
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; 
 

1. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού έτσι όπως Τον δηµιούργησε Αυτός. Είναι ο Εαυτός 
που µοιραζόµαστε, που µας ενώνει τον ένα µε τον άλλο, και µε τον Θεό. Αυτός είναι η 
Σκέψη που ενοικεί ακόµα µέσα στο Νου που είναι η Πηγή Του. Δεν έχει αφήσει την ιερή 
Του οικία, ούτε έχασε την αθωότητα µε την οποία δηµιουργήθηκε. Ενοικεί για πάντα 
αναλλοίωτος µέσα στο Νου του Θεού.  

 

1. Ο Χριστός είναι ο σύνδεσµος που σε κρατά ένα µε τον Θεό, και εγγυάται ότι ο διαχωρισµός 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από µία ψευδαίσθηση απελπισίας, διότι η ελπίδα πάντα 
θα ενοικεί σε Αυτόν. Ο νους σου είναι µέρος δικό Του, και ο δικός Του µέρος δικό σου. 
Αυτός είναι το µέρος στο οποίο βρίσκεται η Απάντηση του Θεού · όπου όλες οι 
αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί, και τα όνειρα έχουν τελειώσει. Αυτός παραµένει 
ανέπαφος από οτιδήποτε αντιλαµβάνονται τα µάτια του σώµατος. Διότι παρόλο που 
µέσα σε Αυτόν ο Πατέρας Του τοποθέτησε το µέσον για την σωτηρία σου, εν τούτοις 
Αυτός παραµένει ο Εαυτός ο Οποίος, σαν τον Πατέρα Του, δεν γνωρίζει καµία 
αµαρτία.   

2. Οίκος του Αγίου Πνεύµατος, και στο σπίτι Του µόνο µέσα στον Θεό, ο Χριστός παραµένει 
σε ειρήνη µέσα στον Παράδεισο του ιερού σου νου. Αυτό είναι το µόνο µέρος σου που 
έχει στ’ αλήθεια πραγµατικότητα. Το υπόλοιπο είναι όνειρα. Εν τούτοις, αυτά τα όνειρα 
θα δοθούν στον Χριστό, για να ξεθωριάσουν µπροστά στην δόξα Του και εν τέλει να 
αποκαλύψουν σε σένα τον ιερό σου Εαυτό, τον Χριστό.   

3. 4. Το Άγιο Πνεύµα απλώνει το χέρι Του από τον Χριστό µέσα σου προς όλα σου τα όνειρα, 
και τα προσκαλεί να έρθουν σε Αυτόν, για να µετουσιωθούν σε αλήθεια. Αυτός θα τα 
ανταλλάξει µε το τελικό όνειρο που ο Θεός όρισε να είναι το τέλος των ονείρων. Διότι όταν η 
συγχώρεση αναπαύεται πάνω στον κόσµο και έχει έρθει η ειρήνη σε κάθε Υιό του Θεού, τι θα 
µπορούσε να υπάρχει για να κρατά τα πράγµατα διαχωρισµένα, διότι τι αποµένει πια να δεις 
εκτός από το πρόσωπο του Χριστού;  5. Και για πόσο θα είναι ορατό αυτό το ιερό πρόσωπο, 
όταν δεν είναι παρά το σύµβολο ότι ο χρόνος για µάθηση τώρα έχει λήξει, και ότι ο στόχος της 
Επανόρθωσης έχει επιτέλους επιτευχθεί; Εποµένως ας αναζητούµε να βρούµε το πρόσωπο 
του Χριστού και να µην κοιτάµε τίποτα άλλο. Καθώς βλέπουµε την δόξα Του, θα γνωρίζουµε 
ότι δεν έχουµε ανάγκη για µάθηση ή αντίληψη του χρόνου, ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τον 
ιερό Εαυτό, τον Χριστό τον Οποίον ο Θεός δηµιούργησε ως Υιό Του. 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 271 
Την όραση του Χριστού θα χρησιµοποιώ σήµερα. 

Κάθε µέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγµή, επιλέγω τι θέλω να βλέπω, τους ήχους που θέλω ν’ 
ακούω, τις µαρτυρίες για το ποια είναι για µένα η αλήθεια. Σήµερα επιλέγω να βλέπω αυτό 
που θα ήθελε ο Χριστός να βλέπω, ν’ ακούω την Φωνή του Θεού, και ν’ αναζητώ τις 
µαρτυρίες της αλήθειας στην δηµιουργία του Θεού. Στην µατιά του Χριστού συναντιούνται ο 
κόσµος και η δηµιουργία του Θεού, και καθώς ενώνονται όλη η αντίληψη εξαφανίζεται. Η 



ευγενική του όραση λυτρώνει τον κόσµο από τον θάνατο, γιατί όλα όσα κοιτά πρέπει να ζουν, 
φέρνοντας στην µνήµη τους τον Πατέρα και τον Υιό, Δηµιουργό και δηµιουργία ενωµένους. 

 

Πατέρα, η όραση του Χριστού είναι ο δρόµος προς τα Σένα. Ό,τι βλέπει Αυτός προσκαλεί την 
θύµησή Σου να επανέλθει σε µένα. Και αυτό επιλέγω, να είναι αυτό που βλέπω σήµερα. 
	  
	  
	  

	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 272 
Πως µπορούν οι ψευδαισθήσεις να ικανοποιήσουν τον Υιό του Θεού; 

Πατέρα, η αλήθεια µου ανήκει. Το σπίτι µου είναι εγκατεστηµένο στον Ουρανό από την δική 
Σου Θέληση και την δική µου. Μπορούν τα όνειρα να µε ικανοποιήσουν; Μπορούν οι 
ψευδαισθήσεις να µου φέρουν ευτυχία; Τι άλλο από την θύµησή Σου µπορεί να ικανοποιήσει 
τον υιό Σου; Δεν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο από ό,τι µου έχεις δώσει Εσύ. Περιβάλλοµαι από 
την Αγάπη Σου, για πάντα ακλόνητος, παντοτινά γαλήνιος και ασφαλής. Ο Υιός του Θεού 
πρέπει να είναι έτσι όπως τον δηµιούργησες. 

 

Σήµερα προσπερνάµε τις ψευδαισθήσεις. Και αν ακούσουµε τον πειρασµό να µας καλεί να 
µείνουµε και να αργοπορήσουµε µέσα στο όνειρο, στρεφόµαστε και ρωτάµε τον εαυτό µας αν 
εµείς, οι Υιοί του Θεού, µπορούµε να είµαστε ικανοποιηµένοι µε όνειρα, όταν µπορούµε να 
επιλέξουµε τον Ουρανό τόσο εύκολα όσο και την κόλαση, και η αγάπη να αντικαταστήσει 
κάθε φόβο. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 273 
Η ηρεµία της γαλήνης του Θεού είναι δική µου. 

Ίσως είµαστε έτοιµοι τώρα για µια µέρα ανενόχλητης γαλήνης. Αν αυτό δεν είναι ακόµα 
εφικτό, είµαστε ικανοποιηµένοι και ακόµα περισσότερο ευχαριστηµένοι να µάθουµε πως 
µπορούµε να πετύχουµε µια τέτοια µέρα. Αν ενδώσουµε σε κάποια ενόχληση, ας µάθουµε 
πώς να την διώχνουµε και να επιστρέφουµε στην γαλήνη. Δεν χρειάζεται παρά να πούµε στο 
νου µας, µε βεβαιότητα. Η ηρεµία της γαλήνης του Θεού είναι δική µου, και τίποτα δεν θα 
µπορεί να παρεισδύσει στην γαλήνη που ο Θεός ο Ίδιος έχει δώσει στον Υιό Του. 



 

Πατέρα, η γαλήνη Σου είναι δική µου. Τι ανάγκη έχω να φοβάµαι ότι οτιδήποτε µπορεί να µου 
στερήσει αυτό που Εσύ θέλεις να κρατήσω; Δεν γίνεται να χάσω τα δώρα Σου προς εµένα.. 
Άρα η γαλήνη που Εσύ έδωσες στον Υιό Σου βρίσκεται ακόµα µαζί µου, µέσα στην ησυχία και 
την αιώνια αγάπη µου για Σένα. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 274 
Η σηµερινή µέρα ανήκει στην αγάπη. Ας µην φοβάµαι. 

Σήµερα, επιθυµώ να αφήσω όλα τα πράγµατα να είναι έτσι όπως Εσύ τα δηµιούργησες, και να 
δώσω στον Υιό Σου την τιµή που αρµόζει στην αθωότητά του · την αγάπη αδερφού προς τον 
αδελφό και τον Φίλο του. Μέσα από αυτό απελευθερώνοµαι. Και µέσα από αυτό η αλήθεια θα 
εισέλθει εκεί που ήταν οι ψευδαισθήσεις, το φως θα αντικαταστήσει όλο το σκοτάδι, και ο Υιός 
Σου θα γνωρίζει ότι είναι έτσι όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 

 

Μια ιδιαίτερη ευλογία έρχεται σε µας σήµερα, από Αυτόν που είναι ο Πατέρας µας. Δώσε αυτή 
την ηµέρα σε Αυτόν, και δεν θα υπάρξει καθόλου φόβος σήµερα, διότι αυτή η µέρα δίδεται 
στην αγάπη. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 275 
Η θεραπευτική Φωνή του Θεού προστατεύει όλα τα πράγµατα σήµερα. 

Σήµερα ας δώσουµε προσοχή στην Φωνή του Θεού, η οποία λέει ένα αρχαίο µάθηµα, που 
δεν είναι περισσότερο αληθινό σήµερα, από οποιαδήποτε άλλη µέρα. Όµως αυτή η µέρα έχει 
επιλεγεί να είναι η ώρα που θα αναζητήσουµε, θ’ ακούσουµε και θα µάθουµε και θα 
καταλάβουµε. Έλα µαζί µου να ακούσουµε. Γιατί η Φωνή του Θεού µας µιλά για πράγµατα 
που δεν µπορούµε να καταλάβουµε µόνοι, ούτε να τα µάθουµε ξεχωριστά. Μέσα σε αυτή όλα 
τα πράγµατα προστατεύονται. Και µέσα σ’ αυτή βρίσκεται η θεραπεία της Φωνής που µιλά εκ 
µέρους του Θεού. 

 

Η θεραπευτική Σου Φωνή προστατεύει όλα τα πράγµατα σήµερα, άρα αφήνω όλα τα 
πράγµατα σε Σένα. Δεν χρειάζεται ν’ ανησυχώ για τίποτα. Γιατί η Φωνή Σου θα µου λέει τι να 



κάνω και που να πάω · σε ποιον να µιλήσω και τι να του πω, τι σκέψεις να κάνω, τι λόγια να 
δώσω στον κόσµο. Η ασφάλεια που φέρνω µου δίδεται. Πατέρα, η Φωνή Σου προστατεύει 
όλα τα πράγµατα µέσα από µένα. 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 276 
Ο Λόγος του Θεού µου έχει δοθεί για να µιλώ. 

Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού; «Ο Υιός µου είναι αγνός και ιερός όπως Εγώ.» Και έτσι ο Θεός 
έγινε o Πατέρας του Υιού που αγαπά, γιατί έτσι δηµιουργήθηκε. Αυτό τον Λόγο ο Υιός δεν τον 
δηµιούργησε µαζί µε Αυτόν, διότι µε αυτόν ο Υιός γεννήθηκε. Ας δεχτούµε την Πατρότητά 
Του, και όλα µας δίνονται. Αν αρνηθούµε ότι δηµιουργηθήκαµε µε την Αγάπη Του, 
αρνιόµαστε τον Εαυτό µας και είµαστε αβέβαιοι για το Ποιοι είµαστε, Ποιος είναι ο Πατέρας 
µας, και για ποιο σκοπό έχουµε έρθει. Και όµως, το µόνο που χρειάζεται, είναι να 
αναγνωρίσουµε Αυτόν που µας έδωσε τον Λόγο Του στην δηµιουργία µας, να Τον θυµηθούµε 
κι έτσι να θυµηθούµε τον Εαυτό µας. 

 

Πατέρα, ο Λόγος Σου είναι δικός µου. Και είναι µόνο αυτός που θα ήθελα να λέω σε όλους 
τους αδερφούς µου, που µου έχουν δοθεί για να τους αγαπώ σαν δικούς µου. Όπως κι εγώ 
έχω σωθεί και είµαι αγαπητός και ευλογηµένος από Εσένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 277 
Ας µην δεσµεύω τον Υιό Σου µε νόµους που έφτιαξα εγώ. 

Ο Υιός Σου είναι ελεύθερος, Πατέρα µου. Ας µην φαντάζοµαι ότι τον έχω δεσµεύσει µε νόµους 
που έφτιαξα εγώ για να κυβερνήσω το σώµα. Αυτός δεν υπόκειται σε κανένα νόµο που 
έφτιαξα για να κάνω πιο ασφαλές το σώµα. Αυτό δεν αλλάζει από κάτι που είναι µεταβλητό. 
Δεν είναι υπόδουλος σε κανένα νόµο του χρόνου. Είναι όπως Εσύ τον δηµιούργησες, διότι 
δεν γνωρίζει άλλο νόµο εκτός από το νόµο της αγάπης. 

 

Ας µην λατρεύουµε είδωλα, ούτε να πιστεύουµε σε κανένα νόµο που θα έφτιαχνε η 
ειδωλολατρία για να κρύψει την ελευθερία του Υιού του Θεού. Δεν είναι δέσµιος από τίποτα 
εκτός από τις πεποιθήσεις του. Εν τούτοις, αυτό που είναι, είναι πέρα από κάθε πίστη του 
στην δουλεία ή την ελευθερία. Αυτός είναι ελεύθερος διότι είναι ο Υιός του Πατέρα του. Και 
δεν γίνεται να είναι υπόδουλος εκτός κι αν η αλήθεια ψεύδεται, και ο Θεός µπορεί να θέλει να 
εξαπατήσει τον Εαυτό Του. 



	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 278 
Αν είµαι δέσµιος, τότε ούτε και ο Πατέρας µου είναι ελεύθερος. 

Αν δεχτώ ότι είµαι φυλακισµένος µέσα σε ένα σώµα, µέσα σε έναν κόσµο στον οποίο όλα όσα 
φαίνονται ότι ζουν, έπειτα φαίνονται ότι πεθαίνουν, τότε και ο Πατέρας µου είναι 
φυλακισµένος µαζί µου. Και αυτό είναι που πιστεύω, όταν ισχυρίζοµαι ότι πρέπει να υπακούω 
τους νόµους που υπακούει αυτός ο κόσµος · την αδυναµία και τις αµαρτίες τις οποίες 
αντιλαµβάνοµαι ως αληθινές, και δεν µπορώ να τους ξεφύγω. Αν είµαι δέσµιος κατ’ 
οιονδήποτε τρόπο , δεν γνωρίζω ούτε τον Πατέρα µου ούτε τον Εαυτό µου. Και χάνω όλη την 
πραγµατικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ελεύθερη, και ό,τι είναι δέσµιο δεν είναι µέρος της 
αλήθειας. 

 

Πατέρα, δεν ζητώ τίποτα, παρά µόνο την αλήθεια. Έχω κάνει πολλές ανόητες σκέψεις για τον 
εαυτό µου και την δηµιουργία µου, και έχω φέρει ένα όνειρο φόβου µέσα στο νου µου. 
Σήµερα, δεν επιθυµώ να ονειρεύοµαι. Διαλέγω τον δρόµο για Σένα αντί για την τρέλα και τον 
φόβο. Γιατί η αλήθεια είναι ασφαλής, και µόνο η αγάπη είναι βέβαιη. 
 
 
 
	  

	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 279 
Η ελευθερία της δηµιουργίας υπόσχεται και την δική µου. 

Μου έχει δοθεί η υπόσχεση για το τέλος των ονείρων, διότι ο Υιός του Θεού δεν έχει 
εγκαταλειφθεί από την Αγάπη Του. Μόνο στα όνειρα υπάρχει κάποια στιγµή που φαίνεται 
πως βρίσκεται στην φυλακή, και περιµένει µια µελλοντική ελευθερία, αν είναι να έρθει και 
αυτή καθόλου. Όµως στην πραγµατικότητα τα όνειρά του έχουν τελειώσει, και η αλήθεια έχει 
εδραιωθεί στην θέση τους.. Και τώρα η ελευθερία είναι ήδη δική του. Πρέπει εγώ να περιµένω 
δεµένος µε αλυσίδες που έχουν σπάσει για να ελευθερωθώ, όταν ο Θεός µου προσφέρει την 
ελευθερία τώρα; 

 

Θα δεχτώ τις υποσχέσεις Σου σήµερα, και θα δώσω την πίστη µου σε αυτές. Ο Πατέρας µου 
αγαπά τον Υιό που δηµιούργησε σαν τον Εαυτό Του. Θα µπορούσες ποτέ Εσύ να µου 
στερήσεις τα δώρα που µου έδωσες; 



	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 280 
Τι όρια µπορώ να επιβάλλω στον Υιό του Θεού; 

Αυτός που ο Θεός δηµιούργησε χωρίς όρια, είναι ελεύθερος. Μπορεί να επινοήσει 
αιχµαλωσία για τον εαυτό του, αλλά µόνο στις ψευδαισθήσεις, όχι στην αλήθεια. Καµία Σκέψη 
του Θεού δεν έχει αφήσει το Νου του Πατέρα της. Καµία Σκέψη του Θεού δεν είναι 
περιορισµένη µε κανένα τρόπο.. Δεν υπάρχει Σκέψη του Θεού που να µην είναι για πάντα 
αγνή. Μπορώ εγώ να επιβάλλω όρια στον Υιό του Θεού, τον οποίο ο Πατέρας του θέλησε να 
είναι απεριόριστος, και σαν τον Ίδιο σε ελευθερία και αγάπη; 

 

Σήµερα ας αποδίδω τιµές στον Υιό Σου, διότι µόνο έτσι βρίσκω τον δρόµο µου προς τα Σένα. 
Πατέρα, δεν επιβάλλω όρια στον Υιό του Θεού που αγαπάς και δηµιούργησες απεριόριστο. Η 
τιµή που αποδίδω σε αυτόν είναι δική Σου, και ό,τι είναι δικό Σου ανήκει και σε µένα. 

 
 
	  
	  

	  


