θεού µέσα σου. 
Χρησιµοποίησέ την για µια στιγµή, και ποτέ ξανά δεν θα την αρνηθείς. Ποιος µπορεί να 
αρνηθεί την Παρουσία αυτού στο οποίο το σύµπαν υποκλίνεται, µε εκτίµηση και χαρά; 
Μπροστά στην αναγνώριση του σύµπαντος που µαρτυρεί για αυτή την Παρουσία, οι δικές 
σου αµφιβολίες εξαφανίζονται. 
 
 

III. Η Μικρότητα ενάντια στο Μεγαλείο. 
 

1. Μην ικανοποιείσαι µε την µικρότητα. Παρά βεβαιώσου ότι καταλαβαίνεις τι είναι η 
µικρότητα, και γιατί ποτέ δεν θα µπορούσες και είσαι ικανοποιηµένος µε αυτή. Η µικρότητα 
είναι η δική σου προσφορά προς τον εαυτό σου. Την προσφέρεις στην θέση του µεγαλείου, 
και την δέχεσαι. Τα πάντα σε αυτό τον κόσµο είναι µικρά διότι είναι ένας κόσµος φτιαγµένος 
από µικρότητα, µε την παράξενη πίστη ότι η µικρότητα µπορεί να σε ικανοποιήσει. Όταν 
αγωνίζεσαι για οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσµο µε την πίστη ότι θα σου φέρει ειρήνη, τότε 
υποτιµάς τον εαυτό σου και τον κάνεις τυφλό στη δόξα. Η µικρότητα και η δόξα είναι οι 
επιλογές για τις οποίες µπορείς να αγωνιστείς  και να  επαγρυπνήσεις. Πάντα θα διαλέγεις 
την µία εις βάρος της άλλης. 
2. Ωστόσο, αυτό που δεν συνειδητοποιείς, κάθε φορά που διαλέγεις, είναι ότι η επιλογή που 
κάνεις αποτελεί και την αξία που αποδίδεις στον εαυτό σου. Διάλεξε την µικρότητα και δεν θα 
έχεις ειρήνη, διότι θα έχεις κρίνει τον εαυτό σου ανάξιο γι αυτήν. Και ό,τι και να προσφέρεις 
ως υποκατάστατο είναι ένα πολύ φτωχό δώρο για να σε ικανοποιήσει. Είναι βασικό να δεχτείς 
το γεγονός, και µάλιστα να το δεχτείς και µε χαρά, ότι δεν υπάρχει καµιά µορφή µικρότητας 
που θα µπορεί ποτέ να σε ικανοποιήσει. Είσαι ελεύθερος να δοκιµάσεις όσες επιθυµείς, αλλά 
το µόνο που θα κάνεις είναι να καθυστερείς την επιστροφή σου στο σπίτι σου. Διότι θα είσαι 
ικανοποιηµένος µόνο µέσα στο µεγαλείο, που είναι το σπίτι σου. 
3. Έχεις µια βαθιά ευθύνη προς τον εαυτό σου, µία που πρέπει να µάθεις να θυµάσαι όλη την 
ώρα. Το µάθηµα µπορεί στην αρχή να σου φανεί δύσκολο, αλλά θα µάθεις να το αγαπάς 
όταν συνειδητοποιήσεις ότι είναι αληθινό και ότι δεν είναι παρά ένας φόρος τιµής στην δική 
σου δύναµη. Εσύ που έχεις αναζητήσει και έχεις βρει την µικρότητα, να θυµάσαι αυτό: Κάθε 
απόφαση που παίρνεις προκύπτει από αυτό που νοµίζεις ότι είσαι, και αντιπροσωπεύει την 
αξία που δίνεις στον εαυτό σου. Αν πιστεύεις ότι το µικρό µπορεί να σου αρκεί, τότε θα 
περιορίζεις τον εαυτό σου και δεν θα είσαι ικανοποιηµένος. Διότι η λειτουργία σου δεν είναι 
µικρή, και µόνο βρίσκοντας την λειτουργία σου και εκπληρώνοντάς την µπορείς να 
ξεφύγεις  από την µικρότητα. 
4. Δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία για το τι είναι η λειτουργία σου, διότι το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει 
ποια είναι. Δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία για το µεγαλείο της, διότι σε φτάνει µέσω Αυτού από 
το Μεγαλείο. Δεν χρειάζεται να αγωνιστείς γι αυτό, διότι το έχεις. Όλος σου ο αγώνας πρέπει 
να κατευθύνεται εναντίον της µικρότητας, διότι πραγµατικά χρειάζεται επαγρύπνηση για να 
προστατέψεις το µεγαλείο σου σε αυτό τον κόσµο. Το να κρατάς το µεγαλείο σου σε τέλεια 
επίγνωση ενώ είσαι σε ένα κόσµο µικρότητας είναι ένα έργο που οι µικροί δεν µπορούν να 
αναλάβουν. Ωστόσο, αυτό σου ζητείται να κάνεις, σε φόρο τιµής προς το µεγαλείο σου και όχι 



προς την µικρότητά σου. Ούτε ζητείται από σένα µόνο. Η δύναµη του Θεού θα στηρίξει κάθε 
σου προσπάθεια για χάρη του αγαπητού Του Υιού. Αν ψάχνεις για το µικρό, αρνείσαι στον 
εαυτό σου την δύναµή Του. Ο Θεός δεν θέλει ο Υιός Του να είναι ικανοποιηµένος µε λιγότερο 
από τα πάντα. Διότι ο Θεός  δεν είναι ικανοποιηµένος δίχως τον Υιό Του, και ο Υιός Του δεν 
µπορεί να είναι ικανοποιηµένος µε λιγότερο από ό,τι του έχει δώσει ο Πατέρας του. 
5. Σε ρώτησα νωρίτερα, «Προτιµάς να είσαι όµηρος στο εγώ ή οικοδεσπότης του Θεού;» 
Άφησε το Άγιο Πνεύµα να σου κάνει αυτή την ερώτηση κάθε φορά που παίρνεις µιαν 
απόφαση. Διότι κάθε απόφαση που παίρνεις δεν απαντά παρά σε αυτό, και προσκαλεί την 
θλίψη ή την χαρά ανάλογα. Όταν ο Θεός σου έδωσε τον Εαυτό Του στην δηµιουργία σου, σε 
καθιέρωσε ως οικοδεσπότη Του για πάντα. Δεν σε έχει εγκαταλείψει, ούτε κι εσύ Αυτόν. Όλες 
σου οι προσπάθειες να εγκαταλείψεις το µεγαλείο Του, και να κάνεις τον Υιό Του όµηρο στο 
εγώ, δεν µπορούν να κάνουν µικρό αυτόν που ο Θεός έχει ενώσει µε τον Ίδιο. Κάθε απόφαση 
που παίρνεις είναι για τον Ουρανό ή για την κόλαση, και σου φέρνει την επίγνωση αυτού για 
το οποίο αποφάσισες. 
6. Το Άγιο Πνεύµα µπορεί να κρατήσει το µεγαλείο σου, καθαρό από κάθε µικρότητα, φανερά 
και µε απόλυτη ασφάλεια  µέσα στο νου σου, ανέπαφο από κάθε µικρό δώρο που θα σου 
προσέφερε αυτός ο κόσµος της µικρότητας. Και γι αυτό και µόνο, δεν µπορείς να πας 
εναντίον Του σε αυτό που βούλεται για σένα. Αποφάσισε υπέρ του Θεού µέσω του Αγίου 
Πνεύµατος. Διότι η µικρότητα, και η πίστη ότι µπορείς να είσαι ικανοποιηµένος µε την 
µικρότητα, είναι αποφάσεις που παίρνεις εσύ για τον εαυτό σου. Η δύναµη και το µεγαλείο 
που βρίσκονται µέσα σου από τον Θεό είναι για όλους όσους, σαν εσένα, αντιλαµβάνονται 
τον εαυτό τους µικρό, και πιστεύουν ότι η µικρότητα µπορεί να µεγεθυνθεί σε µια αίσθηση 
µεγαλείου που να µπορεί να τους ικανοποιεί. Μην δίνεις µικρότητα, ούτε να την δέχεσαι. Στον 
οικοδεσπότη του Θεού αρµόζουν όλες οι τιµές. Η µικρότητά σου σε εξαπατά, αλλά το 
µεγαλείο σου προέρχεται  από Αυτόν ο Οποίος κατοικεί µέσα σου, και µέσα στον Οποίον 
κατοικείς κι εσύ. Μην αγγίζεις λοιπόν κανέναν, στο Όνοµα του Χριστού µε µικρότητα, διότι 
είναι αιώνιος οικοδεσπότης στον  Πατέρα Του. 
7. Αυτή την εποχή (τα Χριστούγεννα) που εορτάζεται η γέννηση της αγιότητας σε αυτόν τον 
κόσµο, ενώσου µαζί µου που αποφάσισα υπέρ της αγιότητας για σένα. Κοινό µας έργο είναι 
να αποκαταστήσουµε  την επίγνωση του µεγαλείου στον οικοδεσπότη που έχει ορίσει για τον 
Εαυτό Του ο Θεός.  Το να δίνεις το δώρο του Θεού είναι πέρα από όλη σου την µικρότητα, 
αλλά όχι πέρα από σένα. Διότι ο Θεός θέλει να δώσει τον Εαυτό Του µέσα από σένα. Φτάνει 
σε όλους µέσα από σένα και πέρα από όλους µέχρι τις δηµιουργίες του Υιού Του, αλλά χωρίς 
να σε εγκαταλείπει. Επεκτείνεται παντοτινά πολύ πέρα από τον µικρό σου κόσµο αλλά όµως 
µέσα σε σένα. Ωστόσο, φέρνει όλες Του τις επεκτάσεις σε σένα, εφόσον είσαι οικοδεσπότης 
Του. 
8. Είναι θυσία να αφήσεις κάθε µικρότητα πίσω σου, και να µην περιπλανιέσαι µάταια; Δεν 
είναι θυσία να ξυπνήσεις µέσα στο µεγαλείο. Αλλά είναι θυσία να δεχτείς οτιδήποτε άλλο 
λιγότερο από τη δόξα. Μάθε ότι είσαι άξιος του Πρίγκιπα της Ειρήνης, του γεννηµένου µέσα 
σε σένα προς τιµήν Εκείνου του Οποίου είσαι οικοδεσπότης. Δεν γνωρίζεις τι σηµαίνει αγάπη 
διότι επιδίωξες να την εξαγοράσεις µε µικρά δώρα, δίνοντάς της έτσι πολλή µικρή αξία για να 
καταλάβεις το µεγαλείο της. Η αγάπη δεν είναι µικρή και η αγάπη κατοικεί µέσα σου, διότι 
είσαι οικοδεσπότης του Θεού. Ενώπιον του µεγαλείου που ζει µέσα σου, η 
χαµηλή  αυτοεκτίµηση  και όλες οι µικρές σου προσφορές  χάνονται στο τίποτα. 
9. Άγιο παιδί του Θεού, πότε θα µάθεις ότι µόνο η αγιότητα µπορεί να σε ικανοποιήσει και να 
σου δώσει ειρήνη; Να θυµάσαι ότι δεν µαθαίνεις µόνο για τον εαυτό σου, όπως ούτε κι εγώ. 
Και επειδή εγώ έµαθα για σένα, µπορείς κι εσύ να µάθεις από µένα. Το µόνο που θέλω να σε 
διδάξω είναι αυτό που είναι δικό σου, έτσι ώστε µαζί να µπορέσουµε να αντικαταστήσουµε 
την άθλια µικρότητα που δένει τον οικοδεσπότη του Θεού στην ενοχή και την αδυναµία, µε 
την χαρούµενη επίγνωση της δόξας που βρίσκεται µέσα σε αυτόν. Η γέννησή µου µέσα σου 
είναι η αφύπνισή σου στο µεγαλείο. Καλωσόρισέ µε όχι σε ένα παχνί, αλλά µέσα στον βωµό 
προς την αγιότητα, εκεί όπου κατοικεί η αγιότητα µέσα σε τέλεια ειρήνη. Το Βασίλειό µου δεν 
είναι αυτού του κόσµου διότι είναι µέσα σου. Κι εσύ προέρχεσαι από τον  Πατέρα σου. Ας 
ενωθούµε για να τιµήσουµε εσένα, που πρέπει να παραµένεις  παντοτινά πέρα από την 
µικρότητα. 
10. Αποφάσισε µαζί µε µένα, που έχω αποφασίσει να µένω µαζί σου. Βούλοµαι όπως 
βούλεται και ο Πατέρας µου, γνωρίζοντας ότι το Θέληµά Του είναι συνεχές και σε ειρήνη 
παντοτινά. Δεν θα είσαι ικανοποιηµένος µε τίποτα άλλο εκτός από το Θέληµά Του. Μην 
δέχεσαι τίποτα λιγότερο, ενθυµούµενος  ότι όλα όσα έµαθα είναι δικά σου. Αυτό που αγαπά ο 
Πατέρας µου, το αγαπώ κι εγώ όπως Αυτός, και όπως και Αυτός δεν µπορώ να το δεχτώ σαν 



κάτι που δεν είναι. Το ίδιο και εσύ. Όταν µάθεις να δέχεσαι αυτό που είσαι, δεν θα φτιάχνεις 
πια άλλα δώρα για να τα προσφέρεις στον εαυτό σου, διότι θα γνωρίζεις ότι είσαι πλήρης, δεν 
θα χρειάζεσαι τίποτα, και  δεν θα µπορείς να δεχθείς  τίποτα µόνο  για τον εαυτό σου. Αλλά 
θα δίνεις µε χαρά, εφόσον θα έχεις λάβει. Ο οικοδεσπότης του Θεού δεν χρειάζεται να ψάχνει 
για τίποτα. 
11. Αν είσαι απόλυτα πρόθυµος να αφήσεις την σωτηρία στο σχέδιο του Θεού και απρόθυµος 
να επιχειρήσεις να αρπάξεις µόνος σου την ειρήνη, η σωτηρία θα σου δοθεί. Όµως, µην 
νοµίζεις ότι µπορείς να βάλεις το δικό σου σχέδιο στην θέση του δικού Του. Καλύτερα, 
ενώσου µαζί µου στο δικό Του σχέδιο, έτσι ώστε να µπορέσουµε να απελευθερώσουµε όλους 
εκείνους που θέλουν να είναι δέσµιοι, διακηρύσσοντας µαζί ότι ο Υιός του Θεού είναι ο 
οικοδεσπότης Του. Έτσι δεν θα αφήσουµε κανέναν να ξεχάσει αυτό που θέλεις να θυµηθείς. 
Κι έτσι θα το θυµηθείς. 
12. Σε όλους να καλείς µόνο την ενθύµηση του Θεού, και του Ουρανού που είναι µέσα τους. 
Διότι εκεί που θα ήθελες να βρίσκεται ο αδελφός σου, εκεί θα νοµίζεις ότι βρίσκεσαι κι εσύ. 
Μην ακούς την έκκλησή του προς την κόλαση και την µικρότητα, αλλά µόνο το κάλεσµά του 
προς τον Ουρανό και την µεγαλοσύνη. Μην ξεχνάς ότι το κάλεσµά του είναι δικό σου, και 
απάντησέ του µαζί µου. Η δύναµη του Θεού βρίσκεται για πάντα στο πλευρό του 
οικοδεσπότη Του, διότι αυτή προστατεύει µόνο την ειρήνη µέσα στην οποία Αυτός 
κατοικεί.  Μην εναποθέτεις την µικρότητα πάνω στον άγιο  βωµό Του, ο οποίος ανυψώνεται 
πάνω από τα αστέρια και φτάνει ακόµα και µέχρι τον Ουρανό, χάρη σε αυτό που του έχει 
δοθεί. 
 
 

IV. Η  Εξάσκηση στην Άγια Στιγµή 
 

1. Αυτά τα µαθήµατα  µπορείς να τα µάθεις άµεσα, εκτός κι αν πιστεύεις ότι αυτό που θέλει ο 
Θεός χρειάζεται χρόνο. Κι αυτό σηµαίνει µόνο ότι θα προτιµούσες να καθυστερήσεις να 
αναγνωρίσεις  ότι αυτό είναι το Θέληµά Του. Η άγια  στιγµή είναι αυτή η στιγµή και η κάθε 
στιγµή.  Είναι αυτή που θέλεις να είναι. Αυτή που δεν θα ήθελες να είναι χάνεται για σένα. 
Εσύ πρέπει να αποφασίσεις πότε είναι. Μην το καθυστερείς. Διότι περιµένει πανέτοιµη να την 
υποδεχθείς πέρα από το παρελθόν και το µέλλον, όπου δεν µπορείς να την βρεις. Ωστόσο, 
όσο δεν την θέλεις, δεν µπορείς να την φέρεις στην επίγνωση σου µε χαρά, διότι φέρνει την 
ολοκληρωτική απελευθέρωση από την µικρότητα. 
2.  Εποµένως η εξάσκησή σου πρέπει να βασίζεται στην προθυµία σου να αφήσεις όλη την 
µικρότητα να φύγει. Η στιγµή που θα ανατείλει µέσα σου το µεγαλείο  είναι τόσο κοντά όσο 
και  η επιθυµία σου γι αυτή. Όσο δεν το επιθυµείς και αντί γι αυτό εκτιµάς και τρέφεις   την 
µικρότητα, τόσο και αυτό  θα είναι µακριά σου. Όσο όµως πιο πολύ το θέλεις τόσο θα το 
φέρνεις πιο κοντά. Μην νοµίζεις ότι θα βρεις την σωτηρία µε τον δικό σου τρόπο και ότι έτσι 
θα την έχεις. Παραιτήσου από κάθε σχέδιο που έχεις κάνει για την σωτηρία σου υιοθετώντας 
το σχέδιο του Θεού. Η Θέλησή Του θα σε ικανοποιήσει, και τίποτα άλλο δεν µπορεί να σου 
φέρει ειρήνη. Διότι η ειρήνη προέρχεται από τον  Θεό, και από κανέναν άλλο. 
3. Να είσαι ταπεινός ενώπιον Του, αλλά σπουδαίος µέσα σε Αυτόν. Και µην δίνεις αξία 
σε  κανένα σχέδιο του εγώ πιο πολύ  από το σχέδιο του Θεού. Διότι µε την απόφασή σου να 
ενωθείς µε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο εκτός από το δικό Του,  αφήνεις κενό τον δικό σου 
χώρο στο σχέδιο Του, τον οποίο πρέπει να καλύψεις αν θέλεις να ενωθείς µαζί µου. Σε καλώ 
να εκπληρώσεις τον άγιο σου ρόλο στο σχέδιο που Εκείνος έχει δώσει στον κόσµο για την 
απελευθέρωσή του από την µικρότητα. Ο Θεός θέλει ο οικοδεσπότης Του να ζει µε απόλυτη 
ελευθερία. Κάθε αφοσίωση σε σχέδιο σωτηρίας που δεν είναι δικό Του µειώνει την αξία της 
Θέλησής Του για σένα µέσα στον νου σου. Ωστόσο, ο νους σου είναι ο οικοδεσπότης Του. 
4. Θέλεις να µάθεις πόσο τέλειος και άµωµος  είναι ο άγιος βωµός πάνω στον οποίο ο 
Πατέρας σου έχει τοποθετήσει τον Εαυτό Του; Αυτό θα το αναγνωρίσεις την άγια στιγµή, κατά 
την οποία θα παρατήσεις πρόθυµα και µε χαρά κάθε άλλο σχέδιο εκτός από το δικό Του. 
Διότι εκεί βρίσκεται η ειρήνη, απόλυτα φανερή επειδή υπήρξες πρόθυµος να εκπληρώσεις τις 
προϋποθέσεις της. Μπορείς να διεκδικήσεις την άγια στιγµή οποτεδήποτε  και οπουδήποτε 
την θελήσεις. Κατά την διάρκεια της εξάσκησής σου, προσπάθησε να παραδώσεις κάθε 
σχέδιο που έχεις δεχτεί για να βρεις το µεγαλείο στην µικρότητα. Δεν είναι εκεί. 
Χρησιµοποίησε την άγια στιγµή για να αναγνωρίσεις ότι µόνος δεν µπορείς να γνωρίζεις που 
βρίσκεται, και το µόνο που µπορείς να πετύχεις είναι να εξαπατήσεις τον εαυτό σου. 
5. Στέκοµαι µέσα στην άγια στιγµή, τόσο φανερά  όσο θα ήθελες. Και ο βαθµός στον οποίο 
µαθαίνεις να µε δέχεσαι είναι το µέτρο του χρόνου κατά τον οποίο η άγια στιγµή θα είναι δική 



σου. Σε καλώ για να κάνεις την άγια στιγµή δική σου αµέσως, διότι η απελευθέρωση από την 
µικρότητα µέσα στο νου του οικοδεσπότη του Θεού εξαρτάται από την προθυµία, και όχι από 
τον χρόνο. 
6. Ο λόγος που αυτά τα µαθήµατα είναι απλά είναι διότι η αλήθεια είναι απλή. Η 
πολυπλοκότητα είναι στοιχείο του εγώ, και δεν είναι τίποτα περισσότερο από την προσπάθεια 
του να συγκαλύψει το ολοφάνερο. Θα µπορούσες να ζεις για πάντα µέσα στην άγια στιγµή, 
αρχίζοντας από τώρα και φτάνοντας στη αιωνιότητα, για έναν πολύ απλό λόγο και µόνο. Μην 
αποκρύπτεις την απλότητα αυτού του λόγου, διότι αν το κάνεις, θα είναι µόνο επειδή 
προτιµάς να µην τον αναγνωρίζεις και να µην τον απελευθερώνεις. Ο απλός λόγος, µε απλά 
λόγια, είναι αυτός: Η άγια στιγµή είναι µια ώρα κατά την οποία λαµβάνεις και δίνεις τέλεια 
επικοινωνία. Αυτό, όµως, σηµαίνει, ότι είναι µια ώρα κατά την οποία ο νους σου είναι 
ανοιχτός, και για να λάβει και για να δώσει. Είναι η αναγνώριση ότι όλοι οι νόες βρίσκονται σε 
επικοινωνία µεταξύ τους. Εποµένως δεν επιδιώκει να αλλάξει τίποτα, αλλά απλά να δεχτεί τα 
πάντα. 
7. Πώς µπορείς να το κάνεις αυτό όταν προτιµάς να έχεις προσωπικές σκέψεις και να τις 
κρατάς  για σένα; Ο µόνος τρόπος που θα µπορούσες να το κάνεις αυτό θα ήταν να αρνηθείς 
την τέλεια επικοινωνία που κάνει την άγια στιγµή αυτό που είναι. Πιστεύεις ότι µπορείς να 
διατηρείς σκέψεις που δεν θα µοιράζεσαι, και ότι η σωτηρία βρίσκεται στο να κρατάς τις 
σκέψεις για τον εαυτό σου και µόνο. Διότι στις προσωπικές σκέψεις, που µόνο εσύ γνωρίζεις, 
νοµίζεις ότι βρίσκεις έναν τρόπο να κρατήσεις µόνο για σένα αυτό που έχεις, και να 
µοιράζεσαι µόνο αυτό που θέλεις να µοιραστείς. Και µετά αναρωτιέσαι γιατί δεν είσαι σε 
πλήρη επικοινωνία µε τους γύρω σου, και µε τον Θεό ο Οποίος σας περιβάλλει όλους µαζί. 
8. Κάθε σκέψη που θα ήθελες να κρατήσεις κρυφή αποκλείει την επικοινωνία, διότι εσύ το 
θέλησες να γίνει έτσι. Είναι αδύνατον να αναγνωρίσεις την τέλεια επικοινωνία όσο δίνεις αξία 
στην διακοπή της επικοινωνίας. Ρώτησε τον εαυτό σου ειλικρινά, «Θα ήθελα να έχω τέλεια 
επικοινωνία, και είµαι απόλυτα πρόθυµος να αφήσω να φύγουν για πάντα όλα όσα 
παρεµβάλλονται;» Αν η απάντηση είναι όχι, τότε η ετοιµότητα του Αγίου Πνεύµατος να σου 
την δώσει δεν είναι αρκετή για να γίνει δική σου, διότι  δεν είσαι έτοιµος να την µοιραστείς µαζί 
Του. Και δεν µπορεί να έρθει σε ένα νου που έχει αποφασίσει να αντιτεθεί σε αυτή. Διότι η 
άγια στιγµή δίδεται και λαµβάνεται µε ίση προθυµία, εφόσον είναι η αποδοχή της µοναδικής 
Θέλησης που κυβερνά όλη την σκέψη. 
9. Η απαραίτητη προϋπόθεση για την άγια στιγµή δεν απαιτεί να µην έχεις καθόλου σκέψεις 
που να µην είναι αγνές. Απαιτεί, όµως, να µην έχεις καµία που να θέλεις να κρατήσεις για τον 
εαυτό σου. Η αθωότητα δεν είναι κάτι που έφτιαξες εσύ. Σου δίδεται την στιγµή που θέλεις να 
την έχεις. Δεν θα υπήρχε η Επανόρθωση αν δεν υπήρχε ανάγκη γι αυτήν. Δεν θα µπορείς να 
δέχεσαι τέλεια επικοινωνία όσο διάστηµα θέλεις να την κρύβεις από τον εαυτό σου. Διότι αυτό 
που θέλεις να κρύψεις είναι κρυµµένο και για σένα. Στην εξάσκησή σου, λοιπόν, 
προσπάθησε µόνο να επαγρυπνείς ενάντια στην πλάνη, και µην επιδιώκεις να προστατέψεις 
τις σκέψεις που θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου. Άφησε την αγνότητα του Αγίου 
Πνεύµατος να τις σκορπίσει µε την λάµψη της, και να φέρει την επίγνωση σου στην 
κατάσταση ετοιµότητας  για την αγνότητα που σου προσφέρει. Έτσι  θα σε ετοιµάσει να 
αναγνωρίσεις ότι είσαι οικοδεσπότης του Θεού, και όµηρος σε κανέναν και σε τίποτα. 
 
 

V. Η Άγια Στιγµή και οι Ιδιαίτερες Σχέσεις 
 

1.  Η άγια στιγµή είναι το πιο χρήσιµο διδακτικό µέσον του Αγίου Πνεύµατος για να σε διδάξει 
το νόηµα της αγάπης. Διότι ο σκοπός της είναι να αναστείλει την κρίση ολοκληρωτικά. Η 
κρίση πάντα βασίζεται στο παρελθόν, διότι οι εµπειρίες του παρελθόντος είναι η βάση πάνω 
στην οποία κρίνεις. Η κρίση γίνεται αδύνατη δίχως το παρελθόν, διότι δίχως αυτό δεν 
καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν θα έκανες καµιά προσπάθεια να κρίνεις, διότι θα σου ήταν 
ολοφάνερο ότι δεν καταλαβαίνεις τι σηµαίνει το κάθε τι. Αυτό το φοβάσαι, διότι πιστεύεις ότι 
χωρίς το εγώ, θα υπήρχε χάος. Όµως, σε διαβεβαιώνω ότι χωρίς το εγώ, τα πάντα θα ήταν 
αγάπη. 
2. Το παρελθόν είναι το κύριο διδακτικό µέσον του εγώ, διότι στο παρελθόν έµαθες να 
προσδιορίζεις τις ανάγκες σου και απόκτησες  µεθόδους για να τις ικανοποιήσεις µε τους 
δικούς σου όρους. Έχουµε πει ότι το να περιορίζεις την αγάπη σε µέρος της Υιότητας 
σηµαίνει ότι φέρνεις την ενοχή στις σχέσεις σου, κι έτσι τις κάνεις µη πραγµατικές. Αν 
επιδιώκεις να ξεχωρίσεις κάποιες πλευρές της ολότητας και να αποβλέπεις σε αυτές για την 
ικανοποίηση των φανταστικών σου αναγκών, τότε επιχειρείς να χρησιµοποιήσεις τον 



διαχωρισµό για να σε σώσει. Πώς, λοιπόν τότε, να µην εισέλθει η ενοχή; Διότι ο διαχωρισµός 
είναι η πηγή της ενοχής, και το να τον επικαλείσαι για την σωτηρία σηµαίνει πως πιστεύεις ότι 
είσαι µόνος. Το να είσαι µόνος σηµαίνει ότι είσαι ένοχος. Διότι το να βιώνεις τον εαυτό σου 
ως µόνο σηµαίνει ότι αρνείσαι την Ενότητα του Πατέρα και του Υιού Του, κι ότι έτσι επιτίθεσαι 
στην πραγµατικότητα. 
3. Δεν µπορείς να αγαπάς µέρη της πραγµατικότητας και να κατανοείς τι σηµαίνει η αγάπη. 
Πώς να την καταλάβεις αν θέλεις να αγαπάς µε διαφορετικό τρόπο από του Θεού, ο Οποίος 
δεν γνωρίζει καµία ιδιαίτερη αγάπη; Το να πιστεύεις ότι οι ιδιαίτερες σχέσεις, µε 
ιδιαίτερη  αγάπη, µπορούν να σου προσφέρουν την σωτηρία είναι η πίστη ότι ο διαχωρισµός 
είναι η σωτηρία. Διότι η σωτηρία βασίζεται πάνω στην απόλυτη ισότητα της 
Επανόρθωσης.  Πώς µπορείς να αποφασίσεις ότι κάποιες ιδιαίτερες πλευρές της Υιότητας 
µπορούν να σου δώσουν περισσότερα από άλλες; Το παρελθόν σου το δίδαξε αυτό. Ωστόσο, 
η άγια στιγµή σε διδάσκει ότι δεν είναι έτσι. 
4. Εξαιτίας της ενοχής, όλες οι ιδιαίτερες σχέσεις έχουν στοιχεία φόβου µέσα τους. Αυτός είναι 
ο λόγος που εναλλάσσονται και µεταβάλλονται τόσο συχνά. Δεν βασίζονται µόνο στην 
αναλλοίωτη αγάπη. Και δεν µπορεί κανείς να βασιστεί στην αγάπη στην οποία  έχει εισέλθει ο 
φόβος επειδή δεν είναι τέλεια. Το Άγιο Πνεύµα, στην λειτουργία Του ως Ερµηνευτής αυτού 
που έφτιαξες, χρησιµοποιεί τις ιδιαίτερες σχέσεις, που έχεις επιλέξει για να υποστηρίζουν το 
εγώ, ως διδακτικές εµπειρίες που δείχνουν προς την αλήθεια. Κάτω από την δική Του 
διδασκαλία, κάθε σχέση γίνεται ένα µάθηµα αγάπης. 
5. Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει ότι κανείς δεν είναι ξεχωριστός. Ωστόσο, αντιλαµβάνεται ότι έχεις 
φτιάξει ιδιαίτερες σχέσεις, τις οποίες θέλει να εξαγνίσει και να µην σε αφήσει να τις 
καταστρέψεις. Όσο ανίερος  και να είναι ο λόγος που τις έφτιαξες, το Άγιο Πνεύµα µπορεί να 
τις µετουσιώσει σε αγιότητα αφαιρώντας τόσο φόβο όσο Του επιτρέψεις. Μπορείς να 
αναθέσεις στην φροντίδα Του κάθε σχέση σου και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα καταλήξει σε 
πόνο, αν Του προσφέρεις την προθυµία σου να µην υπηρετεί καµιά άλλη ανάγκη εκτός από 
την δική Του. Όλη η ενοχή προκύπτει από τον τρόπο που τις χρησιµοποιείς. Όλη η αγάπη 
από τον τρόπο που το Άγιο πνεύµα τις χρησιµοποιεί. Μην φοβάσαι, λοιπόν, να αφήσεις να 
φύγουν οι φανταστικές σου ανάγκες, οι οποίες θα κατέστρεφαν τις σχέσεις σου. Η µοναδική 
σου ανάγκη είναι η δική Του. 
6. Όποια σχέση επιθυµείς να αντικαταστήσεις µε µια άλλη δεν έχει προσφερθεί στο Άγιο 
Πνεύµα για την δική Του χρήση. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την αγάπη. Αν θελήσεις να 
επιχειρήσεις να αντικαταστήσεις µια πλευρά της αγάπης µε µια άλλη, τότε έχεις θέσει λιγότερη 
αξία στην µία και περισσότερη στην άλλη. Όχι µόνο τις  έχεις διαχωρίσει, αλλά  και έχεις κρίνει 
εναντίον και των δύο. Όµως, έκρινες εναντίον του εαυτού σου πρώτα, ειδάλλως ποτέ δεν θα 
είχες φανταστεί ότι χρειαζόσουν τους αδελφούς σου έτσι όπως δεν είναι πραγµατικά. Αν δεν 
είχες δει τον εαυτό σου δίχως αγάπη, δεν θα µπορούσες να τους έχεις  κρίνει ελλιπείς σαν και 
σένα. 
7. Η χρήση των σχέσεων από το εγώ είναι τόσο διασπαστική που συχνά πηγαίνει ακόµα πιο 
µακριά· το ένα κοµµάτι µιας πλευράς ταιριάζει µε τους σκοπούς του, ενώ προτιµά και 
διαφορετικά κοµµάτια κάποιας άλλη πλευράς. Έτσι συναρµολογεί την πραγµατικότητα 
σύµφωνα µε τα δικά του ιδιότροπα γούστα, προσφέροντας για την έρευνά σου µια εικόνα που 
όµοια της δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει τίποτα στον Ουρανό και την γη που να της µοιάζει, 
κι έτσι, όσο και να ψάχνεις για την πραγµατικότητά της, δεν θα µπορείς να την βρεις διότι δεν 
είναι πραγµατική. 
8. Ο καθένας πάνω στην γη έχει δηµιουργήσει ιδιαίτερες σχέσεις, και παρόλο που αυτό δεν 
συµβαίνει στον Ουρανό, το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει πώς να φέρνει µια χροιά του Ουρανού σε 
αυτές τις σχέσεις εδώ. Στην άγια στιγµή κανένας δεν είναι ξεχωριστός, διότι οι προσωπικές 
σου ανάγκες δεν εισβάλλουν σε κανέναν για να κάνουν τους αδελφούς σου να φαίνονται 
διαφορετικοί. Δίχως τις αξίες από το παρελθόν, θα τους έβλεπες όλους το ίδιο και σαν τον 
εαυτό σου. Και δεν θα έβλεπες κάποιο διαχωρισµό ανάµεσα σε σένα κι αυτούς. Στην άγια 
στιγµή, σε κάθε σχέση βλέπεις τι θα είναι όταν αντιλαµβάνεσαι µόνο το παρόν. 
9. Ο Θεός σε γνωρίζει τώρα. Δεν θυµάται τίποτα, εφόσον πάντα σε γνώριζε ακριβώς όπως 
σε γνωρίζει τώρα. Η άγια στιγµή αντανακλά την γνώση Του βγάζοντας έξω κάθε αντίληψη του 
παρελθόντος, αποµακρύνοντας  έτσι το πλαίσιο αναφοράς που έχεις κατασκευάσει σύµφωνα 
µε το οποίο να κρίνεις τους αδελφούς σου. Μόλις αυτό φύγει, το Άγιο Πνεύµα το αντικαθιστά 
µε το δικό Του πλαίσιο αναφοράς. Το δικό Του πλαίσιο αναφοράς είναι απλά ο Θεός. Η 
άχρονη κατάσταση του Αγίου Πνεύµατος βρίσκεται µόνο εδώ. Διότι στην άγια στιγµή, την 
ελεύθερη από το παρελθόν, βλέπεις ότι η αγάπη είναι µέσα σου, και ότι δεν χρειάζεται να 
κοιτάξεις έξω και να αρπάξεις την αγάπη ένοχα από εκεί που νόµιζες ότι βρισκόταν. 



10. Όλες σου οι σχέσεις είναι ευλογηµένες µέσα στην άγια στιγµή, διότι η ευλογία δεν 
περιορίζεται. Μέσα στην άγια στιγµή η Υιότητα κερδίζει σαν ένα, κι ενωµένη µέσα στην 
ευλογία σου γίνεται ένα για σένα. Το νόηµα της αγάπης είναι το νόηµα που έδωσε ο Θεός σ’ 
αυτή. Αν της δώσεις εσύ οποιοδήποτε άλλο νόηµα εκτός από το δικό Του θα είναι αδύνατον 
να το καταλάβεις. Ο Θεός αγαπά κάθε αδελφό όπως αγαπά εσένα · ούτε λιγότερο ούτε 
περισσότερο. Τους χρειάζεται όλους εξίσου, το ίδιο κι εσύ. Μέσα στον χρόνο, σου έχει 
ειπωθεί να προσφέρεις θαύµατα έτσι όπως σε καθοδηγώ εγώ, και να αφήνεις το Άγιο Πνεύµα 
να σου φέρει εκείνους που σε αναζητούν. Όµως, την άγια στιγµή ενώνεσαι απευθείας µε τον 
Θεό, και όλοι σου οι αδελφοί ενώνονται µέσα στον Χριστό. Εκείνοι που ενώνονται µέσα στον 
Χριστό δεν είναι µε κανένα τρόπο διαχωρισµένοι. Διότι ο Χριστός είναι ο Εαυτός που 
µοιράζεται η Υιότητα, όπως ο Θεός µοιράζεται τον Εαυτό Του µε τον Χριστό. 
11. Νοµίζεις ότι µπορείς να κρίνεις τον Εαυτό του Θεού; Ο Θεός Τον δηµιούργησε πέρα από 
κρίση, από την ανάγκη Του να επεκτείνει την Αγάπη Του. Με την αγάπη µέσα σου, δεν έχεις 
καµιά ανάγκη άλλη εκτός από το να την επεκτείνεις. Μέσα στην άγια στιγµή δεν υπάρχει 
σύγκρουση αναγκών, διότι υπάρχει µόνο µία. Διότι η άγια στιγµή φτάνει µέχρι την αιωνιότητα, 
και µέχρι το Νου του Θεού. Και µόνο εκεί είναι που η αγάπη έχει νόηµα, και µόνο εκεί, µπορεί 
να γίνει κατανοητή. 
 
 

VI. Η  Άγια Στιγµή και οι Νόµοι του Θεού 
 

1. Είναι αδύνατον να χρησιµοποιείς µια σχέση εις βάρος µιας άλλης και να µην υποφέρεις 
από ενοχή. Και είναι εξίσου αδύνατον να καταδικάζεις µέρος µιας σχέσης και να βρίσκεις 
ειρήνη µέσα σε αυτήν. Κάτω από την διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος όλες οι σχέσεις 
γίνονται ορατές ως ολοκληρωτική δέσµευση, κι ωστόσο, δεν συγκρούονται η µία µε την άλλη 
µε κανένα τρόπο. Η τέλεια πίστη στην κάθε µία, ότι µπορεί να σε ικανοποιεί απόλυτα, 
προκύπτει µόνο από την τέλεια πίστη στον εαυτό σου. Κι αυτό δεν µπορείς να το έχεις για 
όσο διάστηµα παραµένει η ενοχή. Και θα υπάρχει ενοχή όσο δέχεσαι την πιθανότητα, και την 
ασπάζεσαι, ότι µπορείς να κάνεις έναν αδελφό κάτι που δεν είναι επειδή έτσι το θέλεις.   
2. Έχεις τόση λίγη πίστη στον εαυτό σου διότι δεν είσαι πρόθυµος να δεχτείς το γεγονός ότι η 
τέλεια αγάπη βρίσκεται µέσα σου. Κι έτσι την αναζητάς έξω, εκεί όπου δεν µπορείς να την 
βρεις. Σου προσφέρω την τέλεια πίστη µου σε σένα, στην θέση όλων σου των αµφιβολιών. 
Αλλά µην ξεχνάς ότι η πίστη µου πρέπει να είναι τα ίδιο τέλεια σε όλους τους αδελφούς σου 
όπως και σε σένα, αλλιώς το δώρο µου σε σένα θα ήταν περιορισµένο. Στην άγια στιγµή 
µοιραζόµαστε την πίστη µας στον Υιό του Θεού διότι αναγνωρίζουµε, µαζί, ότι είναι απόλυτα 
άξιος αυτής, και εκτιµώντας την αξία του δεν µπορούµε να αµφιβάλλουµε για την αγιότητα 
του. Κι έτσι τον αγαπάµε. 
3.  Όλος ο διαχωρισµός εξαφανίζεται καθώς µοιράζεται η αγιότητα. Διότι η αγιότητα είναι 
δύναµη, και µοιράζοντάς την, κερδίζει σε ισχύ. Αν αναζητάς την ικανοποίηση στην 
εκπλήρωση των  αναγκών σου έτσι όπως τις αντιλαµβάνεσαι, πρέπει να πιστεύεις ότι η 
δύναµη προέρχεται από κάποιον άλλο, και αυτό που εσύ κερδίζεις αυτός το χάνει. Κάποιος 
πρέπει πάντα να χάνει αν αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως αδύναµο. Ωστόσο, υπάρχει µια 
άλλη ερµηνεία των σχέσεων που υπερβαίνει ολοκληρωτικά την αντίληψη της απώλειας 
δύναµης. 
4. Δεν το βρίσκεις δύσκολο να πιστέψεις ότι όταν κάποιος άλλος επικαλείται τον Θεό για 
αγάπη, ότι και το δικό σου κάλεσµα παραµένει το ίδιο ισχυρό. Ούτε νοµίζεις ότι όταν ο Θεός 
του απαντήσει, ότι η δική σου ελπίδα για να πάρεις απάντηση µειώνεται. Αντίθετα, τείνεις 
περισσότερο να θεωρείς την δική του επιτυχία ως απόδειξη της πιθανότητας και της δικής 
σου επιτυχίας. Αυτό συµβαίνει επειδή αναγνωρίζεις, έστω και αµυδρά, ότι ο Θεός είναι µια 
ιδέα, κι έτσι η πίστη σου σε Αυτόν ενισχύεται όταν την µοιράζεσαι. Αυτό που βρίσκεις 
δύσκολο να δεχτείς είναι το γεγονός ότι, όπως ο Πατέρας σου, κι εσύ είσαι µια ιδέα. Και σαν 
Αυτόν, µπορείς να δίνεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά, χωρίς καµία απώλεια και µόνο µε 
όφελος. Εδώ βρίσκεται η ειρήνη, διότι εδώ δεν υπάρχει σύγκρουση. 
5. Μέσα σε ένα κόσµο έλλειψης, η αγάπη δεν έχει κανένα νόηµα και η ειρήνη είναι αδύνατη. 
Διότι το κέρδος και η απώλεια είναι και τα δύο αποδεκτά, κι έτσι κανείς δεν έχει επίγνωση της 
τέλειας αγάπης µέσα του. Την άγια στιγµή αναγνωρίζεις την ιδέα της αγάπης µέσα σου, κι 
ενώνεις αυτή την ιδέα µε το Νου που την σκέφτηκε, και που ποτέ δεν θα µπορούσε να 
εγκαταλείψει. Εφόσον την κρατά µέσα του, δεν υπάρχει απώλεια.  Εποµένως, η άγια στιγµή 
γίνεται ένα µάθηµα στο πώς να κρατάς όλους σου τους αδελφούς µέσα στο νου σου, µην 



βιώνοντας απώλεια αλλά ολοκλήρωση. Από αυτό προκύπτει το γεγονός  ότι µπορείς µόνο να 
δίνεις. Κι αυτή είναι η αγάπη, διότι αυτό µόνο είναι φυσικό και σύµφωνο µε τους νόµους του 
Θεού. Την άγια στιγµή επικρατούν οι νόµοι του Θεού, και µόνο αυτοί έχουν νόηµα. Οι νόµοι 
αυτού του κόσµου παύουν να έχουν οποιαδήποτε σηµασία. Όταν ο Υιός του Θεού δέχεται 
τους νόµους του Θεού ως αυτό που θέλει και ο ίδιος µε χαρά, είναι αδύνατον να είναι δέσµιος, 
ή περιορισµένος µε οποιοδήποτε τρόπο. Εκείνη την στιγµή είναι τόσο ελεύθερος όσο θα 
ήθελε ο Θεός να είναι. Διότι την στιγµή που αρνηθεί να είναι δέσµιος, δεν είναι. 
6. Την άγια στιγµή δεν συµβαίνει τίποτα που να µην συνέβαινε από πάντα. Μόνο το πέπλο 
που είχε σκεπάσει την πραγµατικότητα  ανασηκώνεται. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όµως, η 
επίγνωση του αµετάβλητου έρχεται γρήγορα την στιγµή που το πέπλο του χρόνου 
παραµερίζεται. Όποιος  δεν  έχει βιώσει ακόµα το πέπλο να σηκώνεται και την ακαταµάχητη 
έλξη του φωτός πίσω από αυτό, δεν µπορεί να έχει πίστη στην αγάπη  δίχως να φοβάται. 
Ωστόσο, το Άγιο Πνεύµα σου δίνει αυτή την πίστη, διότι την πρόσφερε σε µένα κι εγώ την 
δέχτηκα. Μην φοβάσαι ότι δεν θα σου δοθεί η  άγια στιγµή, διότι εγώ δεν την αρνήθηκα. Και 
µέσα από µένα το Άγιο Πνεύµα την δίνει και σε σένα, όπως και εσύ θα την δώσεις. Μην 
αφήνεις καµιά ανάγκη που αντιλαµβάνεσαι να κρύψει την ανάγκη σου γι αυτή. Διότι µέσα 
στην άγια στιγµή θα αναγνωρίσεις την µόνη ανάγκη που µοιράζονται εξίσου οι Υιοί του Θεού, 
και µε αυτή την αναγνώριση θα ενωθείς µαζί µου και θα προσφέρουµε αυτό που χρειάζεται. 
7 Μέσα από εµάς θα έρθει η ειρήνη. Ενώσου µαζί µου στην ιδέα της ειρήνης, διότι µέσα 
από  τις ιδέες µπορούν να επικοινωνούν οι νόες. Αν θέλεις να δίνεις τον εαυτό σου όπως ο 
Πατέρας σου δίνει τον δικό Του Εαυτό, θα µάθεις να καταλαβαίνεις την σχέση µε τον Εαυτό. 
Κι εκεί γίνεται κατανοητό το νόηµα της αγάπης. Αλλά θυµήσου ότι η κατανόηση είναι του νου, 
και µόνο. Άρα η γνώση είναι του νου, και οι προϋποθέσεις της βρίσκονται στο νου µαζί µε 
αυτή. Αν δεν ήσουν ιδέα, και τίποτα άλλο, δεν θα µπορούσες να είσαι σε πλήρη επικοινωνία 
µε όλα όσα υπήρχαν παντοτινά. Ωστόσο, όσο προτιµάς να είσαι κάτι άλλο, ή όσο θέλεις να 
επιχειρείς να µην είσαι τίποτα άλλο και κάτι άλλο συγχρόνως, δεν θα θυµάσαι την γλώσσα της 
επικοινωνίας, την οποία γνωρίζεις άπταιστα. 
8. Την άγια στιγµή θυµάσαι τον Θεό, και µαζί µε Αυτόν θυµάσαι και την γλώσσα της 
επικοινωνίας µε όλους τους αδελφούς σου. Διότι την επικοινωνία την θυµόσαστε από κοινού, 
όπως και την αλήθεια. Την άγια στιγµή δεν υπάρχει καµιά εξαίρεση διότι το παρελθόν έχει 
φύγει, και µαζί µε αυτό φεύγει και η όλη βάση για εξαίρεση. Χωρίς την πηγή του, η εξαίρεση 
εξαφανίζεται. Κι αυτό επιτρέπει στην δική σου Πηγή, και όλων των αδελφών σου, να την 
αντικαταστήσει στην επίγνωσή σου. Ο Θεός και η δύναµη του Θεού θα πάρουν την θέση που 
Τους αρµόζει µέσα σου, κι εσύ θα βιώσεις την ολοκληρωµένη επικοινωνία των ιδεών µε ιδέες. 
Μέσα από την ικανότητά σου να το κάνεις αυτό θα µάθεις τι πρέπει να είσαι, διότι θα αρχίσεις 
να καταλαβαίνεις τι είναι ο Δηµιουργός σου, και τι πρέπει να είναι και η δηµιουργία Του µαζί 
µε Αυτόν. 
 
 

VII. Η Αχρείαστη Θυσία 
 

1. Πέρα από την αδύναµη έλξη που ασκεί η  σχέση της  ιδιαίτερης αγάπης, και πάντα 
κρυµµένη πίσω από αυτή, είναι η ισχυρή έλξη του Πατέρα για τον Υιό Του. Δεν υπάρχει άλλη 
αγάπη που να µπορεί να σε ικανοποιήσει, διότι δεν υπάρχει άλλη αγάπη. Αυτή είναι η µόνη 
αγάπη που δίνεται και λαµβάνεται ολοκληρωτικά. Εφόσον είναι πλήρης, δεν ζητά τίποτα. Κι 
εφόσον είναι απόλυτα αγνή, ο καθένας που ενώνεται µέσα σ’ αυτήν έχει τα πάντα. Αυτή η 
αγάπη δεν αποτελεί την  βάση για  καµία σχέση στην οποία εισέρχεται το εγώ. Διότι κάθε 
σχέση µε την οποία καταπιάνεται το εγώ είναι ιδιαίτερη. 
2. Το εγώ φτιάχνει σχέσεις µόνο για να αποκοµίσει κάτι. Και θέλει να κρατήσει αυτόν που δίνει 
δέσµιο µέσω της ενοχής. Είναι αδύνατον το εγώ να εισέλθει σε κάποια σχέση δίχως θυµό, 
διότι το εγώ πιστεύει ότι ο θυµός κάνει φίλους. Δεν είναι αυτή η δήλωσή του, αλλά είναι ο 
σκοπός του. Διότι το εγώ πιστεύει πραγµατικά ότι µπορεί να αποκτά και να κρατά 
προκαλώντας  ενοχή. Αυτή είναι το δικό του θέλγητρο· ένα θέλγητρο τόσο αδύναµο που δεν 
θα είχε καµιά απολύτως ισχύ, αλλά κανένας δεν  το αναγνωρίζει αυτό. Διότι το εγώ φαίνεται 
πως ελκύει πάντοτε µέσω της αγάπης, και δεν ασκεί καµιά απολύτως έλξη σε κάποιον που 
αντιλαµβάνεται ότι αυτό ελκύει µέσω της ενοχής. 
3. Η αρρωστηµένη έλξη της ενοχής πρέπει να αναγνωρίζεται γι αυτό που είναι. Διότι έχοντας 
γίνει πραγµατική για σένα, είναι σηµαντικό να την κοιτάξεις καθαρά, και αποσύροντας την 
επένδυσή σου σε αυτή, να µάθεις να την αφήνεις να φύγει. Κανένας δεν θα διάλεγε να αφήσει 



να φύγει αυτό που πιστεύει ότι έχει αξία. Ωστόσο, η έλξη της ενοχής έχει αξία για σένα µόνο 
και µόνο επειδή δεν κοίταξες αυτό που είναι πραγµατικά, και την έχεις αξιολογήσει εντελώς 
στα τυφλά. Καθώς την φέρνουµε στο φως, το µόνο σου ερώτηµα θα είναι το γιατί την θέλησες 
ποτέ. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα µε το να ανοίξεις τα µάτια σου να δεις, διότι τέτοια ασχήµια 
δεν ανήκει στον άγιο νου σου. Ο οικοδεσπότης του Θεού δεν µπορεί να έχει καµιά 
πραγµατική επένδυση εδώ. 
4. Είπαµε και προηγουµένως ότι το εγώ επιχειρεί να διατηρήσει και να αυξήσει την ενοχή, 
αλλά µε τέτοιο τρόπο που εσύ να µην αναγνωρίζεις τι θέλει να σου κάνει. Διότι το βασικό 
δόγµα  του εγώ είναι ότι  αυτό που κάνεις στους άλλους εσύ το γλυτώνεις. Το εγώ δεν εύχεται 
το καλό κανενός. Ωστόσο, η επιβίωσή του βασίζεται στην πίστη σου ότι εσύ εξαιρείσαι από τις 
κακές προθέσεις του. Εποµένως σε  συµβουλεύει ότι αν είσαι οικοδεσπότης του, θα σου 
δώσει την δυνατότητα να κατευθύνεις τον θυµό του προς τα έξω, και µε αυτό τον τρόπο  θα 
σε προστατεύει. Έτσι ξεκινά µια ατέλειωτη αλυσίδα από ιδιαίτερες σχέσεις, χωρίς καµία 
ικανοποίηση, σφυρηλατηµένες µε  θυµό  και αφιερωµένες σε µια και µόνο παρανοϊκή πίστη · 
ότι όσο περισσότερο θυµό επενδύεις έξω από τον εαυτό σου, τόσο πιο ασφαλής γίνεσαι. 
5. Αυτή είναι η  αλυσίδα που δένει τον Υιό του Θεού στην ενοχή, κι αυτήν την αλυσίδα θέλει 
να αφαιρέσει το Άγιο Πνεύµα από τον άγιο νου του. Διότι η αλυσίδα της βαναυσότητας δεν 
ανήκει στο εκλεκτό οικοδεσπότη του Θεού, που δεν µπορεί γίνει οικοδεσπότης στο εγώ. Στο 
όνοµα της απελευθέρωσής του, και στο Όνοµα Αυτού του Οποίου θέλει να τον 
απελευθερώσει, ας κοιτάξουµε από πιο κοντά τις σχέσεις που επινοεί το εγώ, κι ας αφήσουµε 
το Άγιο Πνεύµα να τις κρίνει αληθινά.  Διότι είναι σίγουρο ότι αν θελήσεις να τις κοιτάξεις, θα 
τις προσφέρεις µετά χαράς στο Άγιο Πνεύµα. Το τι µπορεί να κάνει µε αυτές δεν το γνωρίζεις, 
αλλά θα προθυµοποιηθείς να το µάθεις, αν πρώτα δείξεις προθυµία να αντιληφθείς το τι έχεις 
κάνει εσύ µε αυτές. 
6. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάθε σχέση που φτιάχνει το εγώ είναι βασισµένη στην ιδέα 
ότι µε το να θυσιάζεται, γίνεται µεγαλύτερο. Η «θυσία,» την οποία θεωρεί ως εξαγνισµό, είναι 
στην πραγµατικότητα η ρίζα της πικρής δυσφορίας του. Διότι θα προτιµούσε να επιτεθεί 
άµεσα, και να αποφύγει την καθυστέρηση αυτού που πραγµατικά θέλει.  Ωστόσο, το εγώ 
αναγνωρίζει την «πραγµατικότητα» όπως την βλέπει, και αναγνωρίζει ότι κανείς δεν θα 
µπορούσε να ερµηνεύσει την άµεση επίθεση ως αγάπη. Ωστόσο, το να κάνεις κάποιον ένοχο 
είναι άµεση επίθεση, παρόλο που  δεν δείχνει έτσι. Διότι οι ένοχοι περιµένουν επίθεση, και µε 
το να την έχουν ζητήσει ελκύονται από αυτή. 
7. Σε τέτοιες παρανοϊκές σχέσεις, η έλξη αυτού που δεν θέλεις φαίνεται πως είναι πολύ πιο 
ισχυρή από την έλξη αυτού που πραγµατικά θέλεις. Διότι ο καθένας νοµίζει ότι έχει θυσιάσει 
κάτι για τον  άλλο, και τον µισεί γι αυτό. Όµως, αυτό είναι που νοµίζει ότι θέλει. Δεν αγαπά 
καθόλου τον άλλο. Απλά πιστεύει ότι αγαπά την θυσία. Και γι αυτή την θυσία, την οποία 
απαιτεί από τον εαυτό του, απαιτεί ο άλλος να δεχτεί την ενοχή και να θυσιαστεί κι αυτός. Η 
συγχώρεση γίνεται αδύνατη, διότι το εγώ πιστεύει ότι όταν  συγχωρεί τον άλλον τον χάνει. 
Μόνο µέσω της επίθεσης χωρίς την συγχώρεση µπορεί το εγώ να εδραιώσει την ενοχή που 
συντηρεί όλες του τις σχέσεις. 
8. Ωστόσο, στις σχέσεις του εγώ, είσαι µαζί µε κάποιον µόνο φαινοµενικά. Διότι για το εγώ, 
οι σχέσεις σηµαίνουν ότι τα σώµατα µόνο είναι µαζί. Αυτό απαιτεί πάντα, και δεν έχει 
αντίρρηση για το πού πηγαίνει ο νους ή για το τι σκέφτεται, διότι αυτό του φαίνεται ασήµαντο. 
Όσο το σώµα βρίσκεται εκεί να δεχτεί την θυσία του, είναι ικανοποιηµένο. Για το εγώ ο νους 
είναι ιδιωτικός, και µόνο το σώµα µπορεί να µοιραστεί. Οι ιδέες βασικά δεν το απασχολούν 
καθόλου, παρά µόνο στον βαθµό που φέρνουν το σώµα κάποιου πιο κοντά ή πιο µακριά. Και 
µε αυτά τα κριτήρια αξιολογεί τις ιδέες ως καλές ή κακές. Αυτό που κάνει κάποιον ένοχο και 
τον κρατά µέσω της ενοχής είναι «καλό». Αυτό που τον απελευθερώνει από την ενοχή είναι 
«κακό», διότι δεν θα πιστεύει πια ότι τα σώµατα επικοινωνούν, κι έτσι θα «φύγει». 
9. Τα βάσανα και οι θυσίες είναι τα δώρα µε τα οποία το εγώ θέλει να «ευλογεί» όλες τις 
σχέσεις. Κι εκείνοι που ενώνονται στον βωµό του δέχονται τα βάσανα και τις θυσίες ως 
τίµηµα της σχέσης. Μέσα στις γεµάτες θυµό συµµαχίες τους, τις γεννηµένες από τον φόβο 
της µοναξιάς και παρόλα αυτά αφιερωµένες στην συνέχισή της µοναξιάς, ο καθένας αναζητά 
την ανακούφιση από την ενοχή αυξάνοντάς την στον άλλον. Διότι ο καθένας πιστεύει ότι έτσι 
µειώνει την ενοχή στον εαυτό του. Ο άλλος φαίνεται πως του επιτίθεται και τον πληγώνει, 
ίσως µε µικρούς τρόπους, ίσως «ασυνείδητα», αλλά όµως ποτέ δίχως την απαίτηση της 
θυσίας. Η οργή εκείνων που έχουν ενωθεί στον βωµό του εγώ υπερβαίνει την επίγνωσή 
σου.  Διότι αυτό που πραγµατικά θέλει το εγώ, εσύ δεν το συνειδητοποιείς. 
10. Όποτε θυµώνεις, µπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχεις σχηµατίσει µια ιδιαίτερη σχέση την 
οποία το εγώ έχει «ευλογήσει,» διότι ο θυµός είναι η ευλογία του. Ο θυµός παίρνει πολλές 



µορφές, αλλά δεν µπορεί πια να εξαπατά εκείνους που θέλουν να µάθουν ότι η αγάπη δεν 
φέρνει καθόλου ενοχή, και πως ό,τι φέρνει ενοχή δεν µπορεί να είναι αγάπη και πρέπει να 
είναι θυµός. Όλος ο θυµός δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια προσπάθεια να κάνεις 
κάποιον να νιώσει ένοχος, κι αυτή η προσπάθεια είναι η µόνη βάση που δέχεται το εγώ για τις 
ιδιαίτερες σχέσεις. Η ενοχή είναι η µόνη ανάγκη που έχει το εγώ, και όσο ταυτίζεσαι µε αυτό, 
η ενοχή θα ασκεί έλξη επάνω σου. Όµως να θυµάσαι αυτό · το να είσαι µε ένα σώµα δεν είναι 
επικοινωνία. Κι αν νοµίζεις ότι είναι, θα νιώθεις ένοχος για την επικοινωνία και θα φοβάσαι να 
ακούσεις το Άγιο Πνεύµα, αναγνωρίζοντας στην Φωνή Του την δική σου ανάγκη για 
επικοινωνία. 
11. Το Άγιο Πνεύµα δεν µπορεί να διδάξει µέσω του φόβου. Και πώς να µπορέσει να 
επικοινωνήσει µαζί σου, όσο εσύ πιστεύεις ότι το να επικοινωνείς σηµαίνει να αποµονώνεσαι; 
Είναι προφανώς παράλογο να πιστεύεις ότι µε την επικοινωνία θα εγκαταλειφθείς. Ωστόσο, 
πολλοί το πιστεύουν. Διότι νοµίζουν ότι ο νους τους πρέπει να φυλάσσεται ως ιδιωτικός 
χώρος για να µην τον χάσουν, αλλά αν τα σώµατά τους είναι µαζί ο νους του µπορεί να 
παραµείνει µόνο δικός τους. Η ένωση των σωµάτων γίνεται έτσι ο τρόπος µε τον οποίο 
θέλουν να κρατήσουν το νου τους διαχωρισµένο. Διότι τα σώµατα δεν µπορούν να 
συγχωρούν. Αυτά µπορούν να πράττουν µόνο όπως τους κατευθύνει  ο νους. 
12. Η ψευδαίσθηση της αυτονοµίας του σώµατος και η ικανότητα του να ξεπερνά την µοναξιά 
δεν είναι παρά το έργο του σχεδίου του εγώ για να εδραιώσει την δική του αυτονοµία. Όσο 
πιστεύεις ότι το να είσαι µε ένα σώµα είναι συντροφικότητα, θα είσαι αναγκασµένος να 
επιχειρείς να κρατήσεις τον αδελφό σου στο σώµα του, παγιδεύοντάς τον µε την ενοχή. Και 
θα βλέπεις ασφάλεια στην ενοχή και κίνδυνο στην επικοινωνία. Διότι το εγώ πάντα θα 
διδάσκει ότι η µοναξιά λύνεται µε την ενοχή, και ότι η επικοινωνία είναι η αιτία της µοναξιάς. 
Και παρά την προφανή παράνοια αυτού του µαθήµατος, πολλοί το έχουν µάθει. 
13. Η συγχώρεση βρίσκεται στην επικοινωνία τόσο σίγουρα όσο η καταδίκη βρίσκεται στην 
ενοχή. Είναι η διδακτική λειτουργία του Αγίου Πνεύµατος να διδάσκει εκείνους που πιστεύουν 
πως η επικοινωνία είναι καταδίκη, ότι επικοινωνία είναι  η σωτηρία. Και θα το κάνει αυτό, διότι 
η δύναµη του Θεού µέσα Του και σε σένα ενώνεται σε µια πραγµατική  σχέση τόσο άγια και 
τόσο δυνατή, που µπορεί να ξεπερνά ακόµα κι αυτό δίχως φόβο. 
14. Μέσα από την άγια στιγµή επιτυγχάνεται αυτό που φαίνεται αδύνατον, κάνοντας έτσι 
φανερό  ότι δεν είναι αδύνατον. Στην άγια στιγµή η ενοχή δεν ασκεί καµιά έλξη, εφόσον η 
επικοινωνία έχει αποκατασταθεί. Και η ενοχή, της οποίας ο σκοπός είναι να καταστρέφει την 
επικοινωνία, δεν έχει καµιά λειτουργία εδώ. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε κρυφό, και καθόλου 
ιδιωτικές σκέψεις. Η προθυµία για επικοινωνία ελκύει την επικοινωνία προς αυτή, και ξεπερνά 
την µοναξιά ολοκληρωτικά. Υπάρχει απόλυτη συγχώρεση εδώ, διότι δεν υπάρχει καµιά 
επιθυµία για την εξαίρεση κανενός από την ολοκλήρωση, αναγνωρίζοντας ξαφνικά την αξία 
του ρόλου του σε αυτή. Μέσα στην προστασία της ολότητάς σου, όλοι είναι καλεσµένοι και 
καλοδεχούµενοι. Κι εσύ καταλαβαίνεις ότι η ολοκλήρωσή σου είναι του Θεού, του Οποίου η 
µόνη ανάγκη είναι να είσαι ολοκληρωµένος. Διότι η ολοκλήρωσή σου σε κάνει δικό Του στην 
επίγνωσή σου. Κι εδώ είναι που βιώνεις τον εαυτό σου έτσι όπως δηµιουργήθηκες, κι έτσι 
όπως είσαι. 
 
 

VIII. Η Μόνη Πραγµατική Σχέση 
 

1.  Η άγια στιγµή δεν αντικαθιστά την ανάγκη για µάθηση, διότι το Άγιο Πνεύµα δεν πρέπει να 
πάψει να είναι ο  Δάσκαλός σου µέχρι η άγια στιγµή να έχει επεκταθεί πολύ πιο πέρα από τον 
χρόνο. Για µια τέτοια διδακτική αποστολή σαν  την δική Του, πρέπει να χρησιµοποιήσει τα 
πάντα σε αυτόν τον κόσµο για να σε απελευθερώσει. Πρέπει να συµµαχήσει µε κάθε σηµάδι 
ή ένδειξη προθυµίας σου να µάθεις από Αυτό ποια είναι η αλήθεια. Το Άγιο Πνεύµα πολύ 
γρήγορα αξιοποιεί ό,τι και να Του προσφέρεις για χάρη  αυτού του σκοπού. Η έγνοια Του και 
η φροντίδα Του για σένα είναι απεριόριστη. Παρά τον φόβο σου για την συγχώρεση, τον 
οποίο αντιλαµβάνεται τόσο ξεκάθαρα όσο γνωρίζει ότι η συγχώρεση είναι η απελευθέρωση, 
θα σε διδάξει πώς να θυµηθείς ότι η συγχώρεση δεν είναι απώλεια, αλλά η σωτηρία σου. Και 
ότι στην ολοκληρωτική συγχώρεση, µέσα στην οποία αναγνωρίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα να 
συγχωρέσεις, έχεις πλήρως συγχωρεθεί. 
2. Άκουσέ Το µε χαρά, και µάθε από Αυτό ότι δεν έχεις καθόλου ανάγκη από καµιά ιδιαίτερη 
σχέση. Το µόνο που κάνεις είναι να αναζητάς σε αυτές αυτό που έχεις πετάξει. Και µέσω 
αυτών δεν θα µάθεις ποτέ την αξία αυτού που έχεις πετάξει, αλλά ακόµα ποθείς µε όλη σου 
την  καρδιά. Ας ενωθούµε µαζί στο να κάνουµε την άγια στιγµή το µόνο που υπάρχει, 



επιθυµώντας να είναι το µόνο που υπάρχει. Ο Υιός του Θεού έχει τόσο µεγάλη ανάγκη της 
προθυµίας σου να αγωνιστείς γι αυτό ώστε δεν µπορείς να διανοηθείς άλλη ανάγκη τόσο 
µεγάλη. Δες την µόνη ανάγκη που µοιράζονται ο Θεός και ο Υιός Του, και την θέληση να 
βρεθούν µαζί. Δεν είσαι µόνος σε αυτό. Η θέληση των δηµιουργιών σου σε καλεί, να 
µοιραστείς την θέλησή σου µαζί τους. Στρέψου, λοιπόν, µε ειρήνη µακριά από την ενοχή 
προς τον Θεό και τις δηµιουργίες σου. 
3. Να σχετίζεσαι µόνο µε αυτό που ποτέ δεν θα σε αφήσει, και που ποτέ δεν µπορείς να 
αφήσεις ούτε κι εσύ. Η µοναξιά του Υιού του Θεού είναι η µοναξιά του Πατέρα του. Μην 
αρνείσαι την επίγνωση της ολοκλήρωσής σου, και µην αναζητάς να την αποκαταστήσεις 
µόνος σου. Μην φοβάσαι να παραδώσεις την λύτρωση στην Αγάπη του Λυτρωτή σου. Αυτός 
δεν θα σε απογοητεύσει, διότι προέρχεται από Έναν που δεν µπορεί να αποτύχει. Αποδέξου 
ότι η αίσθηση της αποτυχίας που νοιώθεις είναι µόνο ένα λάθος για το ποιος είσαι. Διότι ο 
άγιος οικοδεσπότης του Θεού είναι πέρα από την αποτυχία, και κανείς δεν µπορεί να του 
αρνηθεί τίποτα από ό,τι θελήσει. Βρίσκεσαι παντοτινά σε µια σχέση τόσο άγια που καλεί τους 
πάντες να ξεφύγουν από την µοναξιά, και να ενωθούν µαζί σου στην αγάπη σου. Και πρέπει 
ο καθένας να ψάχνει, και να σε βρίσκει εκεί όπου είσαι. 
4. Σκέψου αυτό για µια στιγµή: Ο Θεός έδωσε την Υιότητα σε σένα, για να διασφαλίσεις την 
τέλεια δηµιουργία σου. Αυτό ήταν το δώρο Του, διότι έτσι όπως Αυτός δεν στέρησε τον Εαυτό 
Του από σένα, δεν σου στέρησε ούτε την δηµιουργία Του.  Δεν υπάρχει τίποτα που να 
δηµιουργήθηκε ποτέ που να µην είναι δικό σου. Οι σχέσεις σου είναι µε το σύµπαν. Κι αυτό 
το σύµπαν, όντας του Θεού, βρίσκεται πολύ πιο πέρα από το ασήµαντο σύνολο όλων των 
διαχωρισµένων σωµάτων που αντιλαµβάνεσαι. Διότι όλα του τα µέρη είναι ενωµένα µέσα 
στον Θεό µέσω του Χριστού, όπου γίνονται όµοια µε τον Πατέρα τους. Ο Χριστός δεν 
γνωρίζει τον διαχωρισµό από τον Πατέρα Του, ο Οποίος είναι η µία Του σχέση, µέσα στην 
οποία Αυτός δίνει όπως ο Πατέρας Του δίνει σε Αυτόν. 
5. Το Άγιο Πνεύµα είναι η προσπάθεια του Θεού να σε ελευθερώσει από αυτό που ο Ίδιος 
δεν καταλαβαίνει. Κι εξαιτίας της Πηγής της προσπάθειας, θα πετύχει. Το Άγιο Πνεύµα σου 
ζητά να απαντάς όπως απαντά ο Θεός, διότι θέλει να σε διδάξει ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Ο 
Θεός θα ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη, όποια µορφή και να πάρει. Κι έτσι κρατά αυτό το 
κανάλι ανοιχτό για να δεχτείς την επικοινωνία Του προς εσένα, και την δική σου προς 
Εκείνον. Ο Θεός δεν καταλαβαίνει το πρόβληµά σου στην επικοινωνία, διότι δεν το µοιράζεται 
µαζί σου. Μόνο εσύ είσαι που πιστεύεις ότι αυτό είναι κατανοητό. Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει ότι 
αυτό το πρόβληµα δεν είναι κατανοητό, ωστόσο το καταλαβαίνει διότι το έφτιαξες εσύ. 
6. Μέσα στο Άγιο Πνεύµα και µόνο βρίσκεται η επίγνωση αυτού που ο Θεός δεν µπορεί να 
γνωρίζει, και αυτού που εσύ δεν καταλαβαίνεις. Είναι η άγια Του λειτουργία να τα δέχεται και 
τα δύο, και αφαιρώντας κάθε στοιχείο διαφωνίας, να τα ενώνει σε ένα. Θα το κάνει αυτό διότι 
αυτή είναι η λειτουργία Του. Άφησε, λοιπόν, ό,τι φαίνεται σε σένα αδύνατον, σε Αυτό που 
γνωρίζει ότι πρέπει να είναι δυνατόν διότι είναι η Θέληση του Θεού. Και άφησέ  το Άγιο 
Πνεύµα του Οποίου η διδασκαλία είναι µόνο του Θεού να σε διδάξει το µοναδικό νόηµα των 
σχέσεων. Διότι ο Θεός δηµιούργησε την µόνη σχέση που έχει νόηµα, και αυτή είναι η δική 
Του σχέση µε σένα. 
 
 

IX. H Άγια Στιγµή και η Έλξη του Θεού 
 

1. Όπως το εγώ θέλει να περιορίσει την αντίληψή σου για τους αδελφούς σου στο σώµα, έτσι 
και το Άγιο Πνεύµα θέλει να απελευθερώσει την όρασή σου και να σου επιτρέψει να δεις τις 
Μεγάλες Ακτίνες που λάµπουν από αυτούς, τόσο απεριόριστες που φτάνουν µέχρι τον Θεό. 
Αυτή η µεταβολή στην όραση επιτυγχάνεται µέσα στην άγια στιγµή. Ωστόσο, χρειάζεται να 
µάθεις ακριβώς τι περιλαµβάνει αυτή η µεταβολή, έτσι ώστε να θελήσεις να την κάνεις µόνιµη. 
Αν έχεις αυτή την προθυµία η άγια στιγµή δεν θα σε αφήσει, διότι είναι µόνιµη. Μόλις την 
έχεις δεχτεί ως την µόνη αντίληψη που θέλεις, µετουσιώνεται σε γνώση από το ρόλο που ο 
Θεός ο Ίδιος παίζει στην Επανόρθωση, διότι αυτό είναι το µόνο βήµα σε αυτή που 
καταλαβαίνει. Εποµένως, σε αυτό δεν θα υπάρξει καµία καθυστέρηση όταν εσύ είσαι έτοιµος 
γι αυτήν. Ο Θεός είναι έτοιµος τώρα, αλλά εσύ δεν είσαι. 
2. Το έργο µας είναι µόνο να συνεχίσουµε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, την απαραίτητη 
διαδικασία να κοιτάξουµε κατευθείαν όλες τις παρεµβολές και να τις δούµε ακριβώς όπως 
είναι. Διότι είναι αδύνατον να µην βρίσκεις κάποια ικανοποίηση σε αυτό που νοµίζεις ότι 
θέλεις. Το σώµα είναι το σύµβολο του εγώ, όπως το εγώ είναι το σύµβολο του 



διαχωρισµού.  Και τα δύο δεν είναι τίποτα περισσότερο από προσπάθειες να περιοριστεί η 
επικοινωνία, κι έτσι να την κάνουν αδύνατη. Διότι η επικοινωνία πρέπει να είναι απεριόριστη 
για να έχει νόηµα, και αν στερείται νοήµατος, δεν θα σε ικανοποιεί ολοκληρωτικά. Ωστόσο, 
παραµένει το µόνο µέσον µε το οποίο µπορείς να εδραιώσεις αληθινές σχέσεις, που δεν 
έχουν όρια, εφόσον έχουν δηµιουργηθεί από τον Θεό. 
3. Μέσα στην άγια στιγµή, όπου οι Μεγάλες Ακτίνες αντικαθιστούν το σώµα στην επίγνωση, 
σου δίδεται η αναγνώριση των σχέσεων δίχως όρια. Αλλά για να το δεις αυτό, είναι 
απαραίτητο να παραιτηθείς από κάθε χρήση του εγώ για το σώµα, και να δεχτείς το γεγονός 
ότι το εγώ δεν έχει κανένα σκοπό που εσύ θα ήθελες να µοιραστείς µαζί του. Διότι το εγώ 
θέλει να τους περιορίσει όλους µέσα σε ένα σώµα για τους δικούς του σκοπούς, και όσο εσύ 
νοµίζεις ότι έχει κάποιο σκοπό, θα επιλέγεις να χρησιµοποιείς τα µέσα µε τα οποία 
αυτό  προσπαθεί να πετύχει τον σκοπό του. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Όµως, έχεις σίγουρα 
αναγνωρίσει ότι το εγώ, του οποίου οι στόχοι είναι εντελώς ανεπίτευκτοι, θα αγωνιστεί γι 
αυτούς µε όλη του την δύναµη, και θα το κάνει µε την δύναµη που του έχεις δώσει εσύ. 
4. Είναι αδύνατον να διαιρείς  την δύναµή σου ανάµεσα στον Ουρανό και την κόλαση, τον 
Θεό και το εγώ, και ταυτόχρονα να απελευθερώνεις την δύναµή σου για δηµιουργία, η οποία 
είναι ο µόνος σκοπός για τον οποίο σου δόθηκε. Η αγάπη δίνοντας πάντα αυξάνει. Το εγώ 
είναι αυτό που απαιτεί όρια, και αυτά αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις του για µικρότητα και 
αναποτελεσµατικότητα. Αν βλέπεις τον αδελφό σου περιορισµένο µέσα στο σώµα του, 
πράγµα που θα κάνεις όσο δεν θέλεις να τον απελευθερώσεις από αυτό, θα αρνείσαι το 
δώρο του σε σένα.  Το σώµα του δεν µπορεί να στο δώσει. Και µην το αναζητάς µέσα από το 
δικό σου σώµα. Ωστόσο, οι νόες σας είναι ο ένας η συνέχεια του άλλου, και µόλις η ένωσή 
τους γίνει αποδεκτή η µοναξιά στον Ουρανό χάνεται. 
5.  Αν µόνο άφηνες το Άγιο Πνεύµα να σου πει για την Αγάπη του Θεού για σένα, και για την 
ανάγκη που έχουν οι δηµιουργίες σου να είναι µαζί σου για πάντα, τότε θα βίωνες την έλξη 
του αιώνιου. Όλοι όσοι Το ακούν να µιλά γι αυτήν, δεν θέλουν πια να συνεχίσουν να 
µένουν  εδώ. Διότι το θέληµά σου είναι να είσαι στον Ουρανό, όπου είσαι ολοκληρωµένος και 
ήσυχος, µε τόσο ασφαλείς και γεµάτες αγάπη σχέσεις ώστε κάθε όριο να είναι αδύνατο. Δεν 
θα ήθελες να ανταλλάξεις τις µικρές σου σχέσεις µε αυτό; Διότι το σώµα είναι µικρό και 
περιορισµένο, και µόνο εκείνοι τους οποίους θα έβλεπες δίχως τα όρια που θέλει να 
επιβάλλει το εγώ, µπορούν να σου προσφέρουν το δώρο της ελευθερίας. 
6. Δεν µπορείς να διανοηθείς τα όρια που έχεις θέσει στην αντίληψή σου, και δεν έχεις ιδέα 
για την οµορφιά που θα µπορούσες να δεις. Όµως πρέπει να  θυµάσαι αυτό·  η έλξη της 
ενοχής αντιτίθεται στην έλξη του Θεού. Η δική Του έλξη προς εσένα παραµένει απεριόριστη, 
αλλά επειδή η δύναµή σου, όντας δική Του, είναι τόσο µεγάλη όσο η δική Του,  µπορείς να 
αποµακρυνθείς από την αγάπη. Ό,τι επενδύεις στην ενοχή το αποσύρεις από τον Θεό. Και η 
όρασή σου γίνεται όλο και πιο αδύναµη, θολή και περιορισµένη, διότι έχεις επιχειρήσει να 
διαχωρίσεις τον Πατέρα από τον Υιό, και να περιορίσεις την επικοινωνία τους. Μην αναζητάς 
την Επανόρθωση σε ακόµα περισσότερο διαχωρισµό. Και µην περιορίζεις την όραση του 
Υιού του Θεού  σε αυτό που παρεµβαίνει στην απελευθέρωσή του, και σε αυτό που πρέπει 
να καταργήσει το Άγιο Πνεύµα για να τον ελευθερώσει. Διότι η πίστη του στα όρια τον έχει 
φυλακίσει. 
7. Όταν το σώµα πάψει να ασκεί έλξη πάνω σου, και όταν δεν θα δίνεις  πια καµιά αξία σε 
αυτό ως µέσο για να αποκτήσεις οτιδήποτε, τότε δεν θα υπάρχει καµία παρεµβολή στην 
επικοινωνία και οι σκέψεις σου θα είναι τόσο ελεύθερες όσο και του Θεού. Καθώς επιτρέπεις 
στο Άγιο Πνεύµα να σε διδάξει πώς να χρησιµοποιείς το σώµα µόνο για σκοπούς 
επικοινωνίας, και να αποκηρύσσεις την χρήση του για τον διαχωρισµό και την επίθεση που 
βλέπει το εγώ σε αυτό, θα µάθεις ότι δεν χρειάζεσαι καθόλου το σώµα. Μέσα στην άγια 
στιγµή δεν υπάρχουν καθόλου σώµατα, και βιώνεις µόνο την έλξη του Θεού. Κι εφόσον την 
αποδέχεσαι ως αδιαίρετη ενώνεσαι µαζί Του ολοκληρωτικά, σε µια στιγµή, διότι δεν θέλεις 
όρια στην ένωσή σου µε τον Θεό. Η πραγµατικότητα αυτής της σχέσης γίνεται η µόνη αλήθεια 
που θα µπορούσες ποτέ να θελήσεις. Όλη η αλήθεια είναι εδώ. 
 
 

Χ. Η Ώρα της Αναγέννησης 
 

1. Έχεις την δύναµη, µέσα στον χρόνο, να καθυστερήσεις την τέλεια ένωση του Πατέρα και 
του Υιού. Διότι σε αυτόν τον κόσµο, η έλξη της ενοχής πραγµατικά στέκει ανάµεσα τους. Ούτε 
ο χρόνος ούτε η εποχή σηµαίνουν τίποτα στη αιωνιότητα. Αλλά εδώ είναι λειτουργία του 
Αγίου Πνεύµατος να χρησιµοποιήσει και τα δύο, αν και όχι όπως τα χρησιµοποιεί το εγώ. 



Αυτή είναι η εποχή που θα γιορτάζεις την γέννησή µου σε αυτό τον κόσµο. Όµως δεν ξέρεις 
πώς να το κάνεις. Άφησε το Άγιο Πνεύµα να σε διδάξει, και άφησε εµένα να γιορτάζω την 
δική σου γέννηση µέσω Αυτού. Το µόνο δώρο που µπορώ να δεχτώ από σένα είναι το δώρο 
που σου έδωσα εγώ. Απελευθέρωσέ µε όπως κι εγώ επιλέγω την δική σου απελευθέρωση. 
Γιορτάζουµε µαζί την ώρα του Χριστού, διότι δεν έχει νόηµα αν είµαστε χώρια.* 
2. Η άγια στιγµή είναι πραγµατικά η ώρα του Χριστού. Διότι αυτή την απελευθερωτική στιγµή 
δεν υπάρχει καµιά ενοχή πάνω στον Υιό του Θεού, κι έτσι η απεριόριστη δύναµή του 
αποκαθίσταται σε αυτόν. Τι άλλο δώρο µπορείς να µου προσφέρεις, όταν αυτό είναι το µόνο 
δώρο που διαλέγω να προσφέρω εγώ σε σένα; Και το να µε βλέπεις σηµαίνει ότι µε βλέπεις 
σε όλους, και ότι προσφέρεις σε όλους το δώρο που προσφέρεις σε µένα. Είµαι τόσο 
ανίκανος να δεχτώ θυσία όσο κι ο Θεός, και κάθε θυσία που ζητάς από τον εαυτό σου την 
ζητάς από µένα. Μάθε τώρα ότι οποιουδήποτε είδους θυσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας 
περιορισµός της προσφοράς σου. Και µε αυτό τον περιορισµό περιορίζεις την αποδοχή του 
δώρου που σου προσφέρω. 
3. Εµείς που είµαστε ένα δεν µπορούµε να δίνουµε χωριστά. Όταν είσαι πρόθυµος να δεχτείς 
την σχέση µας ως πραγµατική, η ενοχή δεν θα σε ελκύει πλέον. Διότι µέσα από την ένωσή 
µας θα δεχτείς όλους τους αδελφούς µας. Το δώρο της ένωσης είναι το µόνο δώρο που 
γεννήθηκα να δώσω. Δώσε το σε µένα, για να µπορείς να το έχεις. Η ώρα του Χριστού είναι η 
ώρα η ορισµένη για το δώρο της ελευθερίας, που προσφέρεται σε όλους. Και µε την αποδοχή 
αυτής, το προσφέρεις σε όλους. 
4. Έχεις την δύναµη να κάνεις αυτή την εποχή άγια, διότι έχεις την δύναµη να φέρεις τώρα 
την ώρα του Χριστού. Είναι δυνατόν να τα κάνεις όλα αυτά αµέσως διότι δεν υπάρχει παρά 
µία µεταβολή στην αντίληψη που είναι απαραίτητη, διότι δεν έχεις κάνει παρά ένα λάθος. 
Φαίνεται σαν να είναι πολλά, αλλά όλα είναι το ίδιο. Διότι παρόλο που το εγώ παίρνει πολλές 
µορφές, είναι πάντα η ίδια ιδέα. Ό,τι  δεν είναι αγάπη είναι πάντα φόβος, και τίποτα άλλο. 
5.  Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τον φόβο σε όλες τις περιστροφικές διαδροµές του 
µε τις οποίες τρυπώνει κάτω από το έδαφος και κρύβεται στο σκοτάδι, για να αναδυθεί και 
πάλι µε µορφές εντελώς διαφορετικές από τις προηγούµενες. Ωστόσο, όσο επιθυµείς να 
διατηρείς  την αρχή που τις κυβερνά όλες, είναι απαραίτητο να εξετάσεις την κάθε µία 
χωριστά. Όταν είσαι πρόθυµος να τις θεωρήσεις, όχι ως ξεχωριστές, αλλά ως διαφορετικές 
εκδηλώσεις της ίδιας ιδέας, αυτής που δεν θέλεις, τότε είναι όλες τους το ίδιο. Η ιδέα είναι 
απλά αυτή: Πιστεύεις ότι µπορείς να είσαι οικοδεσπότης του εγώ ή δούλος στον Θεό. Αυτή 
είναι η επιλογή που νοµίζεις ότι έχεις, και η απόφαση που πιστεύεις ότι πρέπει να πάρεις. Δεν 
βλέπεις άλλες εναλλακτικές, διότι δεν µπορείς να δεχτείς το γεγονός ότι η θυσία δεν 
πετυχαίνει τίποτα. Η θυσία είναι τόσο βασική στο σύστηµα σκέψης σου ώστε η σωτηρία 
χωρίς την θυσία δεν σηµαίνει τίποτα για σένα. Η σύγχυση της θυσίας και της αγάπης είναι 
τόσο έντονη για σένα που δεν µπορείς να αντιληφθείς την αγάπη χωρίς την θυσία. Και αυτό 
είναι που πρέπει να κοιτάξεις· η θυσία είναι επίθεση, όχι αγάπη. Αν ήθελες να δεχτείς αυτή 
την ιδέα µόνο, ο φόβος σου προς την αγάπη θα εξαφανιζόταν. Η ενοχή δεν µπορεί να 
διαρκέσει όταν αφαιρεθεί η ιδέα της θυσίας. Διότι αν υπάρχει θυσία, κάποιος πρέπει να 
πληρώσει και κάποιος άλλος να αποκτήσει. Και το µόνο ερώτηµα που παραµένει είναι ποια 
είναι η τιµή, και τι είναι αυτό που θα αποκτήσεις. 
6. Ως οικοδεσπότης στο εγώ, πιστεύεις ότι µπορείς να δώσεις όλη σου την ενοχή όποτε 
θέλεις, κι έτσι να εξαγοράσεις την  ειρήνη. Και δεν φαίνεται ότι πληρώνεις εσύ. Αν και είναι 
φανερό ότι το εγώ πραγµατικά απαιτεί πληρωµή ποτέ δεν φαίνεται να την απαιτεί από σένα. 
Δεν είσαι πρόθυµος ν’ αναγνωρίσεις ότι το εγώ, το οποίο προσκάλεσες, είναι ύπουλο µόνο σε 
εκείνους που νοµίζουν ότι είναι οικοδεσπότες του. Το εγώ ποτέ δεν θα σε αφήσει να το 
αντιληφθείς αυτό, εφόσον αυτή η αναγνώριση θα το καθιστούσε άστεγο. Διότι όταν  η 
αναγνώριση ανατείλει µε καθαρότητα, καµιά µορφή που παίρνει το εγώ για να προστατευτεί 
από την όρασή σου δεν θα σε εξαπατήσει πλέον. Κάθε µορφή του θα αναγνωριστεί ως τίποτα 
άλλο παρά ένα κάλυµµα για την µία ιδέα που κρύβεται πίσω από όλες τις µορφές · ότι δηλαδή 
η αγάπη απαιτεί θυσία, άρα είναι αδιαχώριστη από την επίθεση και τον φόβο. Και ότι η ενοχή 
είναι το τίµηµα της αγάπης, που πρέπει να πληρωθεί µέσα από τον φόβο. 
7. Πόσο τροµακτικός, λοιπόν, έχει γίνει ο Θεός για σένα, και πόσο µεγάλη θυσία πιστεύεις ότι 
απαιτεί η Αγάπη Του! Διότι η ολοκληρωτική αγάπη θα απαιτούσε ολοκληρωτική θυσία. Κι έτσι 
το εγώ φαίνεται πως απαιτεί λιγότερα από σένα από ό,τι ο Θεός, και από τα δύο κακά το 
κρίνεις ως το µικρότερο, γιατί το ένα, ίσως,  το φοβάσαι λίγο αλλά το άλλο πρέπει να 
καταστραφεί. Διότι βλέπεις την αγάπη ως καταστροφική, και το µόνο σου ερώτηµα είναι ποιος 
πρόκειται να καταστραφεί, εσύ ή κάποιος άλλος; Αναζητείς την απάντηση σε αυτή την 
ερώτηση στις ιδιαίτερες σχέσεις σου, µέσα στις οποίες φαίνεται πως  είσαι και αυτός που 



καταστρέφει και αυτός που εν µέρει καταστρέφεται, αλλά που τίποτε από τα δύο δεν γίνεται 
ολοκληρωτικά. Και αυτό νοµίζεις ότι σε σώζει από τον Θεό, του Οποίου η ολοκληρωτική 
Αγάπη θα σε κατέστρεφε ολοκληρωτικά. 
8. Νοµίζεις ότι ο καθένας έξω από σένα απαιτεί την θυσία σου, αλλά δεν βλέπεις ότι µόνο εσύ 
απαιτείς θυσία, και µόνο από τον εαυτό σου. Ωστόσο, η απαίτηση για θυσία είναι τόσο 
βάναυση και τόσο τροµακτική που δεν µπορείς να την δεχτείς εκεί που βρίσκεται.  Το 
πραγµατικό τίµηµα της µη αποδοχής αυτού του γεγονότος είναι τόσο µεγάλο που προτίµησες 
να εγκαταλείψεις  τον Θεό από το να το κοιτάξεις. Διότι αν ο Θεός απαιτούσε ολοκληρωτική 
θυσία από σένα, φαίνεται πιο ασφαλές να Τον προβάλλεις έξω από εσένα και µακριά σου, και 
να µην είσαι οικοδεσπότης Του. Σε Αυτόν αποδίδεις την προδοσία του εγώ, προσκαλώντας 
το να πάρει την θέση Του για να σε προστατέψει από Αυτόν. Και δεν αναγνωρίζεις ότι αυτό 
που προσκάλεσες θέλει να σε καταστρέψει, και είναι αυτό που πραγµατικά απαιτεί 
ολοκληρωτική θυσία από σένα. Καµία µερική θυσία δεν θα εξευµενίσει αυτόν τον βάρβαρο 
προσκεκληµένο, διότι είναι ένας εισβολέας που µόνο φαινοµενικά προσφέρει καλοσύνη, µόνο 
και µόνο για να κάνει την θυσία ολοκληρωτική. 
9. Δεν θα πετύχεις να είσαι εν µέρει αιχµάλωτος στο εγώ, διότι αυτό δεν κρατά συµφωνίες και 
δεν θα σου αφήσει τίποτα. Ούτε µπορείς να είσαι εν µέρει οικοδεσπότης σε αυτό. Πρέπει να 
επιλέξεις ανάµεσα στην απόλυτη ελευθερία και την απόλυτη σκλαβιά, διότι δεν υπάρχουν 
άλλες εναλλακτικές από αυτές. Έχεις δοκιµάσει πολλούς συµβιβασµούς στην προσπάθεια να 
αποφύγεις να αναγνωρίσεις την µία απόφαση που πρέπει να πάρεις. Και όµως, είναι η 
αναγνώριση της απόφασης, ακριβώς όπως είναι, που κάνει την απόφαση τόσο εύκολη. Η 
σωτηρία είναι απλή, όντας του Θεού, κι εποµένως πολύ εύκολα κατανοητή. Μην προσπαθείς 
να την  προβάλλεις από σένα και να την δεις έξω από τον εαυτό σου. Μέσα σου είναι και η 
ερώτηση και η απάντηση· η απαίτηση για θυσία και η ειρήνη του Θεού. 
* το κείµενο δόθηκε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
 
 
 

ΧΙ. Τα Χριστούγεννα ως το Τέλος της Θυσίας 
 

1. Μην φοβάσαι να αναγνωρίσεις ότι όλη η ιδέα της θυσίας είναι αποκλειστικά δική σου 
επινόηση. Και µην αναζητάς την ασφάλεια επιχειρώντας να προστατέψεις τον εαυτό σου από 
εκεί όπου δεν βρίσκεται. Οι αδελφοί σου και ο Πατέρας σου έχουν γίνει πολύ τροµαχτικοί για 
σένα. Και θάθελες να παζαρέψεις µαζί τους για λίγες ιδιαίτερες σχέσεις, στις οποίες θεωρείς 
πως βλέπεις µερικά ψήγµατα ασφάλειας. Μην προσπαθείς άλλο να κρατήσεις χωριστά τις 
σκέψεις σου από την Σκέψη που σου έχει δοθεί. Όταν αυτές έρθουν στο ίδιο σηµείο και 
γίνουν αντιληπτές εκεί που βρίσκονται, η επιλογή ανάµεσά στους δεν θα είναι τίποτα 
περισσότερο από ένα γλυκό ξύπνηµα, τόσο απλό όσο το άνοιγµα των µατιών σου στο φως 
της ηµέρας όταν δεν χρειάζεσαι άλλο ύπνο. 
2. Το σύµβολο των Χριστουγέννων είναι ένα αστέρι, ένα φως στο σκοτάδι. Μην το βλέπεις 
έξω από σένα, αλλά δες το που λάµπει στον Ουρανό µέσα σου, και αποδέξου ότι συµβολίζει 
πως έχει έρθει η ώρα του Χριστού. Έρχεται δίχως να ζητά τίποτα. Δεν ζητά καµιά θυσία 
κανενός είδους, από κανέναν. Στην Παρουσία Του ολόκληρη η ιδέα της θυσίας χάνει κάθε 
νόηµα. Διότι είναι Οικοδεσπότης του Θεού. Και δεν χρειάζεται παρά να προσκαλέσεις Αυτόν 
µέσα στον Οποίον ήδη βρίσκεται, αναγνωρίζοντας ότι ο Οικοδεσπότης Του είναι Ένας, και ότι 
καµιά σκέψη ξένη προς την Ενότητά Του δεν µπορεί να ενοικήσει µαζί µε Αυτόν εκεί. Η 
αγάπη πρέπει να είναι ολοκληρωτική για να Τον καλωσορίσει, διότι η Παρουσία της Αγιότητας 
δηµιουργεί την αγιότητα που την περιβάλλει. Κανένας φόβος δεν µπορεί να αγγίξει τον 
Οικοδεσπότη που είναι το λίκνο του Θεού την ώρα του Χριστού, διότι ο Οικοδεσπότης είναι το 
ίδιο άγιος µε τη τέλεια Αθωότητα την οποία προστατεύει, και την Οποίας η δύναµη Τον 
προστατεύει. 
3. Αυτά τα Χριστούγεννα δώσε στο Άγιο Πνεύµα όλα όσα σε πληγώνουν. Επέτρεψε στον 
εαυτό σου να θεραπευτεί ολοκληρωτικά έτσι ώστε να µπορείς να ενωθείς µαζί Του στην 
θεραπεία, κι ας γιορτάσουµε µαζί απελευθερώνοντας τον καθένα µαζί µας. Μην αφήνεις 
τίποτα πίσω σου, διότι η απελευθέρωση είναι ολοκληρωτική, και όταν την έχεις αποδεχτεί 
µαζί µου θα την δίνεις µαζί µε µένα. Κάθε πόνος και θυσία και µικρότητα θα εξαφανιστούν 
στην  σχέση σου, που είναι τόσο αθώα όσο η σχέση µας µε τον Πατέρα µας, και το ίδιο 
ισχυρή. Ο πόνος θα οδηγηθεί σε  εµάς για να εξαφανιστεί στην παρουσία µας, και δίχως 
πόνο δεν µπορεί να υπάρχει θυσία. Και χωρίς θυσία πρέπει να υπάρχει αγάπη. 
4. Εσύ που πιστεύεις ότι η θυσία είναι αγάπη πρέπει να µάθεις ότι η θυσία είναι διαχωρισµός 



από την αγάπη. Διότι η θυσία φέρνει την ενοχή τόσο σίγουρα όσο η αγάπη φέρνει την ειρήνη. 
Η ενοχή είναι η κατάσταση της θυσίας, όπως η ειρήνη είναι η προϋπόθεση για την επίγνωση 
της σχέσης σου µε τον Θεό. Μέσω της ενοχής αποκλείεις τον Πατέρα σου και τους αδελφούς 
σου από σένα. Μέσω της ειρήνης τους προσκαλείς πίσω, συνειδητοποιώντας ότι αυτοί είναι 
εκεί όπου τους καλεί η πρόσκλησή σου. Αυτό που αποκλείεις από τον εαυτό σου φαίνεται 
τροµακτικό, διότι το προικίζεις µε φόβο και προσπαθείς να το αποβάλλεις, παρόλο που είναι 
κοµµάτι δικό σου. Ποιος µπορεί να αντιλαµβάνεται κοµµάτι του εαυτού του ως µισητό, και να 
µπορεί ζει ειρηνικά µε τον εαυτό του; Και ποιος µπορεί να λύσει την «σύγκρουση» του 
Ουρανού και της κόλασης µέσα του αποµακρύνοντας τον Ουρανό δίνοντάς του τις ιδιότητες 
της κόλασης, δίχως να νιώθει ελλιπής και µόνος; 
5. Όσο αντιλαµβάνεσαι το σώµα ως πραγµατικότητά σου, τόσο θα αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό 
σου µόνο και στερηµένο. Και τόσο θα αντιλαµβάνεσαι επίσης τον εαυτό σου ως θύµα της 
θυσίας, που δικαιώνεται όταν θυσιάζει άλλους. Διότι ποιος θα µπορούσε να εκδιώξει τον 
Ουρανό και τον Δηµιουργό του χωρίς να νιώθει θυσία και απώλεια; Και ποιος θα µπορούσε 
να βασανίζεται από την θυσία και την απώλεια χωρίς να επιχειρεί να συνεφέρει τον εαυτό του; 
Όµως, πώς θα µπορούσες να το πετύχεις µόνος σου, όταν η βάση των προσπαθειών σου 
είναι η πίστη στην πραγµατικότητα της στέρησης; Η στέρηση γεννά επίθεση, εφόσον είναι η 
πίστη ότι η επίθεση είναι δικαιολογηµένη. Και για όσο επιθυµείς να διατηρείς την στέρηση, η 
επίθεση γίνεται η σωτηρία και η θυσία γίνεται αγάπη. 
6.  Έτσι, λοιπόν, σε όλη σου την αναζήτηση για την αγάπη, αναζητάς την θυσία και την 
βρίσκεις. Όµως δεν βρίσκεις την αγάπη. Είναι αδύνατον να αρνείσαι αυτό που είναι η αγάπη 
και να µπορείς να την αναγνωρίσεις. Το νόηµα της αγάπης βρίσκεται σε ό,τι έχεις αποβάλλει 
έξω από τον εαυτό σου, και δεν έχει κανένα νόηµα χώρια από σένα. Αυτό που προτιµάς να 
κρατήσεις δεν έχει κανένα νόηµα, ενώ όλα όσα κρατάς  µακριά σου έχουν όλο το νόηµα του 
σύµπαντος, και κρατούν το σύµπαν ενωµένο στο νόηµα του. Αν το σύµπαν δεν ήταν ενωµένο 
µαζί σου θα ήταν διαχωρισµένο από τον Θεό, και το να είσαι χωρίς Αυτόν σηµαίνει να µην 
έχεις κανένα νόηµα. 
7. Την άγια στιγµή εκπληρώνεται η προϋπόθεση της αγάπης, διότι οι νόες είναι ενωµένοι 
χωρίς την παρεµβολή του σώµατος, κι εκεί όπου υπάρχει επικοινωνία υπάρχει ειρήνη. Ο 
Πρίγκιπας της Ειρήνης γεννήθηκε για να εδραιώσει εκ νέου την προϋπόθεση της αγάπης 
διδάσκοντας ότι η επικοινωνία παραµένει αδιάσπαστη ακόµα κι αν το σώµα καταστραφεί, 
φτάνει να µην βλέπεις το σώµα ως απαραίτητο µέσον επικοινωνίας. Κι αν καταλάβεις αυτό το 
µάθηµα, θα συνειδητοποιήσεις ότι το να θυσιάζεις το σώµα σηµαίνει ότι δεν θυσιάζεις τίποτα, 
και η επικοινωνία, που πρέπει να είναι του νου, δεν µπορεί να θυσιαστεί. Πού είναι, λοιπόν, η 
θυσία; Το µάθηµα που γεννήθηκα για να διδάξω, και ακόµα θέλω να το διδάξω σε όλους τους 
αδελφούς µου, είναι ότι θυσία δεν υπάρχει πουθενά και ότι η αγάπη υπάρχει παντού. Διότι η 
επικοινωνία αγκαλιάζει τα πάντα, και µέσα στην ειρήνη που εδραιώνει εκ νέου, η αγάπη 
έρχεται από µόνη της. 
8. Μην επιτρέψεις στην απελπισία να σκιάσει την χαρά των Χριστουγέννων, διότι η ώρα του 
Χριστού δεν έχει νόηµα δίχως την χαρά. Ας ενωθούµε µέσα στην εορταστική ειρήνη µην 
απαιτώντας πια καµιά θυσία από κανέναν, διότι έτσι µου προσφέρεις την αγάπη που σου 
προσφέρω. Τι µπορεί να είναι πιο χαρµόσυνο από το να αντιληφθούµε ότι δεν µας λείπει 
τίποτα; Αυτό είναι το µήνυµα της ώρας του Χριστού, το οποίο δίνω σε σένα ώστε να µπορείς 
να το δίνεις και να το επιστρέψεις στον Πατέρα, ο Οποίος το έδωσε σε µένα.  Διότι την ώρα 
του Χριστού η επικοινωνία αποκαθίσταται, και Εκείνος ενώνεται µαζί µας στον εορτασµό της 
δηµιουργίας του Υιού Του. 
9. Ο Θεός προσφέρει τις ευχαριστίες Του στον άγιο οικοδεσπότη που θα ήθελε να Τον δεχτεί, 
και να Του επιτρέψει να εισέλθει και να κατοικήσει µαζί Του. Και µε το καλωσόρισµά σου σε 
καλωσορίζει και ο Ίδιος στον Εαυτό Του, διότι αυτό που περιέχεται µέσα σε σένα που Τον 
καλωσορίζεις επιστρέφεται σε Αυτόν. Και δεν έχουµε παρά να γιορτάσουµε την Ολότητά Του 
καθώς Τον καλωσορίζουµε στον εαυτό µας. Εκείνοι που δέχονται τον Πατέρα είναι ένα µε 
Αυτόν, όντας οικοδεσπότες σε Αυτόν που τους δηµιούργησε. Και επιτρέποντάς Του να 
εισέλθει, η θύµηση του Πατέρα εισέρχεται µαζί Του, και µαζί µε Αυτόν θυµούνται την µόνη 
σχέση που είχαν ποτέ, και που θα θέλουν ποτέ να έχουν. 
10. Αυτή είναι η ώρα που πολύ σύντοµα θα γεννηθεί ένας νέος χρόνος από την ώρα του 
Χριστού. Έχω τέλεια πίστη σε εσένα ότι θα κάνεις αυτό που χρειάζεται να πετύχεις. Τίποτα 
δεν θα σου λείψει, θα ολοκληρώνεις και δεν θα καταστρέφεις. Πες, λοιπόν, στον αδελφό σου: 
 
Σε προσφέρω στο Άγιο Πνεύµα ως µέρος του εαυτού µου. Γνωρίζω ότι θα απελευθερωθείς, 
εκτός κι αν θέλω να σε χρησιµοποιήσω για να φυλακίσω τον εαυτό µου. Στο όνοµα της 



ελευθερίας επιλέγω την απελευθέρωσή σου, διότι αναγνωρίζω ότι θα απελευθερωθούµε µαζί. 
 
Έτσι θα αρχίσει ο νέος χρόνος µε χαρά κι ελευθερία. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, 
και έχουµε καθυστερήσει πολύ. Δέξου την άγια στιγµή καθώς γεννιέται αυτός ο χρόνος, και 
ανάλαβε τον ρόλο σου, που τόσο καιρό έχεις αφήσει ανεκπλήρωτο, στην Μεγάλη Αφύπνιση. 
Κάνε αυτό τον χρόνο διαφορετικό κάνοντας τα πάντα ίδια. Και άφησε όλες σου τις σχέσεις να 
γίνουν άγιες για σένα. Αυτό είναι το θέληµά µας. Αµήν. 


