
ΜΑΘΗΜΑ 101 
 

Το Θέληµα του Θεού για µένα είναι η απόλυτη ευτυχία. 
 

1. Σήµερα θα συνεχίσουµε µε το θέµα της ευτυχίας. Αυτή είναι µια ιδέα κλειδί για να 
κατανοήσεις τι σηµαίνει σωτηρία. Ακόµα πιστεύεις ότι η σωτηρία σου ζητά να υποφέρεις για 
να τιµωρηθείς για τις «αµαρτίες» σου. Δεν είναι έτσι. Και όµως πρέπει ακόµα να το πιστεύεις 
αφού πιστεύεις ότι η αµαρτία είναι πραγµατική και ότι ο Υιός του Θεού µπορεί να αµαρτήσει. 
2. Αν η αµαρτία είναι αληθινή, τότε η τιµωρία είναι δίκαιη και δεν µπορεί να αποφευχθεί. 
Εποµένως η σωτηρία πρέπει να εξαγοραστεί µέσα από βάσανα. Αν η αµαρτία είναι αληθινή, 
τότε η ευτυχία πρέπει να είναι µία ψευδαίσθηση, διότι δεν γίνεται και οι δύο να είναι αληθινές. 
Οι αµαρτωλοί δικαιούνται µόνο θάνατο και πόνο, και αυτό είναι που επιζητούν. Διότι 
γνωρίζουν ότι τους περιµένει, και ότι θα τους αναζητήσει και θα τους βρει κάπου, κάποτε, σε 
κάποια µορφή που θα ισοφαρίζει το λογαριασµό που χρωστούν στον Θεό. Θα επιθυµούσαν 
να Του ξεφύγουν µέσα στο φόβο τους. Και όµως, Αυτός θα τους καταδιώξει, και δεν γίνεται να 
διαφύγουν. 
3. Αν η αµαρτία είναι αληθινή τότε η σωτηρία πρέπει να είναι πόνος. Ο πόνος είναι το κόστος 
της αµαρτίας, και το µαρτύριο δεν µπορεί ποτέ να αποφευχθεί, αν η αµαρτία είναι αληθινή. Η 
σωτηρία πρέπει να είναι κάτι τροµακτικό, διότι θα σκοτώνει, αργά, παίρνοντας τα πάντα πριν 
χαρίσει την καλοδεχούµενη ευεργεσία του θανάτου σε θύµατα που από αυτά δεν έχει µείνει 
κάτι περισσότερο από οστά πριν η σωτηρία εξευµενιστεί. Η οργή της είναι απεριόριστη, 
ανελέητη, αλλά απόλυτα δίκαιη. 
4. Ποιος είναι αυτός που θα αναζητούσε µια τέτοια άγρια τιµωρία; Ποιος δεν θα ήθελε να 
ξεφύγει από την σωτηρία, και να προσπαθήσει µε κάθε τρόπο να πνίξει την Φωνή που του 
την προσφέρει; Γιατί να προσπαθήσει να ακούσει και να δεχτεί την προσφορά Της; Αν η 
αµαρτία είναι πραγµατική, η προσφορά της είναι ο θάνατος, που διανέµεται σε σκληρή µορφή 
για να ταιριάζει µε τις φαύλες επιθυµίες µε τις οποίες γεννήθηκε η αµαρτία. Αν η αµαρτία είναι 
αληθινή, η σωτηρία έχει γίνει ο χειρότερος εχθρός σου, η κατάρα του Θεού πάνω σε σένα 
που σταύρωσες τον Υιό Του. 
5. Χρειάζεσαι τις περιόδους άσκησης σήµερα. Οι ασκήσεις διδάσκουν ότι η αµαρτία δεν είναι 
πραγµατική, και όλα όσα πιστεύεις ότι θα συµβούν από την αµαρτία ποτέ δεν θα γίνουν γιατί 
δεν υπάρχει αιτία. Δέξου την Επανόρθωση µε ανοιχτό νου, η οποία δεν περιθάλπει καµία 
πεποίθηση ότι έχεις κάνει τον Υιό του Θεού διάβολο. Δεν υπάρχει αµαρτία. Ασκούµαστε µε 
αυτή την σκέψη όσο πιο συχνά µπορούµε σήµερα, διότι είναι η βάση της σηµερινής ιδέας 
6. Το Θέληµα του Θεού για σένα είναι η απόλυτη ευτυχία διότι δεν υπάρχει αµαρτία, και ο 
πόνος είναι άνευ αιτίας. Η χαρά είναι δίκαιη, και ο πόνος δεν παρά ένα σηµάδι ότι έχεις 
παρεξηγήσει τον εαυτό σου. Μην φοβάσαι το Θέληµα του Θεού. Παρά στρέψου προς αυτό µε 
εµπιστοσύνη ότι θα σε απελευθερώσει από όλες τις συνέπειες που έχει σφυρηλατήσει η 
αµαρτία µε φρενήρη φαντασία. Να λες: 
Το Θέληµα του Θεού για µένα είναι η απόλυτη ευτυχία. 
Δεν υπάρχει αµαρτία · άρα δεν υπάρχουν συνέπειες. 
Έτσι θα πρέπει να αρχίζεις τις περιόδους πρακτικής σου, και έπειτα προσπάθησε πάλι να 
βρεις την χαρά που θα εισάγουν στο νου σου αυτές οι σκέψεις. 
7. Δώσε µε χαρά αυτά τα πέντε λεπτά, για να αποµακρύνεις το βαρύ φορτίο που έθεσες στον 
εαυτό σου µε την παρανοϊκή πίστη ότι αµαρτία είναι πραγµατική. Σήµερα ας ξεφύγεις από την 
παράνοια. Έχεις πάρει τον δρόµο της ελευθερίας, και τώρα η σηµερινή ιδέα φέρνει φτερά για 
να σε επιταχύνει, και ελπίδα ότι θα µπορέσεις να πας ακόµα γρηγορότερα προς τον στόχο 
της ειρήνης που σε αναµένει. Δεν υπάρχει αµαρτία. Αυτό να θυµάσαι σήµερα, και λέγε στον 
εαυτό σου όσο πιο συχνά µπορείς: 

Το Θέληµα του Θεού για µένα είναι η απόλυτη ευτυχία. 
Αυτή είναι η αλήθεια, διότι δεν υπάρχει αµαρτία. 

 
 
	  
	  

	  
 



ΜΑΘΗΜΑ 102 
 

Μοιράζοµαι το Θέληµα του Θεού για την ευτυχία µου. 
 

1. Δεν θέλεις να υποφέρεις. Μπορεί να νοµίζεις ότι αυτό σου εξαγοράζει κάτι, και µπορεί 
ακόµα να πιστεύεις ότι σου εξαγοράζει κάτι που θέλεις. Σίγουρα αυτή η πεποίθησή σου είναι 
ήδη κλονισµένη, τουλάχιστον αρκετά για να σε κάνει να την αµφισβητείς, και να υποπτεύεσαι 
ότι δεν έχει καµία λογική. Δεν έχει φύγει εντελώς ακόµα, αλλά τώρα πια της λείπουν οι ρίζες 
που κάποτε την κρατούσαν τόσο σφικτά στα σκοτεινά και απόκρυφα µέρη του νου σου. 
2. Σήµερα προσπαθούµε να αποδυναµώσουµε κι άλλο το ήδη αδυνατισµένο κράτηµα της, και 
να συνειδητοποιήσουµε ότι ο πόνος δεν έχει κανένα νόηµα, είναι ολότελα χωρίς αιτία και 
χωρίς δύναµη να καταφέρει τίποτα. Δεν µπορεί να σου εξαγοράσει τίποτα απολύτως. Δεν σου 
προσφέρει τίποτα, και δεν υπάρχει. Και το καθετί που νοµίζεις ότι σου προσφέρει επίσης δεν 
υπάρχει. Υπήρξες σκλάβος ενός τίποτα. Σήµερα ελευθερώσου και ένωσε την θέλησή σου µε 
το χαρούµενο Θέληµα του Θεού. 
3. Για αρκετές µέρες θα συνεχίσουµε να αφιερώνουµε της περιόδους πρακτικής µας σε 
ασκήσεις που είναι σχεδιασµένες για να σε βοηθήσουν να φτάσεις την ευτυχία που το 
Θέληµα του Θεού έχει βάλει µέσα σου. Εδώ βρίσκεται το σπίτι σου, και εδώ είναι η ασφάλειά 
σου. Εδώ είναι η γαλήνη σου, και εδώ δεν υπάρχει καθόλου φόβος. Εδώ είναι η σωτηρία. 
Εδώ βρίσκεται επιτέλους η ανάπαυση. 
4. Άρχισε τις περιόδους πρακτικής σου µε αυτή την αποδοχή της Θέλησης του Θεού για σένα: 
Μοιράζοµαι το Θέληµα του Θεού για την ευτυχία µου, και το δέχοµαι σαν την λειτουργία 
µου τώρα. 
Έπειτα αναζήτησε αυτή την λειτουργία βαθιά µέσα στο νου σου, γιατί εκεί βρίσκεται και 
περιµένει την επιλογή σου. Δεν γίνεται να µην την βρεις όταν µάθεις ότι είναι και δική σου 
επιλογή, και ότι µοιράζεσαι το Θέληµα του Θεού. 
5. Να είσαι ευτυχισµένος γιατί η µόνη σου λειτουργία εδώ είναι η ευτυχία. Δεν χρειάζεται να 
αγαπάς τον Υιό του Θεού λιγότερο από ότι Αυτός του Οποίου η Αγάπη τον δηµιούργησε 
γεµάτο αγάπη όµοιο µε τον Εαυτό Του. 
Εκτός από τις ωριαίες πεντάλεπτες ανάπαυλες , κάνε συχνές παύσεις σήµερα, να λέγε στον 
εαυτό σου ότι τώρα έχεις αποδεχτεί την ευτυχία ως την δική σου, µόνη λειτουργία. Και να 
είσαι σίγουρος ότι ενώνεσαι µε το Θέληµα του Θεού καθώς το κάνεις αυτό. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 103 
 

Ο Θεός εφόσον είναι Αγάπη, είναι επίσης κι ευτυχία 
 

1. Η ευτυχία είναι µια ιδιότητα της αγάπης. Δεν γίνεται να είναι ξεχωριστά από αυτήν. Και ούτε 
µπορεί να βιωθεί εκεί όπου δεν βρίσκεται η αγάπη. Η αγάπη δεν έχει όρια, γιατί βρίσκεται 
παντού. Άρα και η χαρά βρίσκεται παντού. Και όµως, µπορεί ο νους να το αρνηθεί αυτό και 
να πιστεύει ότι υπάρχουν κενά στην αγάπη όπου µπορεί να εισέλθει η αµαρτία, φέρνοντας 
πόνο αντί χαρά. Αυτή η παράξενη πεποίθηση επιθυµεί να περιορίσει την ευτυχία 
επαναπροσδιορίζοντας την αγάπη ως περιορισµένη, και δηµιουργώντας αντίσταση σε αυτό 
που δεν έχει όρια και κανένα αντίθετο. 
2. Τότε ο φόβος συνδέεται µε την αγάπη, και τα αποτέλεσµα του γίνονται το κληροδότηµα 
του νου που πιστεύει πως ό,τι έφτιαξε είναι αλήθεια. Αυτές οι εικόνες, χωρίς καµιά 
πραγµατικότητα στ’ αλήθεια, φέρουν µαρτυρίες για τον φόβο προς τον Θεό, ξεχνώντας ότι 
αφού Εκείνος είναι Αγάπη, πρέπει να είναι και χαρά. Αυτό το βασικό σφάλµα θα 



προσπαθήσουµε να φέρουµε στην αλήθεια σήµερα, και να διδάξουµε τον εαυτό µας: 
Ο Θεός εφόσον είναι Αγάπη, είναι επίσης κι ευτυχία. 
Αν Τον φοβάµαι σηµαίνει πως φοβάµαι την χαρά. 

Άρχισε τις ασκήσεις σου σήµερα µε αυτή την σκέψη , η οποία διορθώνει την ψευδή 
πεποίθηση ότι ο Θεός είναι φόβος. Επίσης τονίζει ότι η ευτυχία σου ανήκει, διότι Εκείνος είναι 
αυτό που είναι. 
3. Άφησε αυτή την διόρθωση να τοποθετηθεί µέσα στο νου σου στην αρχή κάθε ώρας 
αφύπνισης σήµερα. Έπειτα καλωσόρισε όλη την ευτυχία που φέρνει καθώς η αλήθεια 
αντικαθιστά τον φόβο, και η χαρά γίνεται αυτό που προσδοκείς ότι θα λάβει την θέση του 
πόνου. Εφόσον ο Θεός είναι Αγάπη, θα σου δοθεί. Ενίσχυε αυτή την προσδοκία τακτικά όλη 
την ηµέρα, και ησύχασε όλους σου τους φόβους µε αυτή την διαβεβαίωση, την ευγενική και 
απόλυτα αληθινή: 

Ο Θεός εφόσον είναι Αγάπη, είναι επίσης κι ευτυχία. 
Και η ευτυχία είναι αυτό που αναζητώ σήµερα. 

Δεν γίνεται ν’ αποτύχω, διότι αναζητώ την αλήθεια. 
 
 
 
	  

	  
	  
	  

 
ΜΑΘΗΜΑ 104 

 
Αναζητώ µόνο αυτό που µου ανήκει αληθινά 

 
1. Η σηµερινή ιδέα συνεχίζει µε την σκέψη ότι η χαρά και η γαλήνη δεν είναι καθόλου άσκοπα 
όνειρα. Είναι δικαίωµά σου, επειδή είσαι αυτό που είσαι. Έρχονται σε σένα από τον Θεό που 
δεν γίνεται να αποτύχει να σου δώσει αυτό που θέλει. Όµως πρέπει να υπάρχει ένα µέρος 
έτοιµο να δεχτεί τα δώρα Του. Αυτά δεν γίνονται ευπρόσδεκτα µε χαρά από ένα νου που στην 
θέση που ανήκουν τα δώρα Εκείνου, αυτός έχει τοποθετήσει τα δώρα που έχει φτιάξει αυτός 
σαν υποκατάστατα των δικών Του δώρων. 
2. Σήµερα ας αποβάλουµε όλα τα ανούσια δώρα που έχουµε φτιάξει εµείς και τα έχουµε 
τοποθετήσει πάνω στον ιερό βωµό όπου ανήκουν τα δώρα του Θεού. Τα δικά Του δώρα είναι 
που µας ανήκουν πραγµατικά. Τα δικά Του είναι τα δώρα που είναι κληρονοµιά µας από πριν 
υπάρξει χρόνος, και θα είναι ακόµα δικά µας όταν ο χρόνος περάσει στην αιωνιότητα. Δικά 
Του είναι τα δώρα που βρίσκονται µέσα µας τώρα, διότι είναι αιώνια. Και δεν χρειάζεται να 
περιµένουµε για να τα έχουµε. Μας ανήκουν σήµερα. 
3. Γι αυτό επιλέγουµε να τα έχουµε τώρα, και να ξέρουµε ότι επιλέγοντας αυτά στην θέση 
αυτών που είχαµε φτιάξει εµείς, ενώνουµε την θέλησή µας µε την Θέληση του Θεού, και τις 
αναγνωρίζουµε σαν ένα και το αυτό. Οι µεγαλύτερες περίοδοι άσκησης σήµερα, τα πέντε 
λεπτά ανά ώρα που δίνουµε στην αλήθεια για την σωτηρία σου, θα πρέπει ν’ αρχίζουν έτσι: 

Αναζητώ µόνο αυτό που µου ανήκει αληθινά, 
Και η χαρά και η γαλήνη είναι κληρονοµιά µου. 

Έπειτα άφησε κατά µέρος τις συγκρούσεις του κόσµου που προσφέρει άλλα δώρα και άλλους 
στόχους φτιαγµένους από ψευδαισθήσεις, ψάχνοντας παντού για µαρτυρίες αυτών των 
δώρων αναζητώντας τες σε ένα κόσµο των ονείρων. 
4. Όλα αυτά σήµερα τα αφήνουµε κατά µέρος, και αναζητούµε στην θέση τους αυτό που είναι 
αληθινά δικό µας, καθώς ζητούµε να αναγνωρίσουµε αυτά που µας έχει δώσει ο Θεός. 
Καθαρίζουµε ένα ιερό µέρος µέσα στο νου µας ενώπιον του βωµού Του, εκεί όπου τα δικά 
Του δώρα της χαράς και της γαλήνης είναι ευπρόσδεκτα, και στον οποίο ερχόµαστε για να 
βρούµε αυτά που µας έχουν δοθεί από Αυτόν. Ερχόµαστε µε εµπιστοσύνη σήµερα, 
γνωρίζοντας ότι αυτό που µας ανήκει αληθινά, είναι αυτό που Εκείνος δίνει. Και δεν 
επιθυµούµε τίποτα άλλο, γιατί τίποτα άλλο δεν µας ανήκει αληθινά. 
5. Έτσι ελευθερώνουµε τον δρόµο γι Αυτόν απλά αναγνωρίζοντας ότι η Θέλησή Του έχει ήδη 



γίνει, και ότι η χαρά και η γαλήνη µας ανήκουν ως αιώνια δώρα Του. Δεν θα αφήσουµε τον 
εαυτό µας να τα χάσει από τα «µάτια» του ανάµεσα στις ώρες που ερχόµαστε να τα 
αναζητήσουµε εκεί όπου Αυτός τα έχει τοποθετήσει.. Και όσο πιο συχνά µπορούµε ας 
θυµόµαστε: 

Αναζητώ µόνο αυτό που µου ανήκει αληθινά. 
Τα δώρα του Θεού, η χαρά και η γαλήνη, είναι τα µόνα που θέλω. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 105 
 

Η Γαλήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου 
 

1. Η γαλήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές σου. Σήµερα θα τις δεχτούµε γνωρίζοντας ότι 
µας ανήκουν. Και θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε ότι αυτά τα δώρα αυξάνονται καθώς 
τα λαµβάνοµε. Δεν µοιάζουν µε τα δώρα που µπορεί να δίνει ο κόσµος, στα οποία ο δότης 
χάνει καθώς δίνει το δώρο · και ο αποδέκτης γίνεται πλουσιότερος από την απώλειά του 
δότη. Αυτά δεν είναι δώρα, παρά δοσοληψίες βασισµένες στην ενοχή. Το πραγµατικό δώρο 
δεν περιέχει καµιά απώλεια. Είναι αδύνατον να κερδίσει κάποιος όταν ο άλλος χάνει. Αυτό 
υπαινίσσεται όριο και ανεπάρκεια. 
2. Κανένα δώρο δεν δίνεται έτσι. Τέτοια «δώρα» δεν είναι παρά µια ανταλλαγή που περιµένει 
κάτι ακόµα πιο πολύτιµο σε αντίτιµο · ένα δάνειο µε τόκο να ξεπληρωθεί στο ακέραιο · ένα 
προσωρινό δανεισµό, που έχει σκοπό να χρησιµοποιηθεί σαν ενέχυρο για να ξεπληρωθεί µε 
κάτι περισσότερο από εκείνον που πήρε το δώρο. Αυτή η παράδοξη παραµόρφωση για το τι 
σηµαίνει να δίνεις, επικρατεί σε όλα τα επίπεδα του κόσµου που βλέπεις. Απογυµνώνει από 
κάθε νόηµα όλα τα δώρα που δίνεις, και δεν αφήνει τίποτα σε αυτά που λαµβάνεις. 
3. Ένας µείζων στόχος αυτών των Μαθηµάτων είναι να αναιρέσει την άποψη που έχεις όσον 
αφορά το να δίνεις, έτσι ώστε να µπορείς να λαµβάνεις. Γιατί το να δίνεις έχει γίνει µια πηγή 
φόβου, και έτσι επιθυµείς να αποφύγεις το µόνο µέσο µε το οποίο µπορείς και να λάβεις. 
Δέξου την γαλήνη και την χαρά του Θεού, και θα µάθεις να βλέπεις διαφορετικά τα δώρα. Τα 
δώρα του Θεού ποτέ δεν µειώνονται καθώς δίνονται. Αντίθετα, αυξάνονται µε αυτό τον 
τρόπο. 
4. ¨Όπως η γαλήνη και η χαρά του Ουρανού δυναµώνουν όταν τις δέχεσαι ως δώρα του 
Θεού σε σένα, έτσι και η χαρά του Δηµιουργού σου αυξάνεται όταν δέχεσαι την χαρά Του και 
την γαλήνη Του ως δικές σου. Ή αληθινή προσφορά είναι δηµιουργία. Επεκτείνει το 
απεριόριστο στο άπειρο, το αιώνιο στο άχρονο, και την αγάπη στον εαυτό της. Προσθέτει σε 
αυτό που είναι ήδη ολοκληρωµένο, όχι µε την έννοια ότι προσθέτει περισσότερα, διότι αυτό 
υπονοεί ότι ήταν λιγότερο πριν. Προσθέτει αφήνοντας αυτό που δεν µπορεί να περιοριστεί 
µέσα στον εαυτό του, να εκπληρώσει τον στόχο του να χαρίσει όλα όσα έχει, διασφαλίζοντάς 
τα έτσι για πάντα για τον εαυτό του.  
5. Σήµερα δέξου την γαλήνη και την χαρά του Θεού ως δικές σου. Άφησέ Τον να 
ολοκληρωθεί έτσι όπως Αυτός ορίζει την ολοκλήρωση. Θα καταλάβεις ότι αυτό που 
ολοκληρώνει Αυτόν πρέπει να ολοκληρώνει και τον Υιό Του. Αυτός δεν µπορεί να δίνει µέσω 
της απώλειας. Ούτε κι εσύ µπορείς. Δέξου τα δώρα Του της χαράς και της γαλήνης σήµερα, 
και Αυτός θα σε ευχαριστήσει για τα δώρα σου προς Αυτόν. 
6. Σήµερα οι ασκήσεις µας θα αρχίσουν λίγο διαφορετικά. Σήµερα, άρχισε φέρνοντας στο νου 
σου εκείνους τους αδερφούς στους οποίους έχεις αρνηθεί την γαλήνη και την χαρά του Θεού, 
οι οποίες είναι δικαίωµά τους σύµφωνα µε τους νόµους ισότητας του Θεού. Εδώ τις 
αρνήθηκες στον εαυτό σου. Και εδώ πρέπει να επιστρέψεις για να τις διεκδικήσεις για δικές 
σου.. 
7. Σκέψου τους «εχθρούς» σου για λίγο, και πες στον κάθε ένα, έτσι όπως σου έρχονται στο 



νου: 
Αδερφέ µου, γαλήνη και χαρά προσφέρω σε σένα, 

Ώστε να µπορώ να έχω δικές µου την γαλήνη και την χαρά του Θεού. 
Έτσι προετοιµάζεσαι για να αναγνωρίσεις τα δώρα του Θεού προς εσένα, και ν’ αφήσεις το 
νου σου να ελευθερωθεί από όλα όσα θα µπορούσαν να εµποδίσουν την επιτυχία σου 
σήµερα. Τώρα είσαι έτοιµος να βιώσεις την χαρά και την γαλήνη που έχεις αρνηθεί στον 
εαυτό σου. Τώρα µπορείς να πεις, «Η γαλήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου,» διότι 
έχεις δώσει αυτό που επιθυµείς να λάβεις. 
8. Σήµερα πρέπει να πετύχεις, αν προετοιµάσεις το νου σου έτσι όπως προτείνουµε. Διότι 
έχεις αφήσει όλα τα εµπόδια προς την γαλήνη και την χαρά να ανασηκωθούν, και αυτό που 
είναι δικό σου µπορείς να έρθει σε σένα επιτέλους. Έτσι πες στον εαυτό σου, «Η γαλήνη και η 
χαρά του Θεού είναι δικές µου,» και κλείσε τα µάτια σου για λίγο, και άφησε την Φωνή Του να 
σε βεβαιώσει ότι τα λόγια που λες είναι αληθινά. 
Πέρνα τα 5 λεπτά µαζί Του κάθε φορά που µπορείς σήµερα, αλλά µην νοµίζεις ότι λιγότερο 
δεν αξίζει καθόλου τον κόπο όταν δεν καταφέρνεις να Του αφιερώσεις περισσότερο χρόνο. 
Τουλάχιστον ας θυµάσαι κάθε ώρα να πεις τα λόγια που Τον καλούν να σου δώσει ό,τι 
Εκείνος επιθυµεί να σου δώσει, και επιθυµεί να λάβεις. Να είσαι αποφασισµένος να µην 
αναµιχθείς σε αυτό που Εκείνος επιθυµεί. Και αν κάποιος αδερφός φαίνεται ότι σε βάζει σε 
πειρασµό να αρνηθείς τα δώρα του Θεού σε αυτόν, δες το σαν µια ευκαιρία να αφήσεις τον 
εαυτό σου να λάβει τα δώρα του Θεού για δικά σου. Έπειτα ευλόγησε τον αδερφό σου µε 
ευγνωµοσύνη, και πες: 

Αδερφέ µου, γαλήνη και χαρά προσφέρω σε σένα, 
Ώστε να µπορώ να έχω δικές µου την γαλήνη και την χαρά του Θεού. 

 τα λόγια που Τον καλούν να σου δώσει ό,τι Εκείνος επιθυµεί να σου δώσει, και επιθυµεί να 
λάβεις. Να είσαι αποφασισµένος να µην αναµιχθείς σε αυτό που Εκείνος επιθυµεί. Και αν 
κάποιος αδερφός φαίνεται ότι σε βάζει σε πειρασµό να αρνηθείς τα δώρα του Θεού σε αυτόν, 
δες το σαν µια ευκαιρία να αφήσεις τον εαυτό σου να λάβει τα δώρα του Θεού για δικά σου. 
Έπειτα ευλόγησε τον αδερφό σου µε ευγνωµοσύνη, και πες: 

Αδερφέ µου, γαλήνη και χαρά προσφέρω σε σένα, 
Ώστε να µπορώ να έχω δικές µου την γαλήνη και την χαρά του Θεού. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
 

ΜΑΘΗΜΑ 106 
 

Ας ησυχάσω και ας ακούσω την αλήθεια 
 

1. Άφησε κατά µέρος σήµερα την φωνή του εγώ, όσο δυνατά και να φαίνεται πως σου 
φωνάζει · µην δεχτείς τα τιποτένια δώρα του που στην πραγµατικότητα δεν σου δίνουν τίποτα 
που να θέλεις πραγµατικά · άκου µε ανοιχτό νου που δεν προσπαθεί να σου πει τι είναι η 
σωτηρία · και τότε θα ακούσεις την ισχυρή Φωνή της αλήθειας, ήσυχη σε ισχύ, δυνατή σε 
ησυχία, και απόλυτα βέβαιη στα µηνύµατά Της. 
2. Αφουγκράσου, και άκου τον Πατέρα σου να σου µιλά µέσα από την Φωνή που έχει ορίσει, 
η οποία είναι ικανή να κατασιγάσει τον σάλαγο των ασήµαντων θορύβων αυτού του κόσµου, 
και να δείξει τον δρόµο προς την γαλήνη σε εκείνους που δεν µπορούν να δουν. Ησύχασε 
σήµερα και άκουσε την αλήθεια. Μην απατάσαι από τις φωνές των νεκρών, που σου λένε ότι 
έχουν βρει την πηγή της ζωής και την προσφέρουν και σε σένα για να την πιστέψεις. Μην 
τους δίνεις προσοχή, παρά άκου την αλήθεια. 
3. Μην φοβηθείς σήµερα να παρακάµψεις τις φωνές αυτού του κόσµου. Περπάτα ανάλαφρα 
προσπερνώντας τα χωρίς νόηµα επιχειρήµατά του. Μην τα ακούς. Ησύχασε σήµερα και άκου 
την αλήθεια. Προσπέρνα ό,τι δεν µιλά για Αυτόν που κρατά την ευτυχία σου µέσα στα Χέρια 



Του, και σου την προτείνει καλωσορίζοντάς σε µε αγάπη. Άκου µόνο Αυτόν σήµερα, και µην 
περιµένεις άλλο για να Τον πλησιάσεις. Άκου µια Φωνή σήµερα. 
4. Σήµερα ο Θεός κρατά τον Λόγο Του. Άκου και ησύχαζε. Αυτός επιθυµεί να σου µιλήσει. 
Έρχεται µε θαύµατα χίλιες φορές πιο χαρούµενα και θαυµάσια από ό,τι ονειρεύτηκες κι 
ευχήθηκες ποτέ. Τα θαύµατά Του είναι αληθινά. Δεν θα ξεθωριάσουν όταν τελειώσει το 
όνειρο. Αντίθετα, αυτά φέρνουν το όνειρο στο τέλος του · και κρατούν για πάντα, διότι 
έρχονται από τον Θεό για τον αγαπητό Του Υιό, του οποίου το όνοµα είναι εσύ. 
Προετοιµάσου για θαύµατα σήµερα. Σήµερα επέτρεψε να τηρηθεί η αρχαία υπόσχεση του 
Πατέρα σου προς εσένα και τους αδερφούς σου. 
5. Άκουσέ Τον σήµερα, και αφουγκράσου τον Λόγο που σηκώνει το πέπλο που κείτεται πάνω 
στην γη, και αφυπνίζει όλους όσους κοιµούνται και δεν µπορούν να δουν. Ο Θεός τους καλεί 
µέσα από σένα. Χρειάζεται την φωνή σου για να τους µιλήσει, γιατί ποιος άλλος θα µπορούσε 
να φτάσει τον Υιό του Θεού εκτός από τον Πατέρα του, που τον καλεί µέσα από τον Εαυτό 
σου; Άκουσέ Τον σήµερα, και πρόσφερέ Του την φωνή σου για να µιλήσει σε όλα τα πλήθη 
που περιµένουν να ακούσουν τον Λόγο που θα πει σήµερα. 
6. Να είσαι έτοιµος για την σωτηρία. Είναι εδώ, και σήµερα θα σου δοθεί. Και θα µάθεις την 
λειτουργία σου από τον Ένα ο Οποίος την επέλεξε στο Όνοµα του Πατέρα σου για σένα. 
Αφουγκράσου σήµερα, και θ’ ακούσεις µία Φωνή που θ’ αντιλαλήσει σε όλο τον κόσµο µέσα 
από σένα. Ο κοµιστής όλων των θαυµάτων έχει την ανάγκη να τα λάβεις εσύ πρώτα, κι έτσι 
να γίνεις ο χαρούµενος χορηγός αυτών που έλαβες.  
7. Έτσι αρχίζει η σωτηρία και έτσι τελειώνει · όταν τα πάντα είναι δικά σου και έχεις δώσει τα 
πάντα, θα παραµείνουν µαζί σου για πάντα. Και το µάθηµα έχει µαθευτεί. Σήµερα 
ασκούµαστε στο να δίνουµε, όχι µε τον τρόπο που το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά έτσι όπως 
είναι. Οι ασκήσεις κάθε ώρας θα πρέπει να αρχίζουν µε αυτό το αίτηµα για την φώτισή σου: 

Θα ησυχάσω και θα ακούσω την αλήθεια. 
Τι σηµαίνει να δίνεις και να λαµβάνεις; 

8. Ζήτησε και περίµενε µια απάντηση. Το αίτηµά σου είναι κάποιο του οποίου η απάντηση 
περιµένει πολύ καιρό για να την δεχτείς. Θα αρχίσει την υπηρεσία για την οποία ήρθες, και η 
οποία θα ελευθερώσει τον κόσµο από την άποψη ότι το να δίνεις είναι ένας τρόπος να χάνεις. 
Και έτσι ο κόσµος ετοιµάζεται να κατανοήσει και να λάβει. 
9. Ησύχασε και άκου την αλήθεια σήµερα. Για κάθε πέντε λεπτά που περνάς ακούγοντας, 
χίλιοι νόες ανοίγουν στην αλήθεια και θ’ ακούσουν τον άγιο Λόγο που ακούς εσύ. Και όταν 
περάσει η ώρα, θα απελευθερώσεις πάλι χίλιους ακόµα που σταµατούν για να ζητήσουν να 
τους δοθεί η αλήθεια, µαζί µε σένα. 
10. Σήµερα ο άγιος Λόγος του Θεού φυλάσσεται µέσω της δικής σου αποδοχής για να τον 
δώσεις, έτσι ώστε να µπορέσεις να διδάξεις τον κόσµο τι σηµαίνει να δίνεις ακούγοντας και 
µαθαίνοντας το από Αυτόν. Μην ξεχνάς σήµερα να ενδυναµώνεις την επιλογή σου να ακούς 
και να δέχεσαι το Λόγο του Θεού θυµίζοντας στον εαυτό σου όσο πιο συχνά µπορείς σήµερα: 

Ας ησυχάσω και ας ακούσω την αλήθεια. 
Είµαι αγγελιοφόρος του Θεού σήµερα, 

Η φωνή µου είναι δική Του, για να δώσω αυτό που λαµβάνω. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 107 
 
. 

Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα σφάλµατα µέσα στο νου µου 
 

1. Τι άλλο µπορεί να διορθώσει τις ψευδαισθήσεις εκτός από την αλήθεια; Και τι άλλο είναι τα 
σφάλµατα εκτός από ψευδαισθήσεις που δεν αναγνωρίζονται γι αυτό που είναι; Όπου 



εισέρχεται η αλήθεια τα σφάλµατα εξαφανίζονται. Έτσι απλά, χάνονται, µην αφήνοντας ούτε 
ίχνος που να θυµίζει την παρουσία τους. Φεύγουν, επειδή χωρίς πίστη, δεν έχουν καµιά ζωή. 
Κι έτσι εξαφανίζονται στο τίποτα, επιστρέφοντας εκεί από όπου ήλθαν. Από σκόνη έρχονται 
και σε σκόνη πηγαίνουν, γιατί µόνο η αλήθεια παραµένει. 
2. Μπορείς να φανταστείς πως θα ήταν η κατάσταση του νου σου χωρίς τις ψευδαισθήσεις; 
Πως θα ένιωθες; Προσπάθησε να θυµηθείς πώς ήταν όταν υπήρξε κάποια φορά, ίσως για 
ένα λεπτό, ή ακόµα λιγότερο – όταν τίποτα δεν µπορούσε να διακόψει την γαλήνη σου · όταν 
ήσουν βέβαιος ότι σε αγαπούν και ότι είσαι ασφαλής. Τώρα προσπάθησε να οραµατιστείς 
πως θα ήταν αν µπορούσες να επεκτείνεις αυτή την στιγµή έως το τέλος του χρόνου µέχρι 
την αιωνιότητα. Έπειτα, άφησε αυτή την αίσθηση γαλήνης που ένιωσες να πολλαπλασιαστεί 
µε το εκατό, και µετά πολλαπλασίασέ την άλλες εκατό φορές. 
3. Και τώρα έχεις µια νύξη, όχι περισσότερο από ένα αµυδρότατο υπαινιγµό για την 
κατάσταση στην οποία θα αναπαύεται ο νους σου όταν θα έχει έρθει η αλήθεια. Χωρίς τις 
ψευδαισθήσεις δεν θα µπορούσε να υπάρχει ούτε φόβος, ούτε αµφιβολία και επίθεση. Όταν 
έρθει η αλήθεια όλος ο πόνος τελειώνει, γιατί δεν υπάρχει πια χώρος για παροδικές σκέψεις 
και νεκρές ιδέες που να γυροφέρνουν στο νου σου. Η αλήθεια καταλαµβάνει απόλυτα το νου 
σου, απελευθερώνοντάς σε από όλες σου τις πίστεις στο εφήµερο. Δεν έχουν θέση πια, διότι 
η αλήθεια έχει έρθει, και έτσι δεν βρίσκονται πουθενά. Δεν µπορούν να βρεθούν, γιατί η 
αλήθεια βρίσκεται παντού τώρα και για πάντα.. 
4. Όταν έρθει η αλήθεια δεν θα µείνει για λίγο, για να χαθεί ή να µεταµορφωθεί σε κάτι άλλο. 
Δεν αλλάζει και δεν µεταβάλλεται σε µορφή, ούτε έρχεται και φεύγει για να έρθει ξανά. Μένει 
ακριβώς όπως ήταν πάντα, για να βασιστείς πάνω της σε κάθε ανάγκη, και να την 
εµπιστευτείς απόλυτα σε κάθε φαινοµενική δυσκολία και αµφιβολία που τα φαινόµενα του 
κόσµου προκαλούν. Αυτά απλά θα εξαφανιστούν όταν η αλήθεια διορθώσει τα σφάλµατα στο 
νου σου. 
5. Όταν έρθει η αλήθεια, µέσα στα φτερά της θα περικλείει το δώρο της απόλυτης συνέπειας 
και της αγάπης που δεν ταλαντεύεται µπροστά στον πόνο, παρά βλέπει πέρα από αυτόν, 
σταθερά και µε σιγουριά. Εδώ βρίσκεται το δώρο της θεραπείας, διότι η αλήθεια δεν 
χρειάζεται υπεράσπιση , και εποµένως καµία επίθεση δεν είναι δυνατή. Οι ψευδαισθήσεις 
µπορούν να έρθουν στην αλήθεια για να διορθωθούν. Αλλά η αλήθεια στέκεται πολύ πέρα 
από τις ψευδαισθήσεις, και δεν µπορεί να πάει σε αυτές για να τις µετατρέψει σε αλήθεια. 
6. Η αλήθεια δεν πηγαινοέρχεται ούτε µεταβάλλεται ή αλλάζει, µε µία µορφή τώρα και έπειτα 
µε κάποια άλλη ασύλληπτη και άπιαστη. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Στέκεται στο άπλετο φως, 
φανερά ευπρόσιτη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που την αναζητά ειλικρινά, να µην πετύχει. Η 
σηµερινή µέρα ανήκει στην αλήθεια. Δώσε στην αλήθεια αυτό που της οφείλεται, και αυτή θα 
σου δώσει αυτό που σου οφείλεται. Δεν δηµιουργήθηκες για να υποφέρεις και να πεθάνεις. Ο 
Πατέρας σου επιθυµεί αυτά τα όνειρα να φύγουν. Άφησε την αλήθεια να τα διορθώσει όλα. 
7. Δεν ζητούµε αυτό που δεν έχουµε. Απλά ζητάµε αυτό που µας ανήκει, ώστε να το 
αναγνωρίσουµε για δικό µας. Σήµερα ασκούµαστε στην χαρούµενη διαπίστωση της 
βεβαιότητας που έχει γεννηθεί από την αλήθεια. Τα τρεµάµενα και ασταθή βήµατα των 
ψευδαισθήσεων δεν τα χρησιµοποιούµε σήµερα. Είµαστε τόσο βέβαιοι για την επιτυχία όσο 
σίγουροι είµαστε ότι ζούµε, ελπίζουµε, αναπνέουµε και σκεφτόµαστε. Δεν αµφιβάλλουµε ότι 
βαδίζουµε µαζί µε την αλήθεια σήµερα, και την εµπιστευόµαστε ότι θα εισέλθει σε όλες τις 
ασκήσεις που κάνουµε σήµερα. 
8. Άρχισε τις ασκήσεις ζητώντας από Αυτόν που πορεύεται µαζί σου σε αυτό το εγχείρηµα, να 
είναι στην επίγνωσή σου καθώς πορεύεσαι µαζί Του. Δεν είσαι φτιαγµένος από σάρκα, οστά 
και αίµα, παρά είσαι δηµιουργηµένος από την ίδια Σκέψη η οποία έδωσε το δώρο της ζωής 
και σε Αυτόν. Είναι ο Αδερφός σου, και µοιάζει µε σένα τόσο πολύ που ο Πατέρας σου θεωρεί 
ότι είσαστε και οι δυο ίδιοι. Είναι ο Εαυτός σου από τον οποίο ζητάς να πορευτεί µαζί σου, και 
πως είναι δυνατόν Αυτός να απουσιάζει από εκεί που βρίσκεσαι εσύ; 
9. Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα σφάλµατα στο νου σου που σου λένε ότι θα µπορούσες να 
είσαι χωριστά από Αυτόν. Μίλησέ Του σήµερα, και δώσε την υπόσχεση να αφήσεις την 
λειτουργία Του να εκπληρωθεί µέσα από σένα. Όταν µοιράζεσαι την λειτουργία Του, 
µοιράζεσαι την χαρά Του. Η βεβαιότητα Του βρίσκεται µαζί σου, καθώς λες: 
Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα σφάλµατα µέσα στο νου µου, Και εγώ θα αναπαύοµαι 
µέσα σε Αυτόν ο Οποίος είναι ο Εαυτός µου. 
Έπειτα άφησέ Τον να σε οδηγήσει γλυκά προς την αλήθεια, που θα σε αγκαλιάσει και θα σου 
δώσει ειρήνη τόσο βαθιά και γαλήνια που πολύ απρόθυµα θα γυρίσεις πίσω στον γνωστό 
κόσµο. 
10. Και όµως, τώρα, θα είσαι χαρούµενος καθώς θα κοιτάς πάλι αυτόν τον κόσµο. Γιατί θα 



φέρνεις µαζί σου την υπόσχεση των αλλαγών που φέρνει στον κόσµο η αλήθεια που 
πορεύεται µαζί σου. Αυτές θα αυξάνονται µε το κάθε δώρο των πέντε λεπτών που θα δίνεις, 
και τα σφάλµατα που περιβάλλουν τον κόσµο θα διορθώνονται καθώς εσύ θα τα αφήνεις να 
διορθώνονται µέσα στο νου σου. 
11. Μην ξεχνάς την λειτουργία σου σήµερα. Κάθε φορά που θα λες στον εαυτό σου µε 
σιγουριά, «Η Αλήθεια θα διορθώσει όλα τα σφάλµατα µέσα στο νου µου,» µιλάς εν ονόµατι 
όλου του κόσµου και Αυτού που επιθυµεί να απελευθερώσει τον κόσµο, όπως και σένα. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 108 
 

Το να δίνεις και να λαµβάνεις είναι ένα στην πραγµατικότητα 
 

1. Η αληθινή Όραση εξαρτάται από την σηµερινή ιδέα. Το φως βρίσκεται µέσα σε αυτή, διότι 
συµφιλιώνει όλα τα φαινοµενικά αντίθετα. Και τι άλλο είναι το φως, εκτός από την διάλυση, 
την γεννηµένη από την γαλήνη, όλων των συγκρούσεών σου και των εσφαλµένων σκέψεών 
σου µέσα σε µια ιδέα η οποία είναι εξ ολοκλήρου αληθινή; Ακόµα και αυτή θα εξαφανιστεί, 
γιατί η Σκέψη πίσω από αυτή θα κάνει την εµφάνισή της, για να πάρει την θέση στης. Και 
τώρα βρίσκεσαι για πάντα εν ειρήνη, γιατί το όνειρο έχει πια τελειώσει. 
2. Το αληθινό φως που κάνει την αληθινή όραση δυνατή, δεν είναι το φως που βλέπουν τα 
φυσικά µάτια. Είναι µια κατάσταση του νου που έχει γίνει τόσο ενοποιηµένη ώστε το σκοτάδι 
δεν µπορεί να γίνει πια καθόλου αντιληπτό. Και έτσι, αυτό που είναι το ίδιο γίνεται ορατό σαν 
ένα, ενώ ό,τι δεν είναι το ίδιο παραµένει απαρατήρητο, γιατί δεν βρίσκεται εκεί. 
3. Αυτό είναι το φως που δεν δείχνει κανένα αντίθετο, και η όραση, έχοντας θεραπευτεί, έχει 
την δύναµη να θεραπεύει. Αυτό είναι το φως που φέρνει την γαλήνη του νου σου σε άλλους 
νόες, για να την µοιραστούν και να χαρούν που είναι ένα µαζί σου και µε τους εαυτούς τους. 
Αυτό είναι το φως που θεραπεύει διότι φέρνει ενιαία αντίληψη, βασισµένη σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο αναφοράς, από το οποίο προέρχεται µόνο µία σηµασία. 
4. Εδώ και το να δίνεις και το να λαµβάνεις γίνονται αντιληπτά σαν διαφορετικές πλευρές της 
µίας Σκέψης της οποίας η αλήθεια δεν εξαρτάται από το τι θα δεις πρώτο, ούτε από ποιο 
φαίνεται ότι έρχεται δεύτερο. Εδώ γίνεται κατανοητό ότι και τα δύο συµβαίνουν µαζί, ώστε η 
Σκέψη να παραµένει πλήρης. Και µε αυτή την κατανόηση τίθεται η βάση πάνω στην οποία 
όλα τα αντίθετα συµφιλιώνονται, διότι γίνονται αντιληπτά από το ίδιο πλαίσιο αναφοράς το 
οποίο ενοποιεί αυτή η Σκέψη. 
5. Μία Σκέψη, απόλυτα ενοποιηµένη, θα βοηθήσει να ενοποιήσει όλη την σκέψη. Είναι το ίδιο 
σαν να λέµε ότι µια διόρθωση θα είναι επαρκής για όλες τις διορθώσεις, ή ότι το να συγχωρείς 
έναν αδερφό ολοκληρωτικά είναι αρκετό για να επιφέρει την σωτηρία σε όλους τους νόες. 
Γιατί αυτοί δεν είναι παρά εξειδικευµένες περιπτώσεις αυτού του ενός νόµου που ισχύει για 
κάθε είδος µάθησης, αν καθοδηγείται από Αυτόν που γνωρίζει την αλήθεια. 
6. Το να µάθεις ότι το να δίνεις και να λαµβάνεις είναι το ίδιο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, γιατί 
µπορείς να το δοκιµάσεις τόσο εύκολα και να δεις ότι είναι αλήθεια. Και όταν αυτή η ιδιαίτερη 
περίπτωση αποδειχθεί ότι λειτουργεί πάντα, σε όποια περίσταση και να χρησιµοποιηθεί, τότε 
η σκέψη που βρίσκεται από πίσω µπορεί να γενικευθεί και σε άλλους τοµείς αµφιβολίας και 
διπλής όρασης. Και από εκεί θα επεκταθεί, και τελικά θα φτάσει σε αυτή την µία Σκέψη που 
αποτελεί την βάση όλων αυτών. 
7. Σήµερα ασκούµαστε µε την ιδιαίτερη περίπτωση του να δίνεις και να λαµβάνεις. Θα 
χρησιµοποιήσουµε αυτό το απλό µάθηµα στα προφανή διότι έχει αποτελέσµατα που δεν 
γίνεται να µην αντιληφθούµε. Το να δίνεις είναι το ίδιο µε το να λαµβάνεις. Σήµερα θα 
επιχειρήσουµε να προσφέρουµε γαλήνη σε όλους, και να δούµε πόσο γρήγορα, η γαλήνη 
επιστρέφει σε εµάς. Το φως είναι γαλήνη, και σε αυτή την γαλήνη µας δίδεται η όραση, και 



µπορούµε να δούµε. 
8. Έτσι αρχίζουµε τις ασκήσεις µε αυτές τις οδηγίες για την σηµερινή ηµέρα, και λέµε: 
Το να δίνεις και το να λαµβάνεις είναι ένα στην πραγµατικότητα. 
Θα λάβω αυτό που δίνω τώρα. 
Έπειτα κλείσε τα µάτια σου, και για πέντε λεπτά σκέψου τι προσφέρεις στους άλλους, για να 
το έχεις κι εσύ. Μπορείς, για παράδειγµα, να πεις: 

Σε όλους προσφέρω ησυχία. 
Σε όλους προσφέρω γαλήνη του νου. 
Σε όλους προσφέρω πραότητα. 

9. Λέγε το κάθε ένα αργά και έπειτα κάνε µια µικρή παύση, αναµένοντας να λάβεις το δώρο 
που έδωσες. Και θα σου έρθει στο βαθµό που το έδωσες. Θα δεις ότι θα έχεις ίση επιστροφή 
, γιατί αυτό ζήτησες. Μπορεί να σε βοηθήσει να σκεφτείς και κάποιον στον οποίο προσφέρεις 
τα δώρα σου. Αυτός θα εκπροσωπεί και όλους τους άλλους, και µέσα από αυτόν τα δίνεις σε 
όλους. 
10. Το πολύ απλό µας µάθηµα για σήµερα θα σε διδάξει πολλά. Η αιτία και το αποτέλεσµα θα 
είναι πολύ πιο κατανοητά από τώρα και στο εξής, και θα σηµειώνουµε πολύ µεγαλύτερη 
πρόοδο τώρα. Σκέψου τις σηµερινές ασκήσεις ως γρήγορα βήµατα στην µάθησή σου, που 
γίνονται ολοένα πιο γρήγορα και βέβαια κάθε φορά που λες, « Το να δίνω και το να λαµβάνω 
είναι ένα στην πραγµατικότητα.» 
 
 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 109 
 

Αναπαύοµαι µέσα στον Θεό. 
 

1. Ζητούµε ανάπαυση σήµερα, και ηρεµία ακλόνητη από τα φαινόµενα αυτού του κόσµου. 
Ζητούµε γαλήνη και ησυχία, καταµεσής όλης της φασαρίας από τα αλληλοσυγκρουόµενα 
όνειρα. Ζητούµε ασφάλεια και ευτυχία, παρόλο που φαίνεται ότι κοιτάζουµε τον κίνδυνο και 
την θλίψη. Και έχουµε την σκέψη που θα απαντήσει στο αίτηµά µας µε αυτό που ζητάµε. 
2. «Αναπαύοµαι µέσα στον Θεό.» Αυτή η σκέψη θα σου φέρει την ανάπαυση και την ησυχία, 
την γαλήνη και την ηρεµία, την ασφάλεια και την ευτυχία που αναζητάς. «Αναπαύοµαι µέσα 
στον Θεό». Αυτή η σκέψη έχει την δύναµη να αφυπνίσει την κοιµώµενη αλήθεια µέσα στους 
πάντες και τα πάντα. Εδώ βρίσκεται το τέλος των βασάνων όλου του κόσµου, και όλων όσων 
έχουν έρθει ποτέ σε αυτόν ή θα έρθουν για να περάσουν λίγο χρόνο εδώ. Εδώ βρίσκεται η 
σκέψη µε την οποία ο Υιός του Θεού γεννιέται ξανά, για να αναγνωρίσει τον εαυτό του. 
3. «Αναπαύοµαι µέσα στον Θεό». Εντελώς απρόσκοπτη, αυτή η σκέψη θα σε πάρει µέσα 
από φουρτούνες και διαµάχες, προσπερνώντας την δυστυχία και τον πόνο, την απώλεια και 
τον θάνατο, κατευθείαν προς την βεβαιότητα του Θεού. Δεν υπάρχει βάσανο που να µην 
µπορεί να θεραπεύσει. Δεν υπάρχει πρόβληµα που να µην µπορεί να λύσει. Και ούτε ένα 
φαινόµενο που να µην µπορεί να το µετατρέψει σε αλήθεια µπροστά στα µάτια αυτού που 
αναπαύεται στον Θεό. 
4. Αυτή είναι η µέρα της γαλήνης. Αναπαύεσαι µέσα στον Θεό, και όσο ο κόσµος 
διαρρηγνύεται από ανέµους µίσους, η δική σου ανάπαυση παραµένει εντελώς αδιατάρακτη. 
Δική σου είναι η ανάπαυση της αλήθειας. Τα φαινόµενα δεν µπορούν να εισβάλλουν πάνω 
σου. Τους καλείς όλους να ενωθούν µε σένα στην ανάπαυσή σου, και θ’ ακούσουν και θα 
έρθουν σε σένα διότι αναπαύεσαι µέσα στον Θεό. Δεν θ’ ακούσουν άλλη φωνή από την δική 
σου διότι έδωσες την φωνή σου στον Θεό, και τώρα αναπαύεσαι µέσα σε Αυτόν και Τον 
αφήνεις να µιλά µέσα από σένα. 
5. Μέσα σε Αυτόν δεν έχεις έγνοιες και φροντίδες, ούτε φορτία, ούτε άγχος, ούτε πόνο, 
κανένα φόβο για το µέλλον και καµία τύψη για το παρελθόν. Αναπαύεσαι στην αιωνιότητα, 
ενώ ο χρόνος περνά δίπλα σου χωρίς να σ’ αγγίζει, διότι η ανάπαυσή σου δεν µπορεί να 
αλλάξει µε κανένα τρόπο. Σήµερα αναπαύεσαι. Και καθώς κλείνεις τα µάτια σου βυθίζεσαι 



στην ηρεµία. Άφησε αυτές τις περιόδους ανάπαυσης και ανάπαυλας να καθησυχάσουν το 
νου σου βεβαιώνοντας τον ότι όλες οι φρενήρεις φαντασιώσεις του δεν είναι παρά όνειρα 
ενός πυρετού που τώρα έχει υποχωρήσει. Άφησέ τον να ησυχάσει και να δεχτεί µε 
ευγνωµοσύνη την θεραπεία του. Κανένα τροµακτικό όνειρο δεν θα έρθει πια, τώρα που 
αναπαύεσαι µέσα στον Θεό. Αφιέρωσε χρόνο σήµερα να ξεγλιστρήσεις από τα όνειρά σου 
µέσα στην γαλήνη. 
6. Κάθε ώρα που αναπαύεσαι σήµερα, κάποιος κουρασµένος νους ξαφνικά θα νιώσει χαρά, 
κάποιο πουλί µε σπασµένα φτερά θα αρχίσει πάλι να τραγουδά, ένα ρυάκι από καιρό ξηρό θα 
αρχίσει πάλι το κελάρυσµά του. Ο κόσµος γεννιέται ξανά κάθε φορά που αναπαύεσαι, και 
θυµάσαι ανά ώρα ότι ήρθες για να φέρεις την γαλήνη του Θεού στον κόσµο, ώστε να 
µπορέσει κι αυτός να αναπαυτεί µαζί σου. 
7. Με κάθε πέντε λεπτά που αναπαύεσαι σήµερα, ο κόσµος πλησιάζει στην αφύπνιση. Και η 
ώρα που η ανάπαυση θα είναι το µόνο πράγµα που θα υπάρχει πλησιάζει σε όλους τους 
κουρασµένους και καταπονηµένους νόες, που τώρα είναι πολύ αποκαµωµένοι για να 
πορευτούν µονάχοι τους. Και αυτοί θ’ ακούσουν πάλι τα πουλιά που κελαηδούν και θα δουν 
τα ρυάκια να κελαρύζουν ξανά, µε ελπίδα αναγεννηµένη και ενέργεια ανανεωµένη για να 
περπατούν µε βήµατα ανάλαφρα στον δρόµο που άξαφνα φαίνεται εύκολος καθώς 
πορεύονται πάνω του. 
8. Αναπαύεσαι µέσα στην γαλήνη του Θεού σήµερα, και καλείς τους αδερφούς σου να σε 
συντροφεύσουν στην ανάπαυσή σου. Θα είσαι πιστός σε όλους σήµερα και δεν θα ξεχάσεις 
ούτε έναν απέξω, φέρνοντας τους όλους µέσα στον χωρίς όρια κύκλο της γαλήνης σου, στο 
ιερό άδυτο όπου αναπαύεσαι. Άνοιξε τις πύλες του ναού και άφησέ τους να έρθουν από τα 
πέρατα του κόσµου, αλλά και από εδώ κοντά · τους µακρινούς αδερφούς σου και τους 
στενούς σου φίλους · κάλεσέ τους όλους να εισέλθουν και να αναπαυτούν µαζί σου. 
9. Αναπαύεσαι µέσα στην ειρήνη του Θεού σήµερα, ήσυχος και άφοβος. Όλοι σου οι αδελφοί 
έρχονται εδώ να αναπαυτούν, και να προσφέρουν την ανάπαυσή τους σε σένα. 
Αναπαυόµαστε µαζί εδώ, διότι έτσι η ανάπαυσή µας ολοκληρώνεται, και αυτό που δίνουµε 
σήµερα το έχουµε ήδη λάβει. Ο χρόνος δεν είναι ο φρουρός αυτού που προσφέρουµε 
σήµερα. Δίνουµε σε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί και σε εκείνους που πέρασαν από εδώ, 
σε κάθε Σκέψη του Θεού, και στο Νου µέσα στον οποίο αυτές οι Σκέψεις γεννήθηκαν και 
αναπαύονται. Και τους υπενθυµίζουµε τον τόπο ανάπαυσης τους κάθε φορά που λέµε στον 
εαυτό µας, «Αναπαύοµαι µέσα στον Θεό.» 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 110  
 

Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 

1. Από καιρό σε καιρό θα επαναλαµβάνουµε την σηµερινή ιδέα. Γιατί αυτή η µοναδική σκέψη 
θα ήταν ικανή να σώσει εσένα και τον κόσµο, αν πίστευες ότι είναι αλήθεια. Η αλήθεια της θα 
σήµαινε ότι δεν έχεις κάνει καµιά αλλαγή στον εαυτό σου που να έχει πραγµατικότητα, ούτε 
άλλαξες το σύµπαν έτσι ώστε ό,τι δηµιούργησε ο Θεός να αντικατασταθεί από φόβο και 
κακία, δυστυχία και θάνατο. Αν παραµένεις έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός ο φόβος δεν 
έχει κανένα νόηµα, η κακία δεν είναι πραγµατική, και η δυστυχία και ο θάνατος δεν υπάρχουν. 
 
2. Η σηµερινή ιδέα, λοιπόν, είναι όλα όσα χρειάζεσαι για να αφήσεις να επέλθει πλήρης 
διόρθωση στο νου σου, και να σου δοθεί τέλεια όραση που θα θεραπεύσει όλα τα λάθη, που 
έχει κάνει οποιοσδήποτε νους σε οποιαδήποτε στιγµή του χώρου και του χρόνου. Είναι 
αρκετή για να θεραπεύσει το παρελθόν και να απελευθερώσει το µέλλον. Είναι αρκετή για να 
αφήσει το παρόν να γίνει αποδεχτό όπως είναι. Είναι αρκετή για να αφήσει τον χρόνο να γίνει 
το µέσο που όλος ο κόσµος θα µάθει πως να ξεφύγει από αυτόν, και από κάθε αλλαγή που 



φαίνεται ότι αυτός φέρνει στο πέρασµα του. 
 
3. Αν παραµένεις έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, τα φαινόµενα δεν µπορούν να 
αντικαταστήσουν την αλήθεια, η υγεία δεν µπορεί να µετατραπεί σε ασθένεια, ούτε ο θάνατος 
να αντικαταστήσει την ζωή, ούτε ο φόβος την αγάπη. Όλα αυτά δεν έχουν συµβεί, αν 
παραµένεις όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Δεν χρειάζεσαι άλλη σκέψη από αυτή, για να 
αφήσεις την λύτρωση να έρθει να φωτίσει τον κόσµο και να τον ελευθερώσει από το 
παρελθόν. 
 
4. Με αυτή την σκέψη και µόνο όλο το παρελθόν ακυρώνεται · το παρόν σώζεται για να 
επεκταθεί ήσυχα σε ένα άχρονο µέλλον. Αν είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, τότε δεν 
έχει υπάρξει διαχωρισµός του νου σου από τον δικό Του, ούτε σχίσµα ανάµεσα στο νου σου 
και τον νου των άλλων ανθρώπων, παρά µόνο ενότητα µέσα στον δικό σου. 
 
5. Η θεραπευτική δύναµη της σηµερινής ιδέας είναι απεριόριστη. Είναι η γενέτειρα όλων των 
θαυµάτων, ο µεγαλύτερος αποκαταστάτης της αλήθειας στην επίγνωση του κόσµου. 
Εφάρµοσε την σηµερινή ιδέα µε ευγνωµοσύνη. Αυτή είναι η αλήθεια που έρχεται για να σε 
απελευθερώσει. Αυτή είναι η αλήθεια που ο Θεός σου έχει υποσχεθεί. Αυτός είναι ο Λόγος 
που δίνει τέλος σε κάθε θλίψη. 
 
Για τις πεντάλεπτες περιόδους άσκησής σου, άρχισε µε αυτό το εδάφιο από το κείµενο: 
 
- Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. Ο Υιός Του δεν είναι δυνατόν να υποφέρει. 
Και εγώ είµαι ο Υιός Του. 
 
Έπειτα, µε αυτή την δήλωση σταθερά µέσα στο νου σου, προσπάθησε να ανακαλύψεις µέσα 
στο νου σου τον Εαυτό ο Οποίος είναι ο άγιος Υιός του Θεού του Ίδιου. 
 
8. Αναζήτησε Αυτόν µέσα σου, ο Οποίος είναι ο Χριστός µέσα σου, ο Υιός του Θεού και ο 
αδερφός του κόσµου · ο Σωτήρας που έχει για πάντα σωθεί, µε την δύναµη να σώζει όποιον 
Τον αγγίζει, έστω και ελαφρά, ζητώντας το Λόγο που του λέει ότι είναι αδελφός µε Αυτόν. 
9. Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Σήµερα τίµησε τον Εαυτό σου. Σήµερα µην 
λατρεύεις τις εικόνες των ειδώλων που έφτιαξες εσύ για να είναι ο Υιός του Θεού αντί γι αυτό 
που πραγµατικά είναι. Βαθιά µέσα στο νου σου ο άγιος Χριστός περιµένει να τον 
αναγνωρίσεις ως Εαυτό σου. Και παραµένεις χαµένος και δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου όσο 
Αυτός παραµένει µη αναγνωρισµένος και άγνωστος. 
10. Αναζήτησε Τον σήµερα, και βρες Τον. Θα είναι ο Σωτήρας σου από όλα τα είδωλα που 
έχεις φτιάξει. Γιατί όταν Τον βρεις θα καταλάβεις πόσο ανάξια είναι τα είδωλά σου, και πόσο 
ψευδείς είναι οι εικόνες που πίστευες ότι ήσουν εσύ. Σήµερα κάνουµε ένα µεγάλο βήµα προς 
την αλήθεια αφήνοντας τα είδωλα να φύγουν, και ανοίγοντας τα χέρια µας και τις καρδιές µας 
και το νου µας στον Θεό. 
 
11. Θα Τον θυµόµαστε όλη την ηµέρα µε ευγνωµοσύνη στην καρδιά και σκέψεις αγάπης για 
όλους όσους συναντάµε σήµερα. Γιατί µε αυτό τον τρόπο Τον θυµόµαστε. Και για να 
θυµηθούµε τον Υιό Του, τον ιερό µας Εαυτό, τον Χριστό µέσα στον κάθε ένα µας, θα λέµε: 
 
 
Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός 
 
. 
Ας δηλώνουµε την αλήθεια όσο πιο συχνά µπορούµε . Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που σε 
απελευθερώνει. Αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει τις πύλες του Ουρανού, και σε αφήνει να 
εισέρθεις στην γαλήνη του Θεού και στην αιωνιότητά Του. 
 
 
 
	  

	  


