
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ; 
 

Η αµαρτία είναι παράνοια. Είναι ένα µέσο µε το οποίο ο νους οδηγείται στην τρέλα, 
και επιδιώκει να αφήσει τις ψευδαισθήσεις να πάρουν την θέση της αλήθειας. Και 
όντας τρελός, βλέπει ψευδαισθήσεις εκεί όπου θα έπρεπε να είναι η αλήθεια, και εκεί 
όπου βρίσκεται πραγµατικά. Η αµαρτία έδωσε µάτια στο σώµα, γιατί τι υπάρχει που 
θα ήθελαν να δουν οι αναµάρτητοι; Τι ανάγκη έχουν αυτοί από θεάµατα, ήχους ή 
άγγιγµα; Τι θα ήθελαν ν’ ακούσουν ή να πιάσουν; Τι θα ένιωθαν; Το να νιώθεις (* 
δίνοντας βάση στις αισθήσεις του σώµατος) σηµαίνει ότι δεν γνωρίζεις. Και η αλήθεια 
µπορεί να πληρωθεί µε την γνώση, και µε τίποτα άλλο.   2. Το σώµα είναι το όργανο 
που έφτιαξε ο νους στην προσπάθειά του να εξαπατήσει τον εαυτό του. Σκοπός του 
είναι να κοπιάζει. Εν τούτοις, ο στόχος των κόπων του µπορεί ν’ αλλάζει. Και τώρα το 
σώµα υπηρετεί ένα διαφορετικό στόχο για να αγωνίζεσαι. Αυτό που επιζητά τώρα 
επιλέγεται από τον στόχο που έχει πάρει ο νους στην θέση του στόχου της 
αυταπάτης. Η αλήθεια µπορεί να γίνει ο στόχος του όπως και τα ψέµατα. Τότε οι 
αισθήσεις θα αναζητούν µαρτυρίες της αλήθειας και όχι των ψευδαισθήσεων.   3. Η 
αµαρτία είναι ο οίκος όλων των ψευδαισθήσεων, οι οποίες το µόνο που κάνουν είναι 
να εκπροσωπούν πράγµατα φανταστικά, προερχόµενα από σκέψεις αναληθείς. Είναι 
οι «αποδείξεις» ότι αυτό που δεν έχει πραγµατικότητα είναι πραγµατικό. Η αµαρτία 
«αποδεικνύει» ότι ο Υιός του Θεού είναι κακός · ότι η αιωνιότητα είναι πεπερασµένη· 
και ότι η αιώνια ζωή πρέπει να πεθαίνει. Και ο Θεός ο Ίδιος έχει χάσει τον Υιό που 
αγαπά, και αυτό που έχει αποµείνει για να Τον ολοκληρώνει είναι η φθορά, ότι η 
Θέλησή Του έχει ξεπεραστεί για πάντα από τον θάνατο, η αγάπη έχει σφαγιαστεί από 
τα µίσος, και δεν υπάρχει πια ειρήνη.   4. Τα όνειρα ενός τρελού είναι τροµακτικά, και 
η αµαρτία πραγµατικά µοιάζει να τροµοκρατεί. Εν τούτοις, αυτό που αντιλαµβάνεται η 
αµαρτία δεν είναι παρά ένα παιδικό παιχνίδι. Ο Υιός του Θεού µπορεί να παίζει ότι 
έχει γίνει σώµα, θήραµα του κακού και της ενοχής, µε µια µικρή ζωή που λήγει µε τον 
θάνατο. Αλλά όλο αυτό το διάστηµα ο Πατέρας του εξακολουθεί να λάµπει επάνω σ’ 
αυτόν, και τον αγαπά µε αιώνια Αγάπη που οι µυθοπλασίες του δεν µπορούν 
καθόλου ν’ αλλάξουν.   5. Ω Υιέ του Θεού, για πόσο ακόµα θα παίζεις το παιχνίδι της 
αµαρτίας; Μήπως πρέπει να αφήσουµε κατά µέρος αυτά τα αιχµηρά παιδικά 
παιχνίδια; Πόσο σύντοµα θα είσαι έτοιµος να έρθεις στο σπίτι σου; Μήπως σήµερα; 
Δεν υπάρχει αµαρτία. Η δηµιουργία είναι αµετάβλητη. Ακόµα θέλεις να καθυστερείς 
την επιστροφή σου στον Ουρανό; Για πόσο ακόµα, ω Υιέ του Θεού, για πόσο ακόµα; 

1.  
            * Συµπληρωµατική επεξήγηση δική µου 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 251 
Δεν χρειάζοµαι τίποτα, παρά µόνο την αλήθεια. 

Έψαξα για πολλά πράγµατα και βρήκα απελπισία. Τώρα αναζητώ µόνο ένα, γιατί σε αυτό το 
ένα βρίσκονται όλα όσα χρειάζοµαι. Όλα όσα αναζητούσα πριν δεν τα χρειαζόµουν, ούτε καν 
τα ήθελα. Την µοναδική µου ανάγκη δεν την αναγνώριζα. Αλλά τώρα βλέπω ότι χρειάζοµαι 
µόνο την αλήθεια. Με αυτή όλες οι ανάγκες ικανοποιούνται, όλες οι λαχτάρες τελειώνουν, 
όλες οι ελπίδες τελικά εκπληρώνονται και τα όνειρα φεύγουν. Τώρα έχω όλα όσα θα 
µπορούσα να χρειάζοµαι. Τώρα έχω όλα όσα θα µπορούσα να θέλω. Και τώρα επιτέλους 
βρίσκοµαι σε γαλήνη. 



Και γι αυτή την γαλήνη, Πατέρα µας, προσφέρουµε τις ευχαριστίες µας. Αυτό που 
αρνηθήκαµε στον εαυτό µας Εσύ το επανέφερες, και µόνο αυτό είναι που πραγµατικά 
θέλουµε. 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 252 
Ο Υιός του Θεού είναι η Ταυτότητά µου. 

Ο Εαυτός µου είναι ιερός πέρα από κάθε σκέψη ιερότητας που µπορώ να συλλάβω. Η 
λαµπρή και τέλεια αγνότητά του είναι πολύ πιο λαµπερή από κάθε φως που έχουν 
αντικρύσει ποτέ τα µάτια µου. Η αγάπη του είναι απεριόριστη, µε µια ένταση που 
κρατά όλα τα πράγµατα µέσα της, µέσα σε µια ήρεµη και ήσυχη βεβαιότητα. Η δύναµή 
της δεν προέρχεται από φλογερά ένστικτα που κινούν τον κόσµο, αλλά από την 
απεριόριστη Αγάπη του Θεού του Ίδιου. Αλήθεια, πόσο πέρα από αυτόν τον κόσµο 
πρέπει να βρίσκεται ο Εαυτός µου, και συνάµα πόσο κοντά σε µένα και πλησίον του 
Θεού! 

 

Πατέρα, Εσύ γνωρίζεις την αληθινή µου Ταυτότητα. Αποκάλυψέ Την τώρα σε µένα που 
είµαι ο Υιός Σου, ώστε να µπορέσω να αφυπνιστώ στην αλήθεια µέσα σε Σένα, και να 
γνωρίσω ότι ο Ουρανός έχει αποκατασταθεί σε µένα. 
 
 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 253 
Ο Εαυτός µου είναι κυβερνήτης του σύµπαντος. 

Είναι αδύνατον να µου συµβεί οτιδήποτε ακάλεστο από µένα. Ακόµα και σ’ αυτόν τον κόσµο, 
εγώ είµαι αυτός που κυβερνώ το πεπρωµένο µου. Αυτό που συµβαίνει είναι αυτό που 
επιθυµώ. Αυτό που δεν συµβαίνει είναι αυτό που δεν θέλω να γίνει. Αυτό πρέπει να το δεχτώ. 
Γιατί έτσι οδηγούµαι πέρα από αυτόν τον κόσµο, προς τις δηµιουργίες µου, τα παιδιά της 
θέλησής µου, στον Ουρανό όπου ο ιερός µου Εαυτός κατοικεί µαζί µε αυτές και Αυτόν που µε 
δηµιούργησε. 

 

Εσύ είσαι ο Εαυτός τον Οποίο δηµιούργησες Υιό, για να δηµιουργεί σαν Εσένα και Ένα µαζί 
Σου. Ο Εαυτός µου, που κυβερνά το σύµπαν, δεν είναι παρά η Θέλησή Σου σε τέλεια ένωση 
µε την δική µου, η οποία δεν µπορεί παρά να προσφέρει την χαρούµενη συναίνεσή της στην 
δική Σου, ώστε να µπορεί να επεκταθεί προς τον Εαυτό της. 
	  



	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 254 
Ας ησυχάσει κάθε φωνή µέσα µου, εκτός από του Θεού. 

Πατέρα, σήµερα θα ήθελα να ακούω µόνο την Φωνή Σου. Έρχοµαι σε Σένα µέσα σε βαθύτατη 
σιωπή, για ν’ ακούσω την Φωνή Σου και να λάβω τον Λόγο Σου. Δεν έχω άλλη προσευχή από 
αυτή: Έρχοµαι σε Σένα για να Σου ζητήσω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι µόνο η Θέλησή 
Σου, την οποία µοιράζοµαι µαζί Σου σήµερα. 

 

Σήµερα δεν αφήνουµε τις σκέψεις του εγώ να κατευθύνουν τα λόγια και τις πράξεις µας. Όταν 
τέτοιες σκέψεις συµβαίνουν, αποσυρόµαστε ήσυχα και τις κοιτάµε, και έπειτα τις αφήνουµε να 
φύγουν. Δεν θέλουµε αυτό που φέρνουν µαζί τους. Κι έτσι δεν επιλέγουµε να τις κρατήσοµε. 
Είναι σιωπηλές τώρα. Και µέσα στην σιγαλιά, την καθαγιασµένη από την Αγάπη Του, ο Θεός 
µας µιλά και µας λέει την θέλησή µας, εφόσον έχουµε επιλέξει να Τον θυµηθούµε. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 255 
Αυτή την ηµέρα επιλέγω να την περάσω µέσα σε απόλυτη ειρήνη. 

Δεν µου φαίνεται πως µπορώ να επιλέξω να έχω µόνο γαλήνη σήµερα. Και όµως, ο Θεός 
µου µε διαβεβαιώνει ότι ο Υιός Του είναι σαν Αυτόν. Αυτή την ηµέρα ας έχω πίστη σε Αυτόν ο 
Οποίος λέει ότι είµαι ο Υιός του Θεού. Και ας αφήσω την ειρήνη που επιλέγω να είναι δική 
µου σήµερα να φέρει µαρτυρίες της αλήθειας γι αυτό που λέει Αυτός. Ο Υιός του Θεού δεν 
γίνεται να έχει σκοτούρες, και πρέπει να παραµένει πάντα στην ειρήνη του Ουρανού. Στο 
Όνοµά Του, αφιερώνω την σηµερινή µέρα στο να βρω τι επιθυµεί ο Πατέρας µου για µένα, το 
δέχοµαι ως δικό µου, και το δίνω σε όλους του Υιούς του Πατέρα µου, µαζί µε µένα. 

 

Κι έτσι, Πατέρα µου, θα ήθελα να περάσω αυτή την ηµέρα µαζί Σου. Ο Υιός Σου δεν Σε έχει 
ξεχάσει. Η ειρήνη που του έδωσες βρίσκεται ακόµα µέσα στο νου του, και εκεί επιλέγω να 
περάσω την σηµερινή µέρα. 
 
 
 
	  

	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 256 
Ο Θεός είναι ο µόνος στόχος που έχω σήµερα. 

Ο δρόµος προς τον Θεό εδώ, είναι µέσω της συγχώρεσης. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Αν ο 
νους δεν είχε ενστερνιστεί µε τόση φροντίδα την αµαρτία, τι ανάγκη θα υπήρχε να βρεις τον 
δρόµο για εκεί που ήδη βρίσκεσαι; Ποιος θα ήταν ακόµα αβέβαιος; Ποιος είναι δυνατόν να 
µην είναι σίγουρος για το τι είναι; Και ποιος ακόµα θα παρέµενε κοιµισµένος, µέσα σε βαριά 
σύννεφα αµφιβολίας για την ιερότητά του, αυτός που ο Θεός δηµιούργησε αναµάρτητο; Εδώ 
µόνο ονειρευόµαστε. Αλλά µπορούµε να ονειρευτούµε ότι έχουµε συγχωρήσει αυτόν στον 
οποίον κάθε αµαρτία παραµένει αδύνατη, και αυτό επιλέγουµε να ονειρευτούµε σήµερα. Ο 
Θεός είναι ο στόχος µας · η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο ο νους µας επιστρέφει 
επιτέλους σε Αυτόν. 

 

Κι έτσι, Πατέρα µας, ερχόµαστε σε Σένα µε τον τρόπο που Εσύ έχεις ορίσει. Δεν έχουµε 
κανένα άλλο στόχο από το ν’ ακούσουµε την Φωνή Σου, και να βρούµε τον δρόµο που µας 
έχει δείξει ο ιερός Σου Λόγος. 
	  
	  
	  

	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 257 
Ας θυµάµαι ποιος είναι ο σκοπός µου. 

Αν ξεχνάω τον στόχο µου το µόνο που γίνεται είναι να µπερδεύοµαι, αβέβαιος για το τι είµαι, 
άρα οι πράξεις µου είναι αντιµαχόµενες. Κανένας δεν µπορεί να υπηρετεί αντιµαχόµενους 
στόχους και να τους υπηρετεί καλά. Ούτε µπορεί να λειτουργεί χωρίς βαθιά θλίψη και µεγάλη 
απογοήτευση. Άρα ας είµαστε αποφασισµένοι να θυµόµαστε τι θέλουµε σήµερα, ώστε να 
µπορούµε να ενοποιήσουµε τις σκέψεις και τις πράξεις µας ουσιαστικά, και να πετύχουµε 
µόνο αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνουµε σήµερα. 

 

Πατέρα, η συγχώρεση είναι το µέσο για την σωτηρία µας, το οποίο έχεις επιλέξει Εσύ. Σήµερα, 
ας µην ξεχνούµε ότι δεν γίνεται να έχουµε άλλη θέληση από την δική Σου. Άρα και ο σκοπός 
µας πρέπει να είναι δικός Σου επίσης, αν επιθυµούµε να φτάσουµε την ειρήνη που Εσύ 
επιθυµείς για εµάς. 

 
 
	  
	  

	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 258 
Ας θυµάµαι ότι στόχος µου είναι ο Θεός. 

Το µόνο που χρειάζεται είναι να εκπαιδεύσουµε το νου µας να παραβλέπει όλους τους 
µικρούς ανόητους στόχους, και να θυµόµαστε ότι στόχος µας είναι ο Θεός. Η µνήµη Του είναι 
κρυµµένη µέσα στο νου µας, καλυµµένη πίσω από τους ανούσιους µικρούς στόχους µας που 
δεν µας προσφέρουν τίποτα, και δεν υπάρχουν. Θα συνεχίσουµε να αφήνουµε την χάρη του 
Θεού να λάµπει στην αφάνεια, ενώ στην θέση Του αναζητούµε τα παιχνίδια και τα 
µπιχλιµπίδια του κόσµου; Ο Θεός είναι ο µόνος µας στόχος, η µόνη µας Αγάπη. Δεν έχουµε 
άλλο στόχο από το να Τον θυµηθούµε. 

 

Στόχος µας είναι µόνο να ακολουθούµε τον δρόµο που οδηγεί σε Σένα. Δεν έχουµε άλλο 
στόχο από αυτόν. Τι άλλο θα µπορούσαµε να θέλουµε από το να Σε θυµηθούµε; Τι άλλο θα 
µπορούσαµε να αναζητήσουµε από την Ταυτότητά µας; 

 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 259 
Ας θυµάµαι ότι δεν υπάρχει αµαρτία. 

Η αµαρτία είναι η µόνη σκέψη που κάνει τον στόχο του Θεού να µοιάζει ανέφικτος. Τι άλλο θα 
µπορούσε να µας τυφλώσει στο προφανές, και να κάνει το παράξενο και το παραµορφωµένο 
να φαντάζει πιο καθαρό; Τι άλλο από την αµαρτία γεννά τις επιθέσεις µας; Τι άλλο εκτός από 
την αµαρτία θα µπορούσε να είναι η πηγή της ενοχής, που απαιτεί τιµωρία και πόνο; Και τι 
άλλο εκτός από την αµαρτία θα µπορούσε να είναι η πηγή του φόβου, αποκρύπτοντας την 
δηµιουργία του Θεού · δίνοντας στην αγάπη τις ιδιότητες του φόβου και της επίθεσης; 

 

Πατέρα, σήµερα δεν θέλω να είµαι παράφρων. Δεν θέλω να φοβάµαι την αγάπη, ούτε ν’ 
αναζητώ καταφύγιο στο αντίθετό της. Γιατί η αγάπη δεν έχει αντίθετο. Εσύ είσαι η Πηγή όλων 
όσων υπάρχουν. Και όλα όσα υπάρχουν παραµένουν µαζί Σου, και Εσύ µαζί τους. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 260 
Ας θυµάµαι ότι µε δηµιούργησε ο Θεός. 



Πατέρα, δεν έφτιαξα εγώ τον εαυτό µου, παρόλο που µέσα στην τρέλα µου πίστεψα ότι το 
έκανα. Όµως, σαν δική Σου Σκέψη, δεν έχω αφήσει την Πηγή µου, και παραµένω µέρος Αυτού 
που µε δηµιούργησε. Ο Υιός Σου, Πατέρα µου, σε καλεί σήµερα. Ας θυµηθώ ότι µε 
δηµιούργησες Εσύ. Ας θυµηθώ την Ταυτότητά µου. Και ας αφήσω την αθωότητά µου να 
ανυψωθεί ξανά ενώπιον της όρασης του Χριστού, µέσα από την οποία θα ήθελα να βλέπω 
τους αδελφούς µου και τον εαυτό µου σήµερα. 

 

Τώρα θυµόµαστε την Πηγή µας, και Εκεί µέσα βρίσκουµε την αληθινή µας Ταυτότητα 
επιτέλους. Πραγµατικά είµαστε ιεροί , διότι η Πηγή µας δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει αµαρτία. 
Και εµείς που είµαστε οι Υιοί Του είµαστε ο ένας σαν τον άλλο, και όµοιοι µε Αυτόν. 
	  
	  
	  

	  


