
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 61 
 

Είµαι το φως του κόσµου. 
 

1. Ποιος άλλος από τον Υιό του Θεού είναι το φως του κόσµου; Αυτό, λοιπόν, είναι απλά µια 
δήλωση της αλήθειας για τον εαυτό σου. Είναι το αντίθετο από µια δήλωση υπερηφάνειας, 
αλαζονείας, ή αυταπάτης. Δεν περιγράφει την αντίληψη για τον εαυτό που έχεις φτιάξει εσύ. 
Δεν αναφέρεται σε κανένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχεις αποδώσει στα είδωλά σου. 
Aναφέρεται σε σένα έτσι όπως δηµιουργήθηκες από τον Θεό.  Απλά δηλώνει την αλήθεια. 
2. Για το εγώ, η σηµερινή ιδέα είναι η επιτοµή της εξύµνησης του εαυτού. Αλλά το εγώ δεν 
κατανοεί την ταπεινότητα, και την παρερµηνεύει ως υποβίβαση του εαυτού. Η ταπεινότητα 
αποτελείται από την αποδοχή του ρόλου σου στην σωτηρία και την µη ανάληψη 
οποιουδήποτε άλλου. Δεν είναι ταπεινότητα να επιµένεις ότι δεν µπορείς να είσαι το φως του 
κόσµου αν αυτή είναι η λειτουργία που σου έχει αναθέσει ο Θεός. Είναι µόνο η αλαζονεία που 
ισχυρίζεται ότι αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να είναι για σένα, και η αλαζονεία είναι πάντα του 
εγώ. 
3. Η αληθινή ταπεινότητα απαιτεί να αποδεχτείς την σηµερινή ιδέα διότι είναι η Φωνή του 
Θεού που σου λέει ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα αρχικό βήµα στην αποδοχή της αληθινής 
σου λειτουργίας πάνω στην γη. Είναι ένα γιγάντιο βήµα προς την δικαιωµατική σου θέση στην 
σωτηρία. Είναι µια θετική επιβεβαίωση του δικαιώµατός σου να σωθείς, και µια αναγνώριση 
της δύναµης που σου δίδεται να σώζεις άλλους. 
4. Θα θελήσεις να σκεφτείς αυτή την ιδέα όσο πιο συχνά γίνεται σήµερα. Είναι η τέλεια 
απάντηση σε όλες τις ψευδαισθήσεις, άρα και σε κάθε πειρασµό. Φέρνει όλες τις εικόνες που 
έχεις φτιάξει για τον εαυτό σου στην αλήθεια, και σε βοηθά να φύγεις ειρηνικά, απαλλαγµένος 
από κάθε φορτίο και βέβαιος για τον σκοπό σου. 
5. Σήµερα, καλό θα είναι να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερες περιόδους πρακτικής, 
παρόλο που η κάθε µια δεν χρειάζεται να υπερβαίνει το ένα ή δύο λεπτά. Αυτές θα πρέπει να 
αρχίζουν λέγοντας στον εαυτό σου: 
Είµαι το φως του κόσµου. Αυτή είναι η µόνη λειτουργία µου. Γι αυτό βρίσκοµαι εδώ. 
 Έπειτα σκέψου αυτές τις δηλώσεις για λίγο, κατά προτίµηση µε τα µάτια κλειστά εφόσον το 
επιτρέπουν οι καταστάσεις. Άφησε να έρθουν σε σένα κάµποσες σχετικές σκέψεις, και 
επαναλάµβανε την ιδέα από µέσα σου αν ο νους περιπλανιέται σε άσκοπες σκέψεις. 
6. Βεβαιώσου ότι αρχίζεις και τελειώνεις την ηµέρα σου µε µια περίοδο άσκησης. Έτσι θα 
ξυπνήσεις µε µια αναγνώριση της αλήθειας για τον εαυτό σου, θα την ενισχύεις κατά την 
διάρκεια της ηµέρας, και θα κοιµηθείς καθώς επιβεβαιώνεις την λειτουργία σου και τον 
µοναδικό σου σκοπό εδώ. Αυτές οι δύο περίοδοι πρακτικής µπορούν να είναι µεγαλύτερες 
από τις υπόλοιπες, αν βρεις ότι σε βοηθούν και θέλεις να τις επεκτείνεις. 
7. Η σηµερινή ιδέα πηγαίνει πέρα από τις ασήµαντες απόψεις του εγώ για το τι είσαι και ποιος 
είναι ο σκοπός σου. Ως κοµιστής της σωτηρίας, προφανώς, αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι 
το πρώτο από µια σειρά γιγάντιων βηµάτων που θα κάνουµε τις επόµενες εβδοµάδες. 
Σήµερα προσπάθησε να κτίσεις µια γερή βάση γι αυτά τα βήµατα. Είσαι το φως του κόσµου. 
Ο Θεός έχει οικοδοµήσει το σχέδιο Του για την σωτηρία του Υιού Του επάνω σου. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



ΜΑΘΗΜΑ 62 
 

Η συγχώρεση είναι η λειτουργία µου ως φως του κόσµου. 
 

1. Η συγχώρεσή σου θα φέρει τον κόσµο του σκότους στο φως. Η συγχώρεσή σου θα σε 
αφήσει ν’ αναγνωρίσεις το φως µε το οποίο βλέπεις. Η συγχώρεση είναι η απόδειξη ότι είσαι 
το φως του κόσµου. Μέσω της συγχώρεσης σου επιστρέφει η αλήθεια στην µνήµη σου. 
Εποµένως, στην συγχώρεσή σου βρίσκεται η σωτηρία σου. 
2. Οι ψευδαισθήσεις για τον εαυτό σου και τον κόσµο είναι το ίδιο πράγµα. Αυτός είναι ο 
λόγος που όλη η συγχώρεση είναι ένα δώρο προς τον εαυτό σου. Ο στόχος σου είναι να 
βρεις ποιος είσαι, εφόσον έχεις αρνηθεί την Ταυτότητά σου και έχεις επιτεθεί στην δηµιουργία 
και τον Δηµιουργό της. Τώρα µαθαίνεις πώς να θυµηθείς την αλήθεια. Γι αυτό, η επίθεση 
πρέπει ν’ αντικατασταθεί από την συγχώρεση, έτσι ώστε οι σκέψεις ζωής να µπορέσουν ν’ 
αντικαταστήσουν τις σκέψεις θανάτου. 
3. Να θυµάσαι ότι σε κάθε επίθεση επικαλείσαι την δική σου αδυναµία, ενώ κάθε φορά που 
συγχωρείς επικαλείσαι στην δύναµη του Χριστού µέσα σου. Δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν, τι θα 
κάνει για σένα η συγχώρεση; Θα αφαιρέσει κάθε αίσθηση αδυναµίας, έντασης και κόπωσης 
από το νου σου. Θα αποµακρύνει κάθε φόβο και ενοχή και πόνο. Θα επανορθώσει στην 
επίγνωσή σου την ιδιότητά σου να είσαι άτρωτος και την δύναµη που έδωσε ο Θεός στον Υιό 
Του. 
4. Ας χαρούµε που αρχίζουµε και τελειώνουµε την µέρα µας ασκώντας την σηµερινή ιδέα, και 
που την χρησιµοποιούµε όσο πιο συχνά γίνεται όλη την ηµέρα. Θα σε βοηθήσει να κάνεις την 
ηµέρα σου τόσο χαρούµενη όσο θέλει ο Θεός να είναι για σένα. Και θα βοηθήσει και τους 
άλλους γύρω σου, όπως και εκείνους που φαίνεται πως είναι µακριά από σένα στον 
χωροχρόνο, να µοιραστούν αυτή την ευτυχία µαζί σου. 
5. Όσο πιο συχνά µπορείς, αν είναι δυνατόν κλείνοντας τα µάτια σου, πες στον εαυτό σου 
σήµερα: 
Η συγχώρεση είναι η λειτουργία µου ως φως του κόσµου. Θέλω να εκπληρώσω την 
λειτουργία έτσι ώστε να είµαι ευτυχισµένος. 
Έπειτα αφιέρωσε ένα ή δύο λεπτά για να αναλογιστείς την λειτουργία σου και την ευτυχία και 
την απελευθέρωση που θα σου φέρει. Άφησε να έρθουν ελεύθερα σχετικές σκέψεις, διότι η 
καρδιά σου θα αναγνωρίσει αυτά τα λόγια, και µέσα στο νου σου βρίσκεται η επίγνωση ότι 
είναι αληθινά. Σε περίπτωση που η προσοχή σου αποσπαστεί, επανάλαβε την ιδέα και 
πρόσθεσε: 
Θέλω να θυµηθώ αυτό διότι θέλω να είµαι χαρούµενος. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 63 
 

Το φως του κόσµου φέρνει ειρήνη σε κάθε νου µέσω της δικής µου συγχώρεσης. 
 

1. Πόσο άγιος είσαι εσύ που έχεις την δύναµη να φέρνεις ειρήνη σε κάθε νου! Πόσο 
ευλογηµένος είσαι που µπορείς να µάθεις να αναγνωρίζεις τα µέσα που επιτρέπουν να γίνει 
αυτό µέσα από σένα! Τι άλλο σκοπό  θα µπορούσες  να έχεις που να σου αποφέρει 
περισσότερη ευτυχία; 
2. Με τέτοια λειτουργία, είσαι πραγµατικά το φως του κόσµου. Ο Υιός του Θεού σε σένα 
αποβλέπει για την λύτρωσή του. Είναι δική σου για να του την δώσεις, διότι ανήκει σε σένα. 
Μην αποδεχτείς στην θέση της κανένα άλλο ασήµαντο σκοπό ή ανούσια επιθυµία, ειδάλλως 
θα λησµονήσεις την λειτουργία σου και θ’ αφήσεις τον Υιό του Θεού στην κόλαση. Αυτό που 



σου ζητείται, δεν είναι κάποιο ασήµαντο αίτηµα. Σου ζητείται να δεχτείς την σωτηρία έτσι ώστε 
να είναι δική σου για να την προσφέρεις. 
3. Αφού αναγνωρίσεις την σηµασία αυτής της λειτουργίας, θα χαρείς να την θυµάσαι πολύ 
συχνά σήµερα. Θα αρχίσουµε την µέρα αναγνωρίζοντας την, και θα την κλείσουµε µε την 
σκέψη της στην επίγνωσή µας. και όλη την ηµέρα θα την επαναλαµβάνουµε όσο πιο συχνά 
µπορούµε:  
Το φως του κόσµου φέρνει ειρήνη σε κάθε νου µέσω της δικής µου συγχώρεσης. Εγώ 
είµαι το µέσον που έχει ορίσει ο Θεός για την σωτηρία του κόσµου. 
Αν κλείσεις τα µάτια σου, πιθανόν θα βρεις ευκολότερο να αφήσεις τις σχετικές σκέψεις µα 
έρθουν σε σένα εκείνο το ένα ή δύο λεπτά που θα πρέπει να αφιερώσεις για να αναλογιστείς 
αυτή την ιδέα. Όµως, µην περιµένεις να συµβεί κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να χάσεις καµιά 
ευκαιρία για να ενισχύσεις την σηµερινή ιδέα. Να θυµάσαι ότι ο Υιός του Θεού αποβλέπει σε 
σένα για την σωτηρία του. Και ποιος άλλος είναι ο Υιός Του από τον Εαυτό σου; 
. 
 
 

  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 64 
 

Ας µην ξεχνώ την λειτουργία µου. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα είναι απλά άλλος ένας τρόπος να πεις «Ας µην παραπλανηθώ από τον 
πειρασµό.» Ο σκοπός του κόσµου που βλέπεις είναι να συγκαλύψει την λειτουργία σου της 
συγχώρεσης, και να σου παρέχει µια δικαιολογία για να την ξεχνάς. Είναι ο πειρασµός να 
εγκαταλείψεις τον Θεό και τον Υιό Του παίρνοντας µια εµφάνιση σώµατος. Αυτό βλέπουν τα 
µάτια του σώµατος. 
2. Τίποτα από ό,τι φαίνεται πως βλέπουν τα µάτια του σώµατος δεν µπορεί να είναι κάτι άλλο 
από µια µορφή πειρασµού, εφόσον αυτός ήταν ο σκοπός του ίδιου του σώµατος. Ωστόσο, 
έχουµε µάθει ότι το Άγιο Πνεύµα έχει µία άλλη χρήση για όλες τις ψευδαισθήσεις που έχεις 
φτιάξει, εποµένως Αυτό βλέπει έναν άλλο σκοπό σε αυτές. Για το Άγιο Πνεύµα, ο κόσµος 
είναι ένα µέρος όπου µαθαίνεις να συγχωρείς τον εαυτό σου γι αυτό που θεωρούσες ως 
αµαρτίες σου. Κάτω από αυτό το πρίσµα αντίληψης, η σωµατική εµφάνιση του πειρασµού 
γίνεται η πνευµατική αναγνώριση της σωτηρίας. 
3. Για να ανακεφαλαιώσουµε τα τελευταία µαθήµατα, η λειτουργία σου εδώ είναι να είσαι το 
φως του κόσµου, µια λειτουργία που σου έχει δοθεί από τον Θεό. Μόνο η αλαζονεία του εγώ 
σε οδηγεί να το αµφισβητείς αυτό, και µόνο ο φόβος του εγώ σε παροτρύνει να θεωρείς τον 
εαυτό σου ανάξιο του έργου που σου έχει ορίσει ο Θεός ο Ίδιος. Η σωτηρία του κόσµου 
περιµένει την συγχώρεσή σου, διότι µέσω αυτής ξεφεύγει ο Υιός του Θεού από όλες τις 
ψευδαισθήσεις, άρα και από κάθε πειρασµό. Ο Υιός του Θεού είσαι εσύ. 
4. Μόνο εκπληρώνοντας την λειτουργία που σου έχει δοθεί από τον Θεό θα είσαι 
ευτυχισµένος. Και αυτό διότι η λειτουργία σου είναι να είσαι χαρούµενος χρησιµοποιώντας τα 
µέσα µε τα οποία η ευτυχία γίνεται αναπόφευκτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εποµένως, 
κάθε φορά που επιλέγεις αν θα εκπληρώσεις ή όχι την λειτουργία σου, στην πραγµατικότητα 
επιλέγεις αν θα είσαι χαρούµενος ή όχι. 
5.Ας το θυµόµαστε αυτό σήµερα. Ας το υπενθυµίζουµε στον εαυτό µας το πρωί και πάλι το 
βράδυ, αλλά και όλη την ηµέρα. Προετοιµάσου για όλες τις αποφάσεις που θα πάρεις σήµερα 
µε το να θυµάσαι ότι στην πραγµατικότητα είναι όλες πολύ απλές. Η κάθε µία θα σε οδηγεί 
είτε στην ευτυχία ή στην δυστυχία. Μπορεί µια τόσο απλή απόφαση να είναι τόσο δύσκολη; 
Ας µην σε εξαπατά η µορφή της απόφασης. Η πολυπλοκότητα της µορφής δεν σηµαίνει και 
πολυπλοκότητα περιεχοµένου. Είναι αδύνατον οποιαδήποτε απόφαση πάνω στην γη να έχει 
περιεχόµενο διαφορετικό από αυτή την απλή επιλογή. Αυτή είναι η µόνη επιλογή που βλέπει 
το Άγιο Πνεύµα. Άρα είναι και η µόνη επιλογή που υπάρχει. 
6. Σήµερα, λοιπόν, ας ασκηθούµε µε αυτές τις σκέψεις: 



Ας µην ξεχνώ την λειτουργία µου. Ας µην προσπαθώ να αντικαταστήσω την λειτουργία 
που µου έχει δώσει ο Θεός µε µία δική µου. Ας συγχωρώ και ας είµαι χαρούµενος. 
Αφιέρωσε τουλάχιστον δέκα µε δεκαπέντε λεπτά σήµερα αναλογιζόµενος αυτό µε κλειστά τα 
µάτια. Σχετικές σκέψεις θα έρθουν να σε βοηθήσουν, αν θυµάσαι την ζωτική σηµασία που 
έχει η λειτουργία σου για σένα και για τον κόσµο. 
7. Στις συχνές εφαρµογές της σηµερινής ιδέας κατά την διάρκεια της ηµέρας, αφιέρωσε 
αρκετά λεπτά για ν’ ανακεφαλαιώσεις αυτές τις σκέψεις, και έπειτα σκέψου γύρω από αυτές 
µόνο και για τίποτα άλλο. Αυτό θα είναι δύσκολο, ειδικά στην αρχή, εφόσον δεν είσαι ειδήµων 
στην νοητική πειθαρχία που απαιτείται. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβεις «Ας µην ξεχνώ την 
λειτουργία µου» αρκετά συχνά για να σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς. 
8. Χρειάζονται δύο µορφές πιο σύντοµων περιόδων άσκησης. Κάποιες φορές, κάνε τις 
ασκήσεις µε τα µάτια σου κλειστά, προσπαθώντας να συγκεντρωθείς στις σκέψεις που 
χρησιµοποιείς. Άλλες φορές, κράτησε τα µάτια σου ανοιχτά ανακεφαλαιώνοντας τις σκέψεις, 
και έπειτα κοίταξε αργά και µη επιλεκτικά γύρω σου, λέγοντας στον εαυτό σου:  
Αυτός είναι ο κόσµος που είναι η λειτουργία µου να σώσω. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 65 
 

Η µόνη µου λειτουργία είναι αυτή που µου έδωσε ο Θεός. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα επιβεβαιώνει την αφοσίωσή σου στην σωτηρία. Ακόµα σου υπενθυµίζει ότι 
δεν έχεις άλλη λειτουργία από αυτή. Και οι δύο αυτές σκέψεις είναι προφανώς απαραίτητες 
για µια ολοκληρωτική αφοσίωση. Η σωτηρία δεν µπορεί να είναι ο µόνος στόχος την στιγµή 
που περιθάλπεις άλλους. Η πλήρης αποδοχή της σωτηρίας ως µόνη σου λειτουργία 
συµπεριλαµβάνει απαραίτητα δύο φάσεις · την αναγνώριση της σωτηρίας ως λειτουργία σου, 
και την παραίτηση από όλους τους άλλους στόχους που έχεις επινοήσει για τον εαυτό σου. 
2. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείς ν’ αναλάβεις την δικαιωµατική σου θέση 
ανάµεσα στους σωτήρες του κόσµου. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείς να 
πεις και να το εννοείς, «Η µόνη µου λειτουργία είναι αυτή που µου έδωσε ο Θεός.» Αυτός 
είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείς να βρεις ειρήνη του νου. 
3. Σήµερα, και για κάποιες από τις επόµενες µέρες, αφιέρωσε δέκα ή δεκαπέντε λεπτά για µια 
πιο ουσιαστική περίοδο πρακτικής, κατά την οποία προσπαθείς να κατανοήσεις και ν’ 
αποδεχτείς αυτό που σηµαίνει πραγµατικά η σηµερινή ιδέα. Η σηµερινή ιδέα σου προσφέρει 
την διαφυγή από όλες τις δυσκολίες που αντιλαµβάνεσαι. Τοποθετεί το κλειδί στην πόρτα της 
ειρήνης, την οποία είχες κλείσει για τον εαυτό σου, µε τα ίδια σου τα χέρια. Σου δίνει την 
απάντηση σε όλες τις αναζητήσεις σου από τότε που άρχισε ο χρόνος. 
4. Προσπάθησε, αν είναι δυνατόν, να αναλαµβάνεις τις καθηµερινές περιόδους άσκησης 
περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. Προσπάθησε, ακόµα, να ορίσεις από πριν αυτή την ώρα, 
και έπειτα να µείνεις πιστός σε αυτή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο σκοπός αυτού είναι να 
τακτοποιήσει την ηµέρα σου έτσι ώστε να αφιερώνεις χρόνο για τον Θεό, όπως και για όλους 
τους άλλους ασήµαντους καθηµερνούς στόχους που επιδιώκεις. Αυτό είναι µέρος της 
µακροπρόθεσµης εκπαίδευσης πειθαρχίας που χρειάζεται ο νους σου, έτσι ώστε το Άγιο 
Πνεύµα να µπορεί να τον χρησιµοποιήσει µε συνέπεια για τον σκοπό που µοιράζεται µαζί 
σου. 
5. Για τις µεγαλύτερες περιόδους άσκησης, άρχισε επαναλαµβάνοντας την ιδέα της ηµέρας. 
Έπειτα κλείσε τα µάτια σου, επανάλαβε την ιδέα από µέσα σου για άλλη µια φορά, και 
παρατήρησε το νου σου προσεκτικά για να πιάσεις όποιες σκέψεις περνούν από αυτό. Στην 
αρχή, µην κάνεις καµιά προσπάθεια να συγκεντρωθείς µόνο σε σκέψεις σχετικές µε την 



σηµερινή ιδέα. Καλύτερα, προσπάθησε να ξεσκεπάσεις κάθε σκέψη που προσπαθεί να 
παρεµβληθεί. Σηµείωσε την κάθε µία έτσι όπως έρχεται σε σένα, όσο γίνεται µε λιγότερη 
έγνοια και εµπλοκή, αφήνοντας την κάθε µία να φύγει λέγοντας στον εαυτό σου:  
 
Αυτή η σκέψη αντανακλά ένα στόχο που µε εµποδίζει να δεχτώ την µόνη µου λειτουργία. 
 
6. Έπειτα από κάποιο διάστηµα, θα είναι πιο δύσκολο να βρεθούν σκέψεις που 
παρεµβάλλονται. Προσπάθησε, όµως, να συνεχίσεις για ένα λεπτό ακόµα περίπου, 
προσπαθώντας να πιάσεις µερικές από τις άσκοπες σκέψεις που σου διέφυγαν από την 
προσοχή προηγουµένως, αλλά µην πιέζεσαι ούτε να κάνεις υπερβολική προσπάθεια γι αυτό. 
Έπειτα πες στον εαυτό σου: 
 
Πάνω σε αυτή την καθαρή πλάκα, ας γραφτεί για µένα η αληθινή µου λειτουργία. 
 
Δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσεις αυτά ακριβώς τα λόγια, αλλά προσπάθησε να έχεις την 
αίσθηση της προθυµίας να αφήσεις να αντικατασταθούν οι ψευδαισθήσεις σου µε την 
αλήθεια. 
7. Στο τέλος, επανάλαβε την σηµερινή ιδέα άλλη µια φορά, και αφιέρωσε το υπόλοιπο της 
περιόδου πρακτικής για να προσπαθήσεις να εστιάσεις στην σηµασία της για σένα, στην 
ανακούφιση που θα σου φέρει η αποδοχή της επιλύνοντας όλες τις συγκρούσεις σου µια για 
πάντα, και στο µέγεθος που πραγµατικά θέλεις την σωτηρία σου και όχι τις ανόητες ιδέες σου 
που ισχυρίζονται το αντίθετο. 
8. Στις συντοµότερες περιόδους πρακτικής, τις οποίες θα πρέπει να αναλαµβάνεις 
τουλάχιστον µία φορά κάθε ώρα, χρησιµοποίησε αυτή την µορφή για την εφαρµογή της 
σηµερινής ιδέας: 
 
Η µοναδική µου λειτουργία είναι αυτή που µου έδωσε ο Θεός. Δεν θέλω καµία άλλη και δεν 
έχω καµία άλλη εκτός από αυτή. 
 
Μερικές φορές κλείνε τα µάτια σου καθώς ασκείσαι σε αυτό, και µερικές φορές κράτησε τα 
µάτια σου ανοιχτά και κοίτα γύρω σου. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι που θ’ αλλάξει 
ολοκληρωτικά όταν αποδεχτείς εντελώς την σηµερινή ιδέα. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 66 
 

.Η ευτυχία µου και η λειτουργία µου είναι ένα. 
 

1. Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει κάποια έµφαση που δίνεται στα τελευταία µαθήµατα στη 
σχέση ανάµεσα στην εκπλήρωση της λειτουργίας σου και στην επίτευξη της ευτυχίας. Αυτό 
γίνεται διότι δεν βλέπεις πραγµατικά την σχέση. Και όµως υπάρχει κάτι περισσότερο από 
κάποια σχέση ανάµεσα σε αυτά τα δύο · είναι τα ίδια. Οι µορφές τους είναι διαφορετικές, αλλά 
το περιεχόµενό τους είναι εξ ολοκλήρου ένα. 
2. Το εγώ βρίσκεται σε συνεχή µάχη µε τον Άγιο Πνεύµα για το βασικό ερώτηµα για το ποια 
είναι η λειτουργία σου. Το ίδιο µάχεται µε το Άγιο Πνεύµα για το τι είναι η ευτυχία σου. Αυτή 
δεν είναι µια αµφίδροµη µάχη. Το εγώ επιτίθεται και το Άγιο Πνεύµα δεν ανταποκρίνεται. Αυτό 
γνωρίζει ποια είναι η λειτουργία σου. Αυτό γνωρίζει ότι είναι η ευτυχία σου. 
3. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να προσπεράσουµε αυτήν την εντελώς ανούσια µάχη και να 
φτάσουµε στην αλήθεια για την λειτουργία µας. Δεν θα καταπιαστούµε µε χωρίς νόηµα 



διαφωνίες ως προς το τι είναι. Δεν θα εµπλακούµε σε προσδιορισµούς  για το τι είναι η 
ευτυχία και το πώς αποκτιέται. Δεν θα κάνουµε το χατίρι στο εγώ ακούγοντας τις επιθέσεις 
του προς την αλήθεια. Απλά χαιρόµαστε που µπορούµε να µάθουµε τι είναι η αλήθεια.  
4. Η µεγαλύτερη περίοδος πρακτικής σήµερα έχει σκοπό να αποδεχτείς το γεγονός ότι όχι 
µόνο υπάρχει πραγµατική σχέση ανάµεσα στην λειτουργία που σου έδωσε ο Θεός και στην 
ευτυχία σου, αλλά ότι είναι πραγµατικά το ίδιο. Ο Θεός σου δίνει µόνο ευτυχία. Εποµένως, η 
λειτουργία που σου έδωσε Αυτός πρέπει να είναι η ευτυχία, παρόλο που µπορεί να φαίνεται 
κάτι άλλο. Οι σηµερινές ασκήσεις είναι µία προσπάθεια να υπερβούµε τις διαφορές στην 
µορφή, και ν’ αναγνωρίσουµε  ένα κοινό περιεχόµενο όπου υπάρχει στ’ αλήθεια. 
5. Άρχισε τις δεκάλεπτες – δεκαπεντάλεπτες περιόδους άσκησης ανακεφαλαιώνοντας αυτές 
τις σκέψεις: 
 
Ο Θεός µου δίνει µόνο ευτυχία. Αυτός µου έχει δώσει την λειτουργία µου. Άρα η λειτουργία 
µου πρέπει να είναι η ευτυχία. 
 
Προσπάθησε να δεις την λογική σε αυτή την ακολουθία, ακόµα κι αν δεν αποδέχεσαι ακόµα 
το συµπέρασµα. Μόνο αν οι δύο πρώτες σκέψεις είναι λανθασµένες το αποτέλεσµα θα 
µπορούσε να είναι εσφαλµένο. Ας σκεφτούµε, λοιπόν, τα προαναφερθέντα για λίγο, καθώς 
θα ασκούµαστε. 
6. Η πρώτη δήλωση είναι ότι ο Θεός σου δίνει µόνο ευτυχία. Αυτό θα µπορούσε να είναι 
λανθασµένο, φυσικά, αλλά για να είναι λανθασµένο είναι απαραίτητο να δώσουµε ένα ορισµό 
στον Θεό ως κάτι που δεν είναι. Η Αγάπη δεν µπορεί να είναι κακό, και ό,τι δεν είναι ευτυχία 
είναι κακό. Ο Θεός δεν µπορεί να δώσει αυτό που δεν έχει, και δεν γίνεται να έχει αυτό που 
δεν είναι. Εκτός κι αν ο Θεός σου δίνει µόνο ευτυχία, τότε Αυτός πρέπει να είναι κακός. Και 
αυτόν τον ορισµό πιστεύεις γι Αυτόν αν δεν δέχεσαι την πρώτη δήλωση. 
7. Η δεύτερη δήλωση είναι ότι ο Θεός σου έδωσε την λειτουργία σου. Έχουµε δει ότι 
υπάρχουν µόνο δύο µέρη  στο νου σου. Το ένα κυβερνάται από το εγώ, και είναι φτιαγµένο 
από ψευδαισθήσεις. Το άλλο είναι το σπίτι του Αγίου Πνεύµατος, εκεί όπου κατοικεί η 
αλήθεια. Δεν υπάρχουν άλλοι οδηγοί από αυτούς για να επιλέξεις, και δεν υπάρχουν άλλα 
αποτελέσµατα ως απόρροιες της επιλογής σου, από τον φόβο που πάντα γεννά το εγώ, και 
την αγάπη που το Άγιο Πνεύµα προσφέρει για να τον αντικαταστήσει. 
8. Εποµένως, η λειτουργία σου πρέπει να ορίζεται από τον Θεό µέσω της Φωνής Του, ή να 
φτιάχνεται από το εγώ που έφτιαξες εσύ για να Τον αντικαταστήσεις. Ποιο από τα δύο είναι 
αλήθεια; Εκτός κι αν ο Θεός είναι Αυτός που σου έδωσε την λειτουργία σου, πρέπει να είναι 
δώρο του εγώ. Όµως, το εγώ έχει πραγµατικά δώρα για να δώσει, όντας το ίδιο ψευδαίσθηση 
και προσφέροντας µόνο ψευδαισθήσεις δώρων;   
9. Αυτό αναλογίσου κατά την µεγαλύτερη περίοδο άσκησης σήµερα. Αναλογίσου, ακόµα, και 
τις πολλές µορφές που έχει πάρει µέσα στο νου σου η ψευδαίσθηση της λειτουργίας σου, και 
τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους προσπάθησες να βρεις την σωτηρία κάτω από την 
καθοδήγηση του εγώ. Την βρήκες; Ήσουν ευτυχισµένος;. Σου έφεραν γαλήνη; Σήµερα 
χρειαζόµαστε µεγάλη ειλικρίνεια. Θυµήσου τις εκβάσεις αµερόληπτα, και σκέψου αν ήταν 
ποτέ λογικό να περιµένεις ευτυχία από οτιδήποτε σου έχει προτείνει ποτέ το εγώ. Και όµως το 
εγώ είναι η µόνη εναλλακτική στην Φωνή του Αγίου Πνεύµατος. 
10. Θα ακούς ή την τρέλα ή την αλήθεια. Προσπάθησε να κάνεις αυτή την επιλογή καθώς 
σκέφτεσαι τα προαναφερθέντα στα οποία βασίζεται το συµπέρασµά µας. Μπορούµε να 
συνεισφέρουµε σε αυτό το συµπέρασµα µόνο, και σε κανένα άλλο. Γιατί ο Θεός ο ίδιος το 
µοιράζεται µαζί µας. Η σηµερινή ιδέα είναι άλλο ένα γιγάντιο άλµα στην αντίληψη αυτού που 
είναι ίδιο ως ίδιο, και του διαφορετικού ως διαφορετικό.   
11. Στις πιο µικρές περιόδους άσκησης, οι οποίες θα βοηθούσαν καλύτερα αν τις 
αναλάµβανες δύο φορές την ώρα, προτείνεται αυτή η µορφή εφαρµογής: 
 
Η ευτυχία µου και λειτουργία µου είναι ένα, διότι ο Θεός µου έχει δώσει και τις δύο. 
 
Δεν θα σου πάρει περισσότερο από ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο, να επαναλαµβάνεις αυτά 
τα λόγια αργά και τα σκέφτεσαι για λίγο καθώς τα λες. 
 
 



  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 67 
 

Η Αγάπη µε δηµιούργησε καθ’ οµοίωσή της. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα είναι µια ολοκληρωµένη και ακριβής δήλωση του τι είσαι. Γι αυτό είσαι το 
φως του κόσµου. Γι αυτό ο Θεός σε όρισε σωτήρα του κόσµου. Γι αυτό ο Υιός του Θεού 
αποβλέπει σε σένα για την σωτηρία του. Τον σώζει αυτό που είσαι. Σήµερα θα κάνουµε κάθε 
προσπάθεια να φτάσουµε σε αυτήν την αλήθεια για σένα, και να συνειδητοποιήσουµε 
πλήρως, έστω για µια στιγµή, ότι είναι η αλήθεια. 
2. Στην µεγαλύτερη περίοδο πρακτικής, θα σκεφτούµε για την πραγµατικότητά σου και την εξ 
ολοκλήρου αναλλοίωτη και αµετάβλητη φύση της. Θα αρχίσουµε επαναλαµβάνοντας αυτή την 
αλήθεια για σένα, και έπειτα θα περάσουµε µερικά λεπτά προσθέτοντας κάποιες σχετικές 
σκέψεις, όπως: 
 
Η αγιότητα µε δηµιούργησε άγιο. Η καλοσύνη µε δηµιούργησε καλό. Η χρησιµότητα µε 
δηµιούργησε χρήσιµο. Η τελειότητα µε δηµιούργησε τέλειο. 
 
3.  Όποια ιδιότητα βρίσκεται σε συµφωνία µε τον Θεό έτσι όπως Αυτός προσδιορίζει τον 
Εαυτό Του είναι κατάλληλη για χρήση. Σήµερα προσπαθούµε να ακυρώσουµε τον δικό σου 
ορισµό για τον Θεό και να τον αντικαταστήσουµε µε τον δικό Του. Επίσης θα 
προσπαθήσουµε να δώσουµε έµφαση ότι εσύ είσαι µέρος του δικού Του ορισµού για τον 
Εαυτό Του. 
4. Αφού έχεις κάνει αρκετές τέτοιες σχετικές σκέψεις, προσπάθησε να αφήσεις όλες τις 
σκέψεις να λιγοστέψουν για ένα σύντοµο προπαρασκευαστικό διάλλειµα, και έπειτα 
προσπάθησε να φτάσεις πέρα από όλες τις εικόνες και προκαταλήψεις για τον εαυτό σου, 
στην αλήθεια µέσα σου. Αν σε δηµιούργησε η αγάπη όµοιο µε αυτή, αυτός ο Εαυτός πρέπει 
να βρίσκεται µέσα σου. Και κάπου µέσα στο νου σου Αυτός βρίσκεται εκεί για να τον βρεις. 
5. Μπορεί να βρεις απαραίτητο να επαναλάβεις την σηµερινή ιδέα πότε- πότε για να 
αντικαταστήσεις σκέψεις που σε αποσπούν. Μπορεί ακόµα, να βρεις ότι αυτό δεν είναι 
αρκετό, και ότι χρειάζεται να συνεχίσεις να προσθέτεις άλλες σκέψεις σχετικές µε την αλήθεια 
για τον εαυτό σου. Όµως, µπορεί και να πετύχεις να προσπεράσεις όλα αυτά, και µέσα από 
αυτό το διάλλειµα του κενού από σκέψεις, να φτάσεις στην επίγνωση ενός λαµπρού φωτός 
στο οποίο αναγνωρίζεις τον εαυτό σου έτσι όπως σε δηµιούργησε η αγάπη. 
6. Σήµερα θα σε βοηθήσει πολύ να εξασκήσεις την σηµερινή ιδέα όσο πιο συχνά µπορείς. 
Χρειάζεσαι να ακούς την αλήθεια για τον εαυτό σου όσο πιο συχνά γίνεται, διότι ο νους σου 
είναι υπέρ- απασχοληµένος µε ψευδείς εικόνες για τον εαυτό του. Τέσσερις ή πέντε φορές την 
ώρα, και ίσως περισσότερο, θα σε ωφελούσε πάρα πολύ να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου ότι 
η αγάπη σε δηµιούργησε όµοιο µε αυτή. Άκουσε την αλήθεια για τον εαυτό σου µε αυτό. 
7. Προσπάθησε να συνειδητοποιήσεις στις πιο σύντοµες περιόδους πρακτικής ότι αυτή δεν 
είναι η δική σου µικροσκοπική, µοναχική φωνή που σου το λέει αυτό. Αυτή είναι η Φωνή που 
µιλά από τον Θεό, και σου θυµίζει τον Πατέρα σου και τον Εαυτό σου. Αυτή είναι η Φωνή της 
αλήθειας, που αντικαθιστά όλα όσα σου λέει το εγώ για τον εαυτό σου, µε την απλή αλήθεια 
για τον Υιό του Θεού. Δηµιουργήθηκες από την αγάπη όµοιος µε αυτή. 

 
 
 
 
 

  



ΜΑΘΗΜΑ 68 
 

Η αγάπη δεν κρατά πικρίες. 
 

1. Εσύ που δηµιουργήθηκες από την αγάπη όµοιος µε αυτήν, δεν γίνεται να κρατάς πικρίες 
και να γνωρίζεις τον Εαυτό σου. Το να κρατάς µία πικρία σηµαίνει ότι ξεχνάς ποιος είσαι.  Το 
να κρατάς µία πικρία σηµαίνει ότι βλέπεις τον εαυτό σου σαν σώµα. Το να κρατάς µια πικρία 
σηµαίνει ότι αφήνεις το εγώ να κυβερνά το νου σου και να καταδικάζεις τα σώµα  σε θάνατο. 
Ίσως, ακόµα, δεν συνειδητοποιείς απόλυτα το τι κάνεις στο νου σου όταν κρατάς πικρίες. 
Αυτό φαίνεται σαν να σε αποκόπτει από την Πηγή σου και να σε κάνει διαφορετικό από 
Εκείνον. Σε κάνει να πιστεύεις ότι Εκείνος είναι όπως νοµίζεις ότι έχεις γίνει εσύ, διότι κανένας 
δεν µπορεί να συλλάβει τον Δηµιουργό του ως διαφορετικό από τον ίδιο. 
2. Αποκοµµένος από τον Εαυτό σου, ο οποίος παραµένει γνώστης της οµοιότητάς Του µε τον 
Δηµιουργό Του, ο Εαυτός σου φαίνεται πως κοιµάται, ενώ το µέρος του νου σου που υφαίνει 
ψευδαισθήσεις στον ύπνο του φαίνεται πως είναι ξύπνιο. Μπορούν όλα αυτά να προκύψουν 
όταν κρατάς πικρίες; Ω, ναι! Γιατί αυτός που κρατά πικρίες αρνείται ότι δηµιουργήθηκε από 
την αγάπη, και ο Δηµιουργός του έχει γίνει τόσο τροµακτικός γι αυτόν στο όνειρο µίσους που 
ονειρεύεται. Ποιος µπορεί να ονειρεύεται το µίσος και να µην φοβάται τον Θεό; 
3. Είναι το ίδιο βέβαιο ότι εκείνοι που κρατούν πικρίες θα επαναπροσδιορίζουν τον Θεό 
σύµφωνα µε την δική τους εικόνα, όσο βέβαιο είναι ότι ο Θεός τους δηµιούργησε όµοιους µε 
Αυτόν ως µέρος δικό Του. Είναι το ίδιο βέβαιο ότι εκείνοι που κρατούν πικρίες θα υποφέρουν 
από ενοχή, όσο βέβαιο είναι ότι εκείνοι που συγχωρούν θα βρίσκουν την γαλήνη. Είναι το ίδιο 
βέβαιο ότι εκείνοι που κρατούν πικρίες θα ξεχνούν ποιοι είναι, όσο βέβαιο είναι ότι εκείνοι που 
συγχωρούν θα θυµηθούν.  
4. Δεν θα ήσουν πρόθυµος να απελευθερώσεις τις πικρίες σου αν πίστευες ότι όλα αυτά 
ισχύουν; Ίσως δεν θεωρείς ότι µπορείς να αφήσεις τις πικρίες σου να φύγουν. Αυτό, όµως, 
είναι απλά θέµα κίνητρου. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να βρούµε πως θα ένιωθες χωρίς 
αυτές. Αν το πετύχεις, έστω και πολύ λίγο, δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά πρόβληµα κινήτρου. 
5. Άρχισε τις σηµερινές εκτεταµένες περιόδους άσκησης ερευνώντας τον νου σου για εκείνες 
τις πικρίες τις οποίες θεωρείς σηµαντικές. Μερικές από αυτές θα είναι αρκετά εύκολο να τις 
βρεις. Έπειτα σκέψου αυτές που σου φαίνονται δευτερεύουσες πικρίες που κρατάς εναντίον 
εκείνων που συµπαθείς ή ακόµα και αγαπάς. Γρήγορα θα γίνει προφανές ότι δεν υπάρχει 
κανένας εναντίον του οποίου να µην κρατάς κάποιου είδους πικρία. Αυτό σε έχει αφήσει µόνο 
σε όλο το σύµπαν, έτσι όπως αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου. 
6. Τώρα αποφάσισε να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ως φίλους. Πες σε όλους, 
σκεφτόµενος τον κάθε ένα µε την σειρά καθώς το λες: 
 
Θέλω να σε δω ως φίλο µου, έτσι ώστε να µπορέσω να θυµηθώ ότι είσαι κοµµάτι δικό µου και 
να µπορέσω να γνωρίσω τον εαυτό µου. 
 
Πέρασε το υπόλοιπο της περιόδου πρακτικής προσπαθώντας να σκεφτείς τον εαυτό σου ως 
απόλυτα γαλήνιο µε όλους και µε όλα, ασφαλή µέσα σε ένα κόσµο που σε προστατεύει και σε 
αγαπά, και που ανταποδίδεις την αγάπη του. Προσπάθησε να νιώσεις να σε περιβάλλει 
ασφάλεια, να αιωρείται από πάνω σου και να σε κρατά. Προσπάθησε να πιστέψεις ,έστω και 
για λίγο, ότι τίποτα δεν µπορεί να σε βλάψει µε κανένα τρόπο. Στο τέλος της περιόδου 
άσκησης πες στον εαυτό σου:  
 
Η αγάπη δεν κρατά πικρίες. Όταν αφήσω όλες τις πικρίες µου να φύγουν θα γνωρίζω ότι είµαι 
απόλυτα ασφαλής. 
 
7. Οι σύντοµες περίοδοι πρακτικής θα πρέπει να περιλαµβάνουν µια γρήγορη εφαρµογή της 
σηµερινής ιδέας σε αυτή την µορφή, όποτε προκύψει κάποια σκέψη πικρίας εναντίον 
οποιουδήποτε, σωµατικά παρόντα ή όχι: 
 
Η αγάπη δεν κρατά πικρίες. Ας µην προδίδω τον Εαυτό µου. 
 
Ακόµα, επανάλαβε την ιδέα αρκετές φορές την ώρα µε αυτή την µορφή: 
 
Η αγάπη δεν κρατά πικρίες. Θα ήθελα να ξυπνήσω µέσα στον Εαυτό µου αφήνοντας κατά 



µέρος όλες µου τις πικρίες και ξυπνώντας µέσα σε Αυτόν. 
.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑ 69 
 

Οι πικρίες µου κρύβουν το φως του κόσµου µέσα µου. 
 

1. Κανένας δεν µπορεί να δει αυτό που κρύβουν οι πικρίες σου. Επειδή  οι πικρίες κρύβουν 
το φως του κόσµου µέσα σου, όλοι στέκουν µέσα στο σκοτάδι, κι εσύ δίπλα τους. Αλλά 
καθώς σηκώνεται το πέπλο των παραπόνων σου, απελευθερώνεσαι µαζί τους. Μοιράσου την 
σωτηρία σου τώρα µαζί µε αυτόν που στέκεται δίπλα σου όταν βρίσκεσαι στην κόλαση. Αυτός 
είναι ο αδελφός σου µέσα στο φως του κόσµου που σας σώζει και τους δύο. 
2. Σήµερα ας κάνουµε άλλη µία πραγµατική προσπάθεια να φτάσουµε στο φως µέσα σου. 
Πριν αναλάβεις την προσπάθεια αυτή στην πιο εκτεταµένη περίοδο πρακτικής, ας 
αφιερώσουµε αρκετά λεπτά για να σκεφτούµε τι προσπαθούµε να κάνουµε. Στην κυριολεξία 
επιχειρούµε να έρθουµε σε επαφή µε την σωτηρία του κόσµου. Προσπαθούµε να δούµε πέρα 
από το πέπλο του σκότους που την κρατά καλυµµένη. Προσπαθούµε να αφήσουµε το πέπλο 
να σηκωθεί, και να δούµε τα δάκρυα του Υιού του Θεού να εξαφανίζονται µέσα στο ηλιόφως. 
3. Ας αρχίσουµε την µεγαλύτερη περίοδο πρακτικής µας σήµερα µε την πλήρη 
συνειδητοποίηση ότι έτσι είναι, και µε πραγµατική αποφασιστικότητα να φτάσουµε σε αυτό 
που είναι το πιο αγαπητό σε µας από οτιδήποτε άλλο. Η σωτηρία είναι η µόνη µας ανάγκη. 
Δεν υπάρχει άλλος σκοπός εδώ, και καµία άλλη λειτουργία να εκπληρώσουµε. Ο µόνος µας 
στόχος είναι να µάθουµε την σωτηρία. Ας δώσουµε τέλος σήµερα, στην αρχαία αναζήτηση, 
βρίσκοντας το φως µέσα µας, και σηκώνοντάς το ψηλά για να το δουν όλοι όσοι ψάχνουν 
µαζί µε µας, και να αγαλλιάσουν. 
4. Πολύ ήσυχα τώρα, µε τα µάτια σου κλειστά, προσπάθησε να απελευθερώσεις όλο το 
περιεχόµενο που καταλαµβάνει γενικά την συνειδητότητά σου. Σκέψου ότι ο νους είναι ένας 
τεράστιος κύκλος, περικυκλωµένος από ένα στρώµα βαριών, σκοτεινών σύννεφων. Εσύ 
µπορείς να δεις µόνο τα σύννεφα διότι φαινοµενικά στέκεσαι έξω από το κύκλο και πολύ 
διαχωρισµένος από αυτόν. 
5. Από εκεί που στέκεσαι, δεν µπορείς να δεις κανένα λόγο να πιστέψεις ότι υπάρχει ένα 
υπέρλαµπρο φως κρυµµένο από τα σύννεφα. Τα σύννεφα φαίνεται να είναι η µόνη 
πραγµατικότητα. Φαίνεται ότι είναι το µόνο που υπάρχει για να δεις. Εποµένως, δεν επιχειρείς 
να δεις µέσα από αυτά και πέρα από αυτά, πράγµα που είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο 
θα µπορούσες να πειστείς πραγµατικά για την µη υπόστασή τους.  Αυτό θα επιχειρήσουµε να 
κάνουµε σήµερα. 
6. Αφού έχεις σκεφτεί την σηµαντικότητα αυτού που προσπαθούµε να κάνουµε για σένα και 
τον κόσµο, προσπάθησε να ηρεµήσεις µε τέλεια ακινησία, και να θυµάσαι µόνο το πόσο 
θέλεις να φτάσεις το φως µέσα σου σήµερα, -- τώρα! Να είσαι αποφασισµένος να πας πέρα 
από τα σύννεφα. Άπλωσε το χέρι σου και άγγιξέ τα µέσα στο νου σου. Σπρώξε τα στο πλάι 
µε το χέρι σου · νιώσε τα να ακουµπάνε στα µάγουλά σου και στο µέτωπό σου και στα 
βλέφαρά σου καθώς περνάς µέσα από αυτά. Συνέχισε · τα σύννεφα δεν µπορούν να σε 
σταµατήσουν. 
7. Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, θ’ αρχίσεις να νιώθεις µια αίσθηση πως ανυψώνεσαι και 
οδηγείσαι µπροστά. Η µικρή προσπάθεια και αποφασιστικότητά σου επικαλούνται την 
δύναµη του σύµπαντος να σε βοηθήσει, και ο Θεός ο Ίδιος θα σε σηκώσει από το σκοτάδι 
στο φως. Βρίσκεσαι σε συµφωνία µε την Θέλησή Του. Δεν µπορείς να αποτύχεις διότι η 
θέλησή σου είναι δική Του. 



8. Έχε εµπιστοσύνη στον Πατέρα σου σήµερα, και να είσαι σίγουρος ότι Αυτός σε έχει 
ακούσει και σου έχει απαντήσει. Μπορεί να µην αναγνωρίζεις την απάντησή του ακόµα, αλλά 
µπορείς πραγµατικά και είσαι βέβαιος ότι σου δίδεται και ότι θα την λάβεις. Προσπάθησε, 
καθώς επιχειρείς να πας µέσα από τα σύννεφα προς το φως, να κρατήσεις την εµπιστοσύνη 
σου στο νου σου. Προσπάθησε να θυµηθείς ότι επιτέλους ενώνεις την θέληση σου µε του 
Θεού. Προσπάθησε να κρατήσεις στο νου σου πολύ καθαρά την σκέψη πως ό,τι 
αναλαµβάνεις µαζί µε τον Θεό πρέπει να πετύχει. Έπειτα άφησε την δύναµη του Θεού να 
λειτουργήσει µέσα σε σένα και µέσα από σένα, και ας γίνει το Θέληµά Του και το δικό σου. 
9. Στις πιο σύντοµες περιόδους άσκησης, τις οποίες θα θελήσεις να κάνεις όσο πιο συχνά 
γίνεται αναλογιζόµενος την σηµαντικότητα της σηµερινής ιδέας για σένα και την ευτυχία σου, 
θύµιζε στον εαυτό σου ότι οι πικρίες σου κρύβουν το φως του κόσµου από την επίγνωσή σου. 
Να θυµίζεις, ακόµα, στον εαυτό σου ότι δεν ψάχνεις γι αυτό µόνος σου, και ότι γνωρίζεις που 
να το αναζητήσεις. Πες, λοιπόν: 
 
Οι πικρίες κρύβουν το φως του κόσµου µέσα µου. Δεν µπορώ να δω αυτό που έχω κρύψει. 
Όµως θέλω να το αφήσω να αποκαλυφθεί σε µένα, για την σωτηρία µου και την σωτηρία του 
κόσµου. 
 
Ακόµα, βεβαιώσου ότι λες στον εαυτό σου: 
 
Αν κρατήσω κάποια πικρία το φως του κόσµου θα κρυφτεί από µένα, 
 
..σε περίπτωση που µπεις στον πειρασµό να κρατήσεις κάποιο παράπονο εναντίον κάποιου 
σήµερα 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 70 
 

Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. 
 

1. Κάθε πειρασµός δεν είναι τίποτα άλλο από κάποια µορφή του βασικού πειρασµού να µην 
πιστέψεις την σηµερινή ιδέα. Η σωτηρία φαίνεται πως έρχεται από οπουδήποτε αλλού εκτός 
από εσένα. Το ίδιο, φαίνεται, και η πηγή της ενοχής. Δεν βλέπεις ούτε ότι η ενοχή ούτε η 
σωτηρία βρίσκονται στο δικό σου νου και πουθενά αλλού. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι όλη η 
ενοχή είναι µόνο µια εφεύρεση του νου σου, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι και η ενοχή και η 
σωτηρία πρέπει να είναι στο ίδιο µέρος. Μόλις το καταλάβεις αυτό σώζεσαι.  
2. Το φαινοµενικό κόστος της αποδοχής της σηµερινής ιδέας είναι αυτό: Σηµαίνει ότι τίποτα 
έξω από σένα δεν µπορεί να σε σώσει · τίποτα έξω από σένα δεν µπορεί να σου δώσει 
γαλήνη. Αλλά σηµαίνει ακόµα, ότι τίποτα έξω από σένα δεν µπορεί να σε βλάψει, ή να 
ενοχλήσει την γαλήνη σου ή να σε ταράξει µε οποιοδήποτε τρόπο. Η σηµερινή ιδέα σε 
τοποθετεί επί κεφαλής του σύµπαντος, όπου ανήκεις εξαιτίας αυτού που είσαι. Αυτός δεν 
είναι ένας ρόλος που µπορεί να γίνει αποδεκτός εν µέρει. Και πρέπει σίγουρα ν’ αρχίζεις να 
βλέπεις ότι η σωτηρία είναι να τον αποδεχτείς. 
3. Μπορεί, όµως, να µην σου είναι προφανές το γιατί η αναγνώριση ότι η ενοχή βρίσκεται 
µέσα στον δικό σου νου εµπεριέχει την συνειδητοποίηση ότι και η σωτηρία βρίσκεται εκεί, 
επίσης. Ο Θεός δεν θα έθετε την θεραπεία της ασθένειας εκεί όπου δεν µπορεί να βοηθήσει. 
Αυτός είναι ο τρόπος που δούλευε µέχρι τώρα ο δικός σου νους, αλλά όχι και ο δικός Του. 
Θέλει να θεραπευτείς, γι αυτό έχει κρατήσει την Πηγή της θεραπείας εκεί όπου βρίσκεται και η 



ανάγκη για θεραπεία. 
4. Εσύ έχεις προσπαθήσει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, κάνοντας κάθε προσπάθεια, όσο 
παραµορφωµένη και φαντασιώδης και να είναι, να διαχωρίσεις την θεραπεία από την 
ασθένεια για την οποία προοριζόταν, κι έτσι να κρατήσεις την ασθένεια. Ο σκοπός σου ήταν 
να σιγουρέψεις ότι δεν θα γίνει η θεραπεία. Ο σκοπός του Θεού είναι να σιγουρέψει ότι θα 
γίνει. 
5. Σήµερα ασκούµαστε στη συνειδητοποίηση ότι η Θέληση του Θεού και η δική µας είναι 
πραγµατικά ίδιες σε αυτό. Ο Θεός θέλει να θεραπευτούµε, και εµείς στην πραγµατικότητα δεν 
θέλουµε να είµαστε ασθενείς, διότι αυτό µας κάνει δυστυχισµένους. Εποµένως, µε το να 
αποδεχτούµε την σηµερινή ιδέα, στην πραγµατικότητα βρισκόµαστε σε συµφωνία µε τον Θεό. 
Αυτός δεν θέλει να είµαστε ασθενείς. Ούτε κι εµείς το θέλουµε. Αυτός θέλει να θεραπευτούµε. 
Το ίδιο θέλουµε κι εµείς. 
6. Είµαστε έτοιµοι για δύο µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήµερα, η κάθε µια από τις 
οποίες θα πρέπει να διαρκέσει περίπου δέκα µε δεκαπέντε λεπτά. Θα αφήσουµε, όµως, 
εσένα να αποφασίσεις το πότε θα τις αναλάβεις. Θα ακολουθούµε αυτή την πρακτική για 
κάµποσα µαθήµατα, και θα ήταν καλό πάλι να αποφασίσεις από πριν πότε θα είναι ο 
καλύτερος χρόνος να αφιερώσεις για την κάθε µία από αυτές, και έπειτα να µείνεις πιστός 
στην δική σου απόφαση όσο το δυνατόν περισσότερο. 
7. Άρχισε αυτές τις περιόδους πρακτικής επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα, 
προσθέτοντας µία δήλωση που σηµατοδοτεί την αναγνώριση σου ότι η σωτηρία δεν 
προέρχεται από πουθενά έξω από σένα. Θα µπορούσες να το πεις κατ’ αυτόν τον τρόπο: 
 
Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. Δεν µπορεί να προέρχεται από πουθενά αλλού. 
 
Έπειτα αφιέρωσε µερικά λεπτά, µε τα µάτια σου κλειστά, για να ανακεφαλαιώσεις µερικά από 
τα εξωτερικά µέρη στα οποία έχεις ψάξει για την σωτηρία στο παρελθόν, - σε άλλους 
ανθρώπους, σε διαφορετικές καταστάσεις και γεγονότα, και σε αντιλήψεις για τον εαυτό σου 
που αναζήτησες να κάνεις αληθινές. Αναγνώρισε ότι αυτή δεν βρίσκεται εκεί, και πες στον 
εαυτό σου: 
 
Η σωτηρία δεν µπορεί να προέρχεται από κανένα από αυτά τα πράγµατα. Η σωτηρία µου 
προέρχεται από µένα και µόνο. 
 
8. Τώρα θα προσπαθήσουµε πάλι να φτάσουµε το φως µέσα σου, το οποίο βρίσκεται εκεί 
όπου βρίσκεται η σωτηρία σου. Δεν µπορείς να την βρεις στα σύννεφα που περιβάλλουν το 
φως, κι εκεί είναι που το έψαχνες πριν. Δεν είναι εκεί. Είναι πέρα από τα σύννεφα, µέσα στο 
φως πέρα από αυτά. Να θυµάσαι ότι θα χρειαστεί να περάσεις µέσα από τα σύννεφα πριν 
µπορέσεις να φτάσεις το φως. Αλλά να θυµάσαι, ακόµα, ότι ποτέ δεν βρήκες τίποτα µέσα στα 
σύννεφα που φαντάστηκες που να είχε διάρκεια, ή ότι να το ήθελες. 
9.Εφόσον όλες οι ψευδαισθήσεις της σωτηρίας σε έχουν προδώσει, σίγουρα δεν θέλεις να 
παραµείνεις µέσα στα σύννεφα, ψάχνοντας µάταια εκεί για είδωλα, ενώ θα µπορούσες να 
εισέλθεις µε ευκολία µέσα στο φως της αληθινής σωτηρίας. Προσπάθησε να περάσεις τα 
σύννεφα µε όποιο µέσο σου φαίνεται καλύτερο. Αν σε βοηθά, σκέψου εµένα να κρατώ το χέρι 
σου και να σε οδηγώ. Και σε διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν είναι µια αβάσιµη φαντασίωση. 
10. Για τις σύντοµες και συχνές περιόδους πρακτικής σήµερα, υπενθύµισε στον εαυτό σου ότι 
η σωτηρία σου προέρχεται από σένα, και τίποτα άλλο εκτός από τις δικές σου σκέψεις δεν 
µπορεί να καθυστερήσει την πρόοδό σου. Είσαι ελεύθερος από κάθε εξωτερική παρέµβαση. 
Είσαι υπεύθυνος για την δική σου σωτηρία. Εσύ είσαι υπεύθυνος για την σωτηρία του 
κόσµου. Πες, λοιπόν: 
 
Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. Τίποτα έξω από µένα δεν µπορεί να µε παρεµποδίσει. 
Μέσα σε µένα είναι η σωτηρία του κόσµου και η δική µου. 
 
 
 
 

	  


