
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ; 
 

1. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η οποία είναι τόσο βέβαιη όσο κι ο Θεός, είναι απλά η 
διόρθωση των σφαλµάτων, και η επιστροφή της νοητικής διαύγειας. Είναι ένα µέρος 
της κατάστασης που επαναφέρει αυτό που ποτέ δεν χάθηκε, και διασφαλίζει εκ νέου 
αυτό που ήταν, είναι και θα είναι για πάντα αλήθεια. Είναι η πρόσκληση προς τον 
Λόγο του Θεού να πάρει την θέση των ψευδαισθήσεων · η προθυµία να αφήσεις την 
συγχώρεση να αναπαύεται πάνω σε όλα τα πράγµατα χωρίς εξαίρεση και χωρίς 
επιφύλαξη. 

2. Είναι η τα πάντα περιέχουσα φύση της Δευτέρας Παρουσία του Χριστού που της επιτρέπει 
να αγκαλιάζει τον κόσµο και να σε κρατά ασφαλή µέσα στην ευγενική της έλευση, η 
οποία περιλαµβάνει όλα τα ζώντα πράγµατα µαζί µε σένα. Δεν υπάρχει τέλος στην 
απελευθέρωση που φέρνει η Δευτέρα Παρουσία, εφόσον η δηµιουργία του Θεού 
πρέπει να είναι απεριόριστη. Η συγχώρεση φωτίζει τον δρόµο της Δευτέρας 
Παρουσία, διότι λάµπει πάνω στα πάντα ως ένα. Κι έτσι η ενότητα αναγνωρίζεται 
επιτέλους. 

3. Η Δευτέρα Παρουσία τελειώνει τα µαθήµατα που διδάσκει το Άγιο Πνεύµα, και ανοίγει τον 
δρόµο για την Έσχατη Κρίση, στην οποία τελειώνει η µάθηση µε µία τελευταία 
περίληψη που θα επεκταθεί πέρα από τον εαυτό της, και φτάνει τον Θεό. Η Δευτέρα 
Παρουσία είναι η ώρα κατά την οποία όλοι οι νόες δίδονται στα χέρια του Χριστού, για 
να επιστραφούν στο πνεύµα στο όνοµα της αληθινής δηµιουργίας και της Θέλησης 
του Θεού. 

4. Η Δευτέρα Παρουσία είναι το µόνο γεγονός µέσα στον χρόνο που ο ίδιος ο χρόνος δεν 
µπορεί να επηρεάσει. Για ο κάθε ένας που ήρθε ποτέ για να πεθάνει, ή πρόκειται να 
έρθει ή είναι παρών τώρα, απελευθερώνεται εξίσου από αυτό που έφτιαξε. Μέσα σε 
αυτή την ισότητα επανορθώνεται ο Χριστός ως µία Ταυτότητα, µέσα στην οποία οι 
Υιοί του Θεού αναγνωρίζουν ότι είναι όλοι ένα. Και ο Θεός ο Πατέρας χαµογελά στον 
Υιό Του, την µία Του δηµιουργία και την µόνη Του χαρά. 

Προσευχήσου η Δευτέρα Παρουσία να συµβεί σύντοµα, αλλά µην επαναπαύεσαι σε αυτό. 
Χρειάζεται τα µάτια σου και τα’ αυτιά σου, τα χέρια και τα πόδια σου. Χρειάζεται την φωνή 
σου. Και κυρίως χρειάζεται την προθυµία σου. Ας αγαλλιάσουµε που µπορούµε να κάνουµε 
το Θέληµα του Θεού, και να ενωθούµε µαζί µέσα στο ιερό του φως. Δες τον Υιό του Θεού 
στον κάθε ένα από εµάς, και µπορούµε να φτάσουµε την Αγάπη του Πατέρα µας µέσω 
Αυτού. 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 301 
Και ο Θεός ο Ίδιος θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα. 

Πατέρα, δεν γίνεται να θρηνώ εκτός κι αν κρίνω. Ούτε γίνεται να βασανίζοµαι από πόνο, ή να 
νιώθω ότι είµαι εγκαταλελειµµένος ή αχρείαστος στον κόσµο. Αυτό είναι το σπίτι µου διότι δεν 
το κρίνω, άρα είναι αυτό που µόνο Εσύ θέλεις. Σήµερα ας το βλέπω χωρίς κατάκριση, µέσα 
από χαρούµενα µάτια που η συγχώρεση έχει απελευθερώσει από κάθε παραµόρφωση. Ας 
βλέπω τον κόσµο Σου αντί για τον δικό µου. Και όλα τα δάκρυα που έχυσα θα ξεχαστούν, γιατί 
η πηγή τους θα έχει εξαφανιστεί. Πατέρα, δεν θα κρίνω τον κόσµο Σου σήµερα. 



 

Ο κόσµος του Θεού είναι ευτυχισµένος. Όσοι τον κοιτούν µπορούν µόνο να προσθέσουν την 
χαρά τους σ’ αυτόν, και να τον ευλογούν σαν αιτία περισσότερης χαράς γι αυτούς. 
Θρηνούσαµε επειδή δεν καταλαβαίναµε. Αλλά έχουµε µάθει ότι ο κόσµος που βλέπαµε ήταν 
ψεύτικος, και θα δούµε τον κόσµο του Θεού σήµερα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 302 
 

Εκεί που ήταν το σκοτάδι, βλέπω το φως. 
 

Πατέρα, τα µάτια µας ανοίγουν επιτέλους. Ο άγιος κόσµος Σου µας περιµένει, καθώς η όρασή 
µας τελικά αποκαθίσταται και µπορούµε να δούµε. Νοµίζαµε ότι υποφέραµε. Αλλά είχαµε 
ξεχάσει τον Υιό που δηµιούργησες. Τώρα βλέπουµε ότι το σκοτάδι βρίσκεται στην φαντασία 
µας, και το φως είναι εκεί για να το δούµε. Η όραση του Χριστού µεταµορφώνει το σκοτάδι σε 
φως, γιατί ο φόβος πρέπει να εξαφανιστεί όταν έχει έρθει η αγάπη. Ας συγχωρέσω τον άγιο 
κόσµο Σου σήµερα, ώστε να µπορέσω να δω την αγιότητά του και να καταλάβω ότι δεν 
αντανακλά παρά µόνο την δική µου. 
 
Η Αγάπη µας προσµένει καθώς πηγαίνουµε προς Εκείνον, και περπατά δίπλα µας 
δείχνοντάς µας τον δρόµο. Δεν αποτυγχάνει σε τίποτα. Είναι ο Σκοπός που αναζητούµε, και 
το Μέσο µε το οποίο πορευόµαστε προς Αυτόν. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

 ΜΑΘΗΜΑ 303 
 

Σήµερα, γεννιέται µέσα µου ο άγιος Χριστός. 
 

Ελάτε να κοιτάξετε µαζί µου, άγγελοι, ελάτε να βλέπουµε µαζί σήµερα. Ας µε περιβάλλουν 
όλες οι άγιες Σκέψεις του Θεού, και ας µείνουν ακόµα µαζί µου όσο γεννιέται ο Υιός του 
Ουρανού. Ας ησυχάσουν όλοι η γήινοι ήχοι, και τα θεάµατα που έχω συνηθίσει ας 
εξαφανιστούν. Ας υποδεχτώ τον Χριστό εκεί όπου είναι το σπίτι Του. Και ας Τον αφήσω ν’ 
ακούσει τους ήχους που καταλαβαίνει, και να δει ό,τι Του δείχνει την Αγάπη του Πατέρα Του. 
Ας µην είναι πια ξένος εδώ, διότι γεννιέται µέσα 
 µου σήµερα. 
 
Ο Υιός Σου είναι καλοδεχούµενος, Πατέρα. Έχει έρθει να µε σώσει από τον κακό εαυτό που 
έφτιαξα εγώ. Αυτός είναι ο Εαυτός που µου έχεις δώσει Εσύ. Δεν είναι παρά αυτό που είµαι 
πραγµατικά. Είναι ο Υιός που αγαπάς πάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι ο Εαυτός µου έτσι 
όπως Εσύ µε δηµιούργησες. Ο Χριστός δεν µπορεί να σταυρωθεί. Ασφαλής στην Αγκαλιά Σου 
ας δεχτώ τον Υιό Σου. 



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 304 
 

Ο κόσµος µου ας µην κρύψει την όραση του Χριστού.. 
 

Μπορώ να κρύψω την άγια όραση µου, αν παρεµβάλλω τον κόσµο µου πάνω σε αυτή. Ούτε 
µπορώ να δω τα ιερά θεάµατα που βλέπει η όραση του Χριστού εκτός κι αν χρησιµοποιήσω 
την όρασή Του. Η αντίληψη είναι ένας καθρέπτης, όχι ένα γεγονός. Και αυτό που βλέπω είναι 
η κατάσταση του νου µου που αντανακλάται προς τα έξω. Θέλω να ευλογήσω τον κόσµο 
κοιτάζοντάς τον µε τα µάτια του Χριστού. Και θα δω τα σίγουρα σηµάδια ότι όλες οι αµαρτίες 
µου έχουν συγχωρεθεί. 
 
Με οδηγείς από το σκοτάδι στο φως · από την αµαρτία στην αγιότητα. Ας συγχωρήσω, και έτσι 
ας λάβω την σωτηρία για τον κόσµο. Είναι το δικό Σου δώρο, Πατέρα µου, που µου έχει δοθεί 
για να προσφέρω στον άγιο Υιό Σου, ώστε να µπορέσει να βρει ξανά την δική σου θύµηση, και 
του Υιού Σου έτσι όπως τον δηµιούργησες Εσύ. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 305 
 

Υπάρχει µια ειρήνη που µας την χαρίζει ο Χριστός. 
 
Όποιος χρησιµοποιεί µόνο την όραση του Χριστού βρίσκει µια ειρήνη τόσο βαθιά και ήρεµη, 
αδιασάλευτη και απόλυτα αναλλοίωτη, που ο κόσµος δεν έχει ανάλογη. Οι συγκρίσεις 
σταµατούν µπροστά σε αυτή την ειρήνη. Και ολόκληρος ο κόσµος αποσύρεται σιωπηλά, 
καθώς αυτή η ειρήνη τον περιτυλίγει, και ευγενικά τον πηγαίνει στην αλήθεια, για να µην είναι 
πια το σπίτι του φόβου. Διότι η Αγάπη έχει έρθει, και έχει θεραπεύσει τον κόσµο δίνοντάς του 
την ειρήνη του Χριστού. 
 
Πατέρα, η ειρήνη του Χριστού, µας  δίδεται, διότι είναι το Θέληµά Σου να σωθούµε. Βοήθησε 
µας σήµερα να δεχτούµε το δώρο Σου, και να µην το κρίνουµε. Διότι έχει έρθει για να µας 
σώσει από την κρίση µας προς τον εαυτό µας. 
	  
	  
	  

	  
	  



 
ΜΑΘΗΜΑ 306 

 
Το δώρο του Χριστού είναι το µόνο που αναζητώ σήµερα. 

 
Τι άλλο εκτός από την όραση του Χριστού θα ήθελα να χρησιµοποιήσω σήµερα, όταν µου 
προσφέρει µια µέρα κατά την οποία βλέπω ένα κόσµο τόσο όµοιο µε τον Ουρανό ώστε µια 
αρχαία ανάµνηση επιστρέφει σε µένα; Σήµερα µπορώ να ξεχάσω τον κόσµο που έφτιαξα. 
Σήµερα µπορώ να προσπεράσω όλο τον φόβο, και να επανέλθω στην αγάπη ,την αγιότητα 
και την ειρήνη. Σήµερα λυτρώνοµαι, και ξαναγεννιέµαι σε ένα κόσµο ελέους και φροντίδας · 
στοργικής καλοσύνης και της ειρήνης του Θεού. 
 
Και έτσι, Πατέρα µας, επιστρέφουµε σε Σένα, ενώ θυµόµαστε ότι ποτέ να φύγαµε µακριά Σου · 
θυµόµαστε τα ιερά Σου δώρα προς εµάς. Με ευγνωµοσύνη και ευχαριστίες ερχόµαστε, µε 
άδεια χέριa, ανοιχτή καρδιά και νου, ζητώντας µόνο αυτό που Εσύ µας δίνεις. Εµείς δεν 
µπορούµε να κάνουµε µια προσφορά αντάξια του Υιού Σου. Αλλά µέσα στην Αγάπη Σου το 
δώρο του Χριστού είναι δικό του. 
 
 
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 307 
 

Η θέλησή µου δεν µπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόµενες επιθυµίες. 
 

Πατέρα, η Θέλησή Σου είναι δική µου, και µόνο αυτή. Δεν υπάρχει άλλη θέληση για να έχω. Ας 
µην προσπαθώ να φτιάξω µια άλλη θέληση, διότι δεν έχει νόηµα και µου προκαλεί πόνο. 
Μόνο η Θέλησή Σου µπορεί να µου φέρει χαρά, και µόνο η δική Σου υπάρχει. Αν θέλω να 
λάβω αυτό που µόνο Εσύ µπορείς να δώσεις, πρέπει να δεχτώ το Θέληµά Σου για µένα, και 
να εισέλθω σε µια ειρήνη όπου κάθε σύγκρουση είναι αδύνατη, ο Υιός Σου είναι ένα µε Σένα 
σε ύπαρξη και θέληση, και τίποτα δεν µπορεί ν’ αντικρούσει την ιερή αλήθεια ότι παραµένω 
έτσι όπως µε δηµιούργησες. 
 
Και µ’ αυτή την προσευχή εισερχόµαστε σιωπηλά σε µια κατάσταση όπου καµιά σύγκρουση 
δεν µπορεί να έρθει, διότι ενώνουµε την ιερή µας θέληση µε του Θεού αναγνωρίζοντας  ότι 
είναι οι ίδιες. 
 
 
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 308 
 

Αυτή η στιγµή είναι ο µόνος χρόνος που υπάρχει. 



 
Έχω φανταστεί τον χρόνο µε ένα τέτοιο τρόπο που µαταιώνει τον στόχο µου. Αν επιλέξω να 
οδηγήσω το παρελθόν στην αιωνιότητα, πρέπει να αλλάξω την αντίληψη που έχω για τον 
σκοπό του χρόνου. Ο σκοπός του χρόνου δεν µπορεί να είναι να κρατά το παρελθόν και το 
µέλλον ως ένα. Το µόνο διάστηµα κατά το οποίο µπορώ να σωθώ από τον χρόνο είναι το 
τώρα. Γιατί αυτή την στιγµή η συγχώρεση έχει έρθει να µε απελευθερώσει. Η γέννηση του 
Χριστού είναι τώρα, χωρίς παρελθόν ή µέλλον. Έχει έρθει να δώσει την παρούσα ευλογία Του 
στον κόσµο, αποκαθιστώντας τον στην συγχώρεση και την αγάπη. Και η αγάπη είναι πάντα 
παρούσα, εδώ και τώρα. 
 
Σε ευχαριστώ γι αυτή την στιγµή, Πατέρα. Τώρα λυτρώνοµαι. Αυτή η στιγµή είναι ο χρόνος 
που έχεις ορίσει Εσύ για την απελευθέρωση του Υιού Σου, και για την σωτηρία του κόσµου 
µέσα σ’ αυτόν. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 309 
 

Δεν θα φοβηθώ να κοιτάξω µέσα µου σήµερα. 
 

Μέσα µου βρίσκεται Αιώνια Αθωότητα, διότι είναι Θέληµα του Θεού να βρίσκεται εκεί στους 
αιώνες των αιώνων. Εγώ, ο Υιός Του, του οποίου η θέληση είναι χωρίς όρια όπως και η δική 
Του, δεν γίνεται να θελήσω καµία αλλαγή σε αυτό. Διότι αν αρνηθώ την Θέληση του Πατέρα 
µου σηµαίνει πως αρνούµαι την δική µου. Το να κοιτάζω µέσα µου σηµαίνει πως βρίσκω την 
θέλησή µου έτσι όπως την δηµιούργησε ο Θεός, και όπως είναι πραγµατικά. Φοβάµαι να 
κοιτάξω µέσα µου διότι νοµίζω πως έφτιαξα µια άλλη θέληση που δεν είναι αληθινή, και εγώ 
την έκανα πραγµατική. Παρόλα αυτά, δεν έχει καµία επίδραση. Μέσα µου βρίσκεται η 
αγιότητα του Θεού. Μέσα µου βρίσκεται η ανάµνηση Του. 
 
Το βήµα που κάνω σήµερα, Πατέρα µου, είναι η βέβαιη απελευθέρωσή µου από τα άσκοπα 
όνειρα της αµαρτίας. Ο βωµός Σου είναι γαλήνιος και άσπιλος. Είναι ο ιερός βωµός του 
Εαυτού µου, κι εκεί βρίσκω την αληθινή µου Ταυτότητα. 
 
 
	  

	  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 310 
 

Με αφοβία και αγάπη περνώ την σηµερινή µέρα. 
 

Αυτή την ηµέρα, Πατέρα µου, θέλω να την περάσω µαζί µε Σένα, όπως Εσύ έχεις επιλέξει ότι 
θα πρέπει να είναι όλες οι µέρες µου. Και αυτό που θα βιώσω δεν είναι καθόλου από τον 
χρόνο. Η χαρά που έρχεται σε µένα δεν είναι των ηµερών ούτε των ωρών, διότι έρχεται από 
τον Ουρανό προς τον Υιό Σου. Αυτή η ηµέρα θα είναι η γλυκιά υπενθύµισή Σου για να Σε 
θυµηθώ, το γλυκό κάλεσµά Σου προς τον άγιο Υιό Σου, το σηµάδι ότι η χάρις Σου έχει έρθει σε 



µένα, και ότι είναι το Θέληµά Σου να είµαι ελεύθερος σήµερα. 
 
Αυτή την ηµέρα, την περνούµε µαζί, εσύ κι εγώ. Και όλος ο κόσµος ενώνεται µαζί µας στο 
τραγούδι των ευχαριστιών και της χαράς µας προς Αυτόν ο Οποίος µας έδωσε την σωτηρία, 
και µας απελευθέρωσε. Επανερχόµαστε στην ειρήνη και στην αγιότητα. Δεν υπάρχει χώρος 
για τον φόβο µέσα µας σήµερα, διότι έχουµε καλωσορίσει την αγάπη µέσα στις καρδιές µας. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  


