
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ; 
1. Η σωτηρία είναι µία υπόσχεση, δοσµένη από τον Θεό, ότι θα βρεις τον δρόµο σου προς 
Αυτόν στο τέλος. Δεν γίνεται παρά να τηρηθεί. Εγγυάται ότι ο χρόνος θα έχει ένα τέλος, και ότι 
όλες οι σκέψεις που έχουν γεννηθεί µέσα στον χρόνο θα τελειώσουν κι αυτές. Ο Λόγος του 
Θεού δίδεται σε κάθε νου που νοµίζει ότι έχει ξέχωρες σκέψεις, και θα αντικαταστήσει αυτές 
τις σκέψεις σύγκρουσης µε την Σκέψη της ειρήνης. 

2. Η Σκέψη της ειρήνης δόθηκε στον Υιό του Θεού την στιγµή που ο νους του σκέφτηκε τον 
πόλεµο. Δεν υπήρχε ανάγκη για τέτοια Σκέψη πριν, διότι η ειρήνη είχε δοθεί δίχως αντίθετο, 
και απλά ήταν. Αλλά όταν ο νους διχάστηκε υπήρξε ανάγκη θεραπείας. Έτσι η Σκέψη που 
έχει την δύναµη να θεραπεύσει τον διχασµό έγινε µέρος κάθε θραύσµατος του νου που 
κάποτε ήταν ένα, αλλά δεν µπορούσε να αναγνωρίσει την ενότητά του. Τώρα δεν γνώριζε τον 
εαυτό του, και νόµιζε ότι η Ταυτότητά του χάθηκε.   3. Η σωτηρία είναι ακύρωση µε την έννοια 
ότι δεν κάνει τίποτα, µην µπορώντας να υποστηρίξει τον κόσµο των ονείρων και της κακίας. 
Εποµένως αφήνει τις ψευδαισθήσεις ναφύγουν. Μην υποστηρίζοντάς τες, απλά τις αφήνει να 
γίνουν σκόνη. Και αυτό που έκρυβαν τώρα αποκαλύπτεται · ένα ιερό άδυτο στο ιερό Όνοµα 
του Θεού όπου είναι γραµµένος ο Λόγος Του, µε τα δώρα της συγχώρεσής σου 
τοποθετηµένα µπροστά του, και µε την θύµηση του Θεού όχι µακριά πια.   4. Ας ερχόµαστε 
καθηµερινά σε αυτό το ιερό µέρος, και ας περνάµε λίγη ώρα µαζί. Εδώ µοιραζόµαστε το 
τελευταίο µας όνειρο. Είναι ένα όνειρο στο οποίο δεν υπάρχει θλίψη, διότι περιέχει έναν 
υπαινιγµό όλης της δόξας που µας δόθηκε από τον Θεό. Το χορτάρι βγαίνει από το χώµα, τα 
δέντρα µπουµπουκιάζουν τώρα, και τα πουλιά έρχονται να ζήσουν µέσα στις φυλλωσιές τους. 
Η γη ξαναγεννιέται µε µια νέα οπτική. Η νύχτα έχει φύγει, και έχουµε έρθει στο φως µαζί   5. 
Από εδώ δίνουµε σωτηρία στον κόσµο, διότι εδώ την δεχτήκαµε. Το τραγούδι της χαράς µας 
είναι το κάλεσµα προς όλο τον κόσµο, ότι η ελευθερία έχει επιστρέψει, ο χρόνος έχει σχεδόν 
τελειώσει, και ο Υιός του Θεού µόνο µια στιγµή ακόµα θα περιµένει µέχρι να θυµηθεί τον 
Πατέρα του, να τελειώσουν τα όνειρά του, η αιωνιότητα να διώξει µε την λάµψη της τον 
κόσµο, και ο Ουρανός να είναι το µόνο που υπάρχει. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 231 
Πατέρα, το µόνο που θέλω είναι να Σε θυµηθώ. 

 

Τι άλλο εκτός από την Αγάπη σου, Πατέρα, µπορώ να αναζητήσω; Ίσως να νοµίζω πως 
αναζητώ κάτι άλλο · κάτι που έχω αποκαλέσει µε πολλά ονόµατα. Όµως η Αγάπη Σου είναι το 
µόνο πράγµα που αναζητώ, ή αναζήτησα ποτέ. Διότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα 
µπορούσα ποτέ να θέλω να βρω. Ας Σε θυµηθώ. Τι άλλο θα µπορούσα να επιθυµώ εκτός από 
την αλήθεια για τον εαυτό µου; 

 

 

Αυτή είναι η θέλησή σου, αδελφέ µου. Και µοιράζεσαι αυτή την θέληση µε µένα, καθώς και µε 
Αυτόν που είναι ο Πατέρας µας. Η θύµηση Του είναι ο Ουρανός. Αυτό αναζητούµε. Και µόνο 
αυτό θα µας δοθεί να βρούµε. 



	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 232 
Να είσαι µέσα στο νου µου, Πατέρα, όλη την ηµέρα. 

 

Να είσαι µέσα στο νου µου, Πατέρα, όταν ξυπνώ, και λάµπε πάνω µου όλη την ηµέρα σήµερα. 
Κάθε λεπτό ας είναι ώρα που ενοικώ µαζί Σου. Και ας µην ξεχνώ να Σου δίνω κάθε ώρα τις 
ευχαριστίες µου που έµεινες µαζί µου, και θα είσαι πάντα εκεί για να ακούς το κάλεσµά µου 
προς Εσένα και να µου απαντάς. Και όταν έρθει το βράδυ, όλες µου οι σκέψεις ας είναι ακόµα 
µαζί µε Σένα και µε την Αγάπη Σου. Και ας κοιµηθώ σίγουρος για την ασφάλειά µου, βέβαιος 
για την φροντίδα Σου, και µε χαρά γνωρίζοντας ότι είµαι ο Υιός Σου. 

 

Έτσι θα πρέπει να είναι κάθε µέρα. Σήµερα, ασκήσου στο τέλος του φόβου. Έχε πίστη σε 
Αυτόν που είναι ο Πατέρας Σου. Εµπιστεύσου τα πάντα σε Αυτόν. Άφησέ Τον να σου 
αποκαλύψει τα πάντα, και µην αποθαρρύνεσαι διότι είσαι ο Υιός Του. 
 
 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 233 
 

Δίνω την ζωή µου στον Θεό για να την καθοδηγεί, σήµερα. 

 

Πατέρα, Σου δίνω όλες µου τις σκέψεις σήµερα. Δεν επιθυµώ να κρατήσω καµία δική µου. 
Στην θέση τους, δώσε µου τις Δικές Σου. Σου δίνω και όλες µου τις πράξεις, ώστε να µπορώ 
να κάνω το Θέληµά σου αντί να αναζητώ ανικανοποίητους στόχους, και να σπαταλώ τον 
χρόνο µου σε µάταιες φαντασιώσεις. Σήµερα, έρχοµαι σε Σένα. Εγώ θα αποσυρθώ και απλά 
θα Σε ακολουθώ. Ας είσαι Εσύ ο Οδηγός, και εγώ αυτός που ακολουθεί χωρίς να αµφισβητεί 
την σοφία του Άπειρου, ούτε την Αγάπη που την τρυφερότητά της δεν µπορώ καν να συλλάβω 
µε το νου µου, αλλά που είναι συνάµα το τέλειο δώρο Σου σε µένα. 

 

Σήµερα έχουµε έναν Οδηγό, να µας καθοδηγεί. Και καθώς πορευόµαστε µαζί, θα δίνουµε 
αυτή την ηµέρα σε Αυτόν χωρίς καµία επιφύλαξη. Αυτή είναι η ηµέρα Του. και γι αυτό είναι 
µέρα αµέτρητων δώρων και ελέους σε µας. 
	  



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 234 
Πατέρα, σήµερα είµαι πάλι ο Υιός Σου. 

 

Σήµερα προσδοκούµε την ώρα που τα όνειρα αµαρτίας και ενοχής φεύγουν, και φτάνουµε 
στην ιερή γαλήνη από την οποία δεν φύγαµε ποτέ. Μια µόνο µικρή στιγµούλα έχει παρέλθει 
ανάµεσα στην αιωνιότητα και το σηµείο που ο χρόνος τελειώνει. Τόσο µικρό ήταν αυτό το 
διάλειµµα που δεν υπήρξε καµιά διακοπή στην συνέχεια, ούτε κανένα ρήγµα στις σκέψεις 
που είναι για πάντα ενοποιηµένες σαν ένα. Τίποτα δεν έχει συµβεί ποτέ που να ενοχλήσει την 
γαλήνη του Θεού του Πατέρα και του Υιού. Αυτό το δεχόµαστε ως απόλυτα αληθινό σήµερα. 

 

Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, που δεν είναι δυνατόν να χάσουµε από την µνήµη µας Εσένα και 
την Αγάπη Σου. Αναγνωρίζουµε την ασφάλειά µας, και δίνουµε ευχαριστίες για όλα τα δώρα 
που µας έχεις χαρίσει, και για όλη την βοήθεια και την αγάπη που έχουµε λάβει, για την αιώνια 
υποµονή Σου, και τον Λόγο που µας έδωσες ότι έχουµε σωθεί. 

 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 235 
Ο Θεός µε το έλεός Του θέλει να σωθώ. 

 

Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξω όλα τα πράγµατα που φαίνεται ότι µε πληγώνουν, και να 
διαβεβαιώσω τον εαυτό µου µε απόλυτη σιγουριά, «Ο Θεός θέλει να σωθώ από αυτό», και 
απλά να τα παρακολουθώ καθώς εξαφανίζονται. Δεν χρειάζεται παρά να κρατώ στο νου µου 
ότι το Θέληµα του Θεού για µένα είναι µόνο η ευτυχία, για να διαπιστώσω ότι µόνο ευτυχία 
έρχεται σε µένα. Και δεν χρειάζεται παρά να θυµηθώ ότι η Αγάπη του Θεού περιβάλλει τον 
Υιό Του και κρατά την αθωότητά του για πάντα τέλεια, ώστε να σιγουρευτώ ότι έχω σωθεί και 
είµαι ασφαλής για πάντα µέσα στην Αγκαλιά Του. Είµαι ο Υιός που αγαπά. Και έχω σωθεί 
διότι ο Θεός µε το έλεός Του θέλει να γίνει έτσι. 

 

Πατέρα, η Ιερότητά Σου είναι δική µου. Η Αγάπη Σου µε δηµιούργησε, και έκανε την αθωότητά 
µου για πάντα µέρος δικό Σου. Δεν έχω ούτε ενοχή ούτε αµαρτία µέσα µου, γιατί δεν υπάρχει 
καµία ενοχή και αµαρτία σε Σένα. 



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 236 
Κυβερνώ το νου µου, τον οποίο εγώ µόνο πρέπει να κυβερνώ. 

 

Έχω ένα βασίλειο που πρέπει να κυβερνήσω. Κάποιες φορές, φαίνεται σαν να µην είµαι 
καθόλου ο βασιλιάς του. Φαίνεται σαν να θριαµβεύει αυτό επάνω µου, και να µου λέει τι να 
σκέφτοµαι, τι να κάνω και τι να νιώθω. Και όµως, µου έχει δοθεί για να υπηρετεί όποιο σκοπό 
αντιλαµβάνοµαι εγώ σε αυτό. Ο νους µου µπορεί µόνο να υπηρετεί. Σήµερα τον θέτω στην 
υπηρεσία του Αγίου Πνεύµατος για να τον απασχολήσει όπως Αυτό θεωρεί κατάλληλο. Αυτή 
την οδηγία δίνω στο νου µου, που µόνο εγώ µπορώ να κυβερνήσω. Κι έτσι τον 
απελευθερώνω για να κάνει το Θέληµα του Θεού. 

 

Πατέρα, ο νους µου είναι ανοιχτός στις Σκέψεις Σου, και κλειστός σήµερα σε κάθε άλλη σκέψη 
εκτός από τις δικές Σου. Κυβερνώ το νου µου, και τον προσφέρω σε Σένα. Δέξου το δώρο 
µου, γιατί είναι το δικό Σου δώρο προς εµένα. 

 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 237 
Τώρα θέλω να είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 

 

Σήµερα θα δεχτώ την αλήθεια για µένα. Θα ανυψωθώ µε µεγαλείο, και θα αφήσω το φως 
µέσα µου να λάµπει πάνω στον κόσµο, όλη την ηµέρα. Φέρνω στον κόσµο τα νέα της 
σωτηρίας τα οποία ακούω καθώς ο Πατέρας µου µού µιλά. Και βλέπω τον κόσµο που ο 
Χριστός θέλει να βλέπω, γνωρίζοντας ότι το πικρό όνειρο του θανάτου φτάνει στο τέλος του · 
γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το Κάλεσµα του Πατέρα µου προς εµένα. 

 

Ο Χριστός είναι τα µάτια µου σήµερα, και Αυτός είναι τα αυτιά µε τα οποία ακούω την Φωνή 
του Θεού σήµερα. Πατέρα, έρχοµαι σε Σένα µέσω Εκείνου ο Οποίος είναι ο Υιός Σου, και ο 
αληθινός µου Εαυτός. Αµήν. 
	  
	  



	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 238 
Στην απόφασή µου βασίζεται ολόκληρη η σωτηρία. 

 

Πατέρα, η εµπιστοσύνη σου προς εµένα είναι τόσο µεγάλη, που πρέπει να είµαι άξιος. Εσύ µε 
δηµιούργησες, και µε γνωρίζεις έτσι όπως είµαι. Και όµως ανέθεσες την σωτηρία του Υιού Σου 
στα χέρια µου, και την άφησες να βασίζεται στην απόφασή µου. Πρέπει να µε αγαπάς 
πραγµατικά. Και η ιερότητά µου πρέπει να είναι ακλόνητη κι αυτή, εφόσον µου έδωσες τον Υιό 
Σου µε την βεβαιότητα ότι είναι ασφαλής, Αυτός που είναι µέρος δικό Σου, αλλά είναι και δικς 
µου, διότι Αυτός είναι ο Εαυτός µου. 

 

Κι έτσι, γι άλλη µια φορά σήµερα, σταµατούµε για να αναλογιστούµε πόσο µας αγαπά ο 
Πατέρας µας. Και πόσο αγαπητός παραµένει σε Αυτόν ο Υιός Του, ο δηµιουργηµένος από 
την Αγάπη Του και του Οποίου η Αγάπη ολοκληρώνεται µέσα σ’ αυτόν. 

 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 239 
Η δόξα του Πατέρα µου είναι δική µου. 

 

Σήµερα η αλήθεια ας µην µείνει κρυµµένη πίσω από µια ψεύτικη ταπεινότητα. Αντί γι αυτό ας 
είµαστε ευγνώµονες για τα δώρα που µας έδωσε ο Πατέρας µας. Είναι δυνατόν να βλέπουµε 
σε εκείνους που Αυτός µοιράζεται την δόξα Του µαζί τους κανένα ίχνος αµαρτίας και ενοχής; 
Και είναι δυνατόν να µην βρισκόµαστε κι εµείς ανάµεσά τους, όταν Αυτός αγαπά τον Υιό Του 
για πάντα και µε τέλεια συνέπεια, γνωρίζοντας ότι είναι έτσι όπως Αυτός τον δηµιούργησε; 

 

Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, για το φως που λάµπει µέσα µας. Και το τιµούµε, διότι Εσύ το 
µοιράζεσαι µαζί µας. Μέσα σε αυτό το φως είµαστε ένα, ενωµένοι και ένα µαζί Σου, σε ειρήνη 
µε όλη την δηµιουργία και µε τον εαυτό µας. 
	  
	  
	  

	  



ΜΑΘΗΜΑ 240 
Ο φόβος δεν δικαιολογείται σε καµία µορφή. 

 

Ο φόβος είναι αυταπάτη. Επιµαρτυρεί ότι βλέπεις τον εαυτό σου έτσι όπως ποτέ δεν γίνεται 
να είναι, άρα βλέπεις ένα κόσµο που είναι αδύνατον να υπάρχει. Ούτε ένα πράγµα σε αυτό 
τον κόσµο δεν είναι αληθινό. Δεν έχει σηµασία η µορφή µε την οποία µπορεί να εµφανίζεται. 
Απλά φέρει µαρτυρίες των ψευδαισθήσεων που έχεις για τον εαυτό σου. Σήµερα ας µην 
τρέφουµε αυταπάτες. Είµαστε οι Υιοί του Θεού. δεν υπάρχει φόβος µέσα µας, γιατί ο κάθε 
ένας από εµάς είναι µέρος της Ίδιας της Αγάπης. 

 

Πόσο ανόητοι είναι οι φόβοι µας! Θα άφηνες Εσύ ποτέ τον Υιό Σου να υποφέρει; Δώσε µας 
πίστη σήµερα να αναγνωρίσουµε τον Υιό Σου, και να τον απελευθερώσουµε. Ας τον 
συγχωρήσουµε στο Όνοµά Σου, ώστε να µπορέσουµε να καταλάβουµε την ιερότητά µας, και 
να νιώσουµε την αγάπη γι αυτόν που είναι και Δικός Σου. 
 
 
	  

	  
	  
	  


