
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 181 – 200 
 
 
1. Τα επόµενα µαθήµατά µας επικεντρώνονται στο να σταθεροποιήσουν την προθυµία σου 
να ισχυροποιήσεις την αδύναµη αφοσίωσή σου · να  συγχωνεύσεις τους σκόρπιους στόχους 
σου σε µία πρόθεση. Δεν σου ζητείται ακόµα η απόλυτη αφοσίωση όλη την ώρα. Αλλά σου 
ζητείται να ασκηθείς τώρα για να αποκτήσεις την αίσθηση της ειρήνης που σου χαρίζουν οι 
ενοποιηµένες προθέσεις, έστω και περιοδικά. Αυτή η εµπειρία εξασφαλίζει ότι θα δώσεις την 
ολοκληρωτική σου προθυµία να ακολουθήσεις τον δρόµο που σου δείχνουν αυτά τα 
µαθήµατα. 
 
2. Τα µαθήµατά µας τώρα κινητοποιούνται συγκεκριµένα στο να διευρύνουν τους ορίζοντές 
σου, και να προσεγγίσουν άµεσα τα ειδικά εµπόδια που περιορίζουν την όρασή σου και την 
κάνουν τόσο στενόµυαλη που δεν σε αφήσει να δεις την αξία του στόχου µας. Επιχειρούµε 
τώρα να αποµακρύνουµε αυτά τα εµπόδια, έστω και για λίγο. Τα λόγια µόνο δεν µπορούν να 
µεταφέρουν την αίσθηση απελευθέρωσης που φέρνει αυτή η αποµάκρυνση. Αλλά η εµπειρία 
της ελευθερίας και της ειρήνης που έρχεται καθώς παραιτείσαι από τον στενό έλεγχο των 
όσων βλέπεις, µιλάει από µόνη της. Το κίνητρό σου θα ενταθεί τόσο που οι λέξεις θα έχουν 
πια πολύ µικρή σηµασία. Θα είσαι σίγουρος για το τι θέλεις, και για το τι δεν έχει αξία. 
 
3. Κι έτσι αρχίζουµε το ταξίδι µας πέρα από τις λέξεις επικεντρώνοντας την προσοχή µας σε 
ό,τι εµποδίζει ακόµα την πρόοδό σου. Η εµπειρία αυτού που υπάρχει πέρα από τις άµυνές 
σου, παραµένει απρόσιτη για σένα όσο το αρνείσαι. Μπορεί να βρίσκεται εκεί, αλλά εσύ δεν 
µπορείς να αποδεχτείς την παρουσία του. Εποµένως τώρα επιχειρούµε να πάµε πέρα από 
όλες τις άµυνες κάθε µέρα από λίγο. Δεν µας ζητείται τίποτα περισσότερο από αυτό, διότι 
τίποτα περισσότερο από αυτό δεν χρειάζεται. Είναι αρκετό να εγγυηθούµε ότι τα υπόλοιπα θα 
έρθουν. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 181 
 

Εµπιστεύοµαι τους αδερφούς µου, που είναι ένα µαζί µου 
 

1. Η εµπιστοσύνη στους αδελφούς σου είναι πολύ βασική για να εδραιώσεις και να κρατήσεις 
την πίστη σου στην ικανότητα σου να υπερβαίνεις την αµφιβολία και την έλλειψη πίστης στον 
εαυτό σου. Όταν επιτίθεσαι σε έναν αδελφό, διακηρύσσεις ότι είναι περιορισµένος από αυτό 
που εσύ έχεις αντιληφθεί γι αυτόν. Δεν κοιτάς πέρα από τα σφάλµατα του. Μάλλον, αυτά 
µεγεθύνονται και γίνονται εµπόδια στην επίγνωση του Εαυτού που βρίσκεται πέρα από τα 
δικά σου λάθη, και πέρα από τις φαινοµενικές του αµαρτίες καθώς και από τις δικές σου. 
2. Η αντίληψη έχει µια εστίαση. Αυτή είναι που της δίνει συνέπεια σε αυτό που βλέπεις. Όταν 
αλλάξεις αυτή την εστίαση, αυτό που βλέπεις αλλάζει ανάλογα. Η όρασή σου τώρα θα 
αλλάξει, για να στηρίξει την πρόθεση που έχει αντικαταστήσει αυτήν που είχες πριν. Μην 
εστιάζεσαι στις αµαρτίες του αδελφού σου, και θα βιώσεις την γαλήνη που έρχεται από την 
πίστη στην αθωότητα. Αυτή η πίστη λαµβάνει την µόνη βέβαιη στήριξή της από αυτό που 
βλέπεις στους άλλους πέρα από τις αµαρτίες τους. Γιατί τα λάθη τους, αν εστιάσεις πάνω σε 



αυτά, γίνονται µάρτυρες των αµαρτιών µέσα σου. Και δεν θα υπερβείς την θέα τους και δεν 
θα δεις την αθωότητα που βρίσκεται πέρα από αυτές. 
3. Γι αυτό, στην σηµερινή άσκηση, πρώτα αφήνουµε όλες αυτές τις µικρές εστιάσεις να 
υποχωρήσουν µπροστά στην µεγάλη µας ανάγκη να αφήσουµε την αθωότητα να γίνει 
ολοφάνερη. Κατευθύνουµε το νου µας έτσι ώστε να αναζητούµε αυτό και µόνο, για λίγο 
ακόµη. Δεν νοιαζόµαστε για τους µελλοντικούς µας στόχους. Και αυτό που βλέπαµε πριν από 
µια στιγµή δεν µας ενδιαφέρει σε αυτό το διάλειµµα του χρόνου όπου ασκούµαστε στο να 
αλλάξουµε την πρόθεσή µας. Αναζητούµε την αθωότητα και τίποτα άλλο. Την αναζητούµε 
χωρίς να νοιαζόµαστε για τίποτα άλλο εκτός από το τώρα. 
4. Ένα µεγάλο εµπόδιο στην επιτυχία έχει σταθεί η ενασχόλησή σου µε περασµένους και 
µελλοντικούς στόχους. Έχεις απασχολήσει αρκετά το νου σου µε το πόσο υπερβολικά 
διαφορετικοί είναι οι στόχοι που υπερασπίζονται αυτά τα µαθήµατα, από αυτούς που είχες 
παλαιότερα. Και έχεις επίσης καταπτοηθεί από την απογοητευτική και περιοριστική σκέψη ότι, 
ακόµα κι αν πετύχεις, αναπόφευκτα θα χάσεις πάλι τον δρόµο σου. 
5. Πώς θα µπορούσε κάτι τέτοιο να έχει σηµασία; Διότι το παρελθόν έχει πια φύγει· και το 
µέλλον βρίσκεται µόνο στην σφαίρα της φαντασίας. Αυτές οι έγνοιες δεν είναι παρά άµυνες 
ενάντια στην τωρινή αλλαγή εστίασης της αντίληψης. Τίποτα περισσότερο. Αφήνουµε κατά 
µέρος για λίγο αυτούς τους ανούσιους περιορισµούς. Δεν προσβλέπουµε σε περασµένες 
πεποιθήσεις, και αυτό που θα πιστέψουµε στο µέλλον δεν θα µας ενοχλήσει τώρα. 
Εισερχόµαστε στον χρόνο της άσκησης µε µια πρόθεση · να κοιτάξουµε την αθωότητα µέσα 
µας. 
6. Αναγνωρίζουµε ότι έχουµε χάσει αυτόν τον στόχο αν ο θυµός µπει εµπόδιο στον δρόµο 
µας σε οποιαδήποτε µορφή. Και αν έρθει στο νου µας η αµαρτία κάποιου αδερφού, η 
στενόµυαλη εστίαση µας θα µας περιορίσει την όραση, και θα µας στρέψει το βλέµµα πάνω 
στα δικά µας λάθη, τα οποία θα µεγεθύνουµε και θα τα αποκαλέσουµε αµαρτίες. Γι αυτό, για 
λίγο, χωρίς να νοιαζόµαστε για παρελθόν ή το µέλλον, σε περίπτωση που προκύψουν τέτοια 
εµπόδια θα τα ξεπεράσουµε δίνοντας οδηγίες στο νου µας να αλλάξει την εστίασή του, καθώς 
λέµε: 
-          Δεν είναι αυτό που θέλω να δω. 
-          Εµπιστεύοµαι τους αδελφούς µου, που είναι ένα µαζί µου. 
7. Και επίσης, θα χρησιµοποιήσουµε αυτή την σκέψη για να µας κρατήσει ασφαλείς όλη την 
διάρκεια της ηµέρας. Δεν αναζητούµε µακροπρόθεσµους στόχους. Όταν κάποιο εµπόδιο 
φαίνεται πως µας εµποδίζει από το να δούµε την αθωότητά µας, δεν ζητούµε παρά να 
διακόψουµε για µία στιγµή την δυστυχία που θα επιφέρει η εστίασή µας πάνω στην αµαρτία, 
και θα την κάνει να παραµείνει δίχως διόρθωση.  
8. Ούτε ζητούµε φαντασιώσεις. Διότι αυτό που αναζητούµε να δούµε είναι πραγµατικά εκεί. 
Και καθώς η εστίαση µας πηγαίνει πέρα από τα σφάλµατα, θα δούµε ένα εξ ολοκλήρου 
αναµάρτητο κόσµο. Όταν αυτό το θέαµα είναι το µόνο που θέλουµε να δούµε, όταν αυτό είναι 
το µόνο που αναζητούµε στο όνοµα της ορθής αντίληψης, τότε τα µάτια του Χριστού είναι 
αναπόφευκτά δικά µας. Και η Αγάπη η Οποία νιώθει Αυτός για µας, γίνεται και δική µας. Και 
αυτό θα είναι το µόνο πράγµα που θα δούµε να αντανακλάται στον κόσµο και στον εαυτό 
µας.  
9. Ο κόσµος που κάποτε διακήρυσσε τις αµαρτίες µας γίνεται η απόδειξη ότι είµαστε 
αναµάρτητοι. Και η αγάπη µας για όλους όσους αντικρίζουµε καταθέτει την θύµηση του ιερού 
Εαυτού που δεν γνωρίζει αµαρτία, και δεν θα µπορούσε ποτέ να διανοηθεί τίποτα χωρίς την 
αθωότητά Του. Αυτή την θύµηση αναζητούµε καθώς στρέφουµε το νου µας στην άσκηση της 
σηµερινής ηµέρας. Δεν κοιτάζουµε ούτε µπροστά ούτε πίσω. Κοιτάµε κατευθείαν στο παρόν. 
Και δίνουµε την εµπιστοσύνη µας στην εµπειρία που ζητούµε τώρα. Η αθωότητά µας δεν 
είναι παρά η Θέληση του Θεού. Αυτή την στιγµή η θέλησή µας είναι ένα µε την δική Του. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



 
ΜΑΘΗΜΑ 182 

 
Θα ησυχάσω για µία στιγµή και θα πάω σπίτι µου 

 
1. Αυτός ο κόσµος που φαίνεται ότι ζεις δεν είναι το σπίτι σου. Και κάπου µέσα στο νου σου 
γνωρίζεις ότι αυτό είναι αλήθεια. Κάποια ανάµνηση του σπιτιού σου συνεχώς σε ακολουθεί, 
σαν να υπήρχε κάποιος τόπος που σε καλεί να επιστρέψεις παρόλο που δεν αναγνωρίζεις 
την φωνή, ή τι σου θυµίζει αυτή η Φωνή. Και όµως, αισθάνεσαι ξένος εδώ, από κάποιο µέρος 
άγνωστο. Όχι κάτι τόσο συγκεκριµένο που να µπορείς να πεις µε βεβαιότητα ότι βρίσκεσαι 
εδώ εξόριστος. Απλά κάποιο επίµονο συναίσθηµα, µερικές φορές κάποια ανεπαίσθητη 
δόνηση, που κάποιες φορές µόλις που τον θυµάσαι, άλλες αντιδράς και τον απορρίπτεις, 
αλλά σίγουρα επιστρέφει στο νου σου ξανά. 
 
2. Δεν υπάρχει κανένας που να µην γνωρίζει για τι πράγµα µιλάµε. Και όµως, κάποιοι 
προσπαθούν να ανακουφίζουν τα βάσανά τους παίζοντας παιχνίδια για να περνούν την ώρα 
τους, που θα τους αποσπούν από την λύπη τους. Κάποιοι άλλοι αρνούνται ότι είναι 
λυπηµένοι, και δεν αναγνωρίζουν τα δάκρυά τους καθόλου. Και άλλοι υποστηρίζουν ότι όλα 
αυτά που λέµε τώρα είναι αυταπάτες, ένα απλό όνειρο και τίποτα άλλο. Όµως, ποιος θα 
µπορούσε ν’ αρνηθεί µε το χέρι στην καρδιά, χωρίς άµυνες και χωρίς να ξεγελά τον εαυτό 
του, ότι καταλαβαίνει τα λόγια που λέµε τώρα;  
 
3. Σήµερα µιλάµε για τον καθένα που πορεύεται σε αυτό τον κόσµο, διότι δεν βρίσκεται σπίτι 
του. Βαδίζει µε αβεβαιότητα, σε µια ατέρµονη έρευνα, αναζητώντας στο σκοτάδι αυτό που δεν 
µπορεί να βρει · µην αναγνωρίζοντας τι είναι αυτό που αναζητά. Χίλια σπίτια φτιάχνει, όµως 
κανένα δεν ικανοποιεί τον ανήσυχο νου του. Δεν καταλαβαίνει ότι κτίζει µάταια. Το σπίτι που 
αναζητά δεν µπορεί να φτιαχτεί από αυτόν. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τον Ουρανό. Αυτό 
που έφτιαξε δεν ήταν παρά η κόλαση.  
 
4. Ίσως να νοµίζεις ότι θα βρεις το σπίτι της παιδικής σου ηλικίας. Η παιδική ηλικία του 
σώµατός σου και ο τόπος που την στέγασε τώρα πια είναι µια ανάµνηση τόσο 
διαστρεβλωµένη που απλά κρατάς µια εικόνα από το παρελθόν που ποτέ δεν συνέβη. Όµως, 
υπάρχει ένα Παιδί µέσα σου το Οποίο αναζητά το σπίτι του Πατέρα Του, και γνωρίζει ότι είναι 
ξένο εδώ. Αυτή η παιδική ηλικία είναι αιώνια, µε µια αθωότητα που διαρκεί για πάντα. Όπου 
πηγαίνει αυτό το Παιδί είναι έδαφος άγιο. Είναι η αγιότητά Του που φωτίζει τον Ουρανό, και 
φέρνει στην γη την καθαρή αντανάκλαση εκείνου του φωτός από ψηλά, εκεί όπου γη και 
Ουρανός γίνονται ένα.  
 
5. Αυτό το Παιδί µέσα σου αναγνωρίζει για δικό Του Υιό ο Πατέρας σου. Αυτό είναι το Παιδί το 
Οποίο γνωρίζει τον Πατέρα Του. Έχει τέτοιο διακαή πόθο να πάει σπίτι Του, τόσο 
ασταµάτητα, που η φωνή Του σε εκλιπαρεί να Το αφήσεις να ξεκουραστεί για λίγο. Δεν ζητά 
τίποτα περισσότερο από µερικές στιγµές ανάπαυσης · µόνο ένα διάλειµµα κατά το οποίο να 
µπορεί να επιστρέψει για να αναπνεύσει και πάλι τον άγιο αέρα που γεµίζει το σπίτι του 
Πατέρα Του. Και εσύ είσαι το σπίτι Του. Θα επιστρέψει. Αλλά δώσε Του λίγο χρόνο να είναι ο 
Εαυτός Του, µέσα στην Ειρήνη που είναι το σπίτι Του, να ξεκουραστεί µε ησυχία, ειρήνη και 
αγάπη.  
 
6. Αυτό το Παιδί χρειάζεται την προστασία σου. Είναι µακριά από το σπίτι Του. Είναι τόσο 
µικρό που πολύ εύκολα το κλείνεις απέξω, η µικροσκοπική φωνούλα Του κρύβεται τόσο 
εύκολα, τα καλέσµατά Του για βοήθεια σχεδόν δεν ακούγονται ανάµεσα στους βάρβαρους 
ήχους και τους τραχείς και εκκωφαντικούς θορύβους αυτού του κόσµου. Και όµως, γνωρίζει 
ότι µέσα σου ακόµα ενοικεί η ασφαλής προστασία Του. Δεν θα Το απογοητεύσεις. Θα πάει 
σπίτι Του, και εσύ θα πας µαζί Του.  
 
7. Αυτό το Παιδί είναι η µη αµυντικότητά σου · η δύναµή σου. Σε εµπιστεύεται. Ήρθε επειδή 
γνωρίζει ότι δεν θα προδώσεις την εµπιστοσύνη Του. Σου ψιθυρίζει ασταµάτητα για το σπίτι 
Του. Γιατί επιθυµεί να σε πάρει πίσω µαζί Του, ώστε κι Αυτό το Ίδιο να µείνει και να µην 
επιστρέψει εκεί όπου δεν ανήκει και όπου ζει σαν ένας απόκληρος σε ένα κόσµο από ξένες 
σκέψεις. Η υποµονή Του είναι απεριόριστη. Θα σε περιµένει µέχρι ν’ ακούσεις την απαλή 



φωνή Του µέσα σου, που σε καλεί να Το αφήσεις να πάει ειρηνικά, µαζί µε σένα, εκεί όπου 
βρίσκεται το σπίτι Του, και εσύ µαζί Του.  
 
8. Όταν ησυχάσεις για µια στιγµή, όταν ο κόσµος αποτραβηχτεί από τα µάτια σου, όταν οι 
χωρίς αξία ιδέες πάψουν να έχουν αξία στον ανήσυχο νου σου, τότε θα ακούσεις την Φωνή 
Του. Σε καλεί τόσο σπαρακτικά που δεν θα Του αντισταθείς άλλο πια. Εκείνη την στιγµή, θα 
σε πάρει σπίτι Του, και θα µείνεις µαζί Του µε απόλυτη ησυχία, σιωπηλός και µε γαλήνη, 
πέρα από όλες τις λέξεις, ανέγγιχτος από τον φόβο και την αµφιβολία, θεσπέσια βέβαιος ότι 
βρίσκεσαι σπίτι σου.  
 
9. Ξεκουράσου µαζί Του σήµερα, όσο µπορείς πιο συχνά. Γιατί Αυτός ήταν πρόθυµος να γίνει 
ένα µικρό Παιδί ώστε να µπορέσεις να µάθεις από Αυτόν πόσο δυνατός είναι αυτός που 
έρχεται χωρίς άµυνες, προσφέροντας µόνο µηνύµατα αγάπης σε εκείνους που τον θεωρούν 
εχθρό τους. Κρατά την ισχύ του Ουρανού στο χέρι Του και τους αποκαλεί φίλους, και δίνει την 
δύναµή Του σε αυτούς για να δουν ότι επιθυµεί να είναι Φίλος τους. Το µόνο που τους ζητά 
είναι να Τον προστατέψουν, γιατί το σπίτι Του είναι µακριά, και δεν θα επιστρέψει σε αυτό 
µόνος Του.  
 
10. Ο Χριστός ξαναγεννιέται µόνο σαν ένα µικρό Παιδί κάθε φορά που ένας περιπλανώµενος 
θέλει να αφήσει το σπίτι του. Γιατί αυτός πρέπει να µάθει ότι δεν έχει τίποτα άλλο να 
προστατέψει, εκτός από αυτό το Παιδί, που έρχεται χωρίς άµυνες και προστατεύεται από 
αυτή την µη αµυντικότητά Του. Πήγαινε σπίτι µαζί Του κάποιες φορές, σήµερα. Είσαι το ίδιο 
ξένος εδώ, όσο κι Εκείνος.  
 
11. Αφιέρωσε χρόνο σήµερα για να αφήσεις την ασπίδα σου, από την οποία δεν κερδίζεις 
τίποτα, και κατέβασε το σπαθί και το ξίφος που έχεις υψώσει ενάντια σε έναν εχθρό που δεν 
υπάρχει. Ο Χριστός σε έχει ονοµάσει φίλο και αδερφό. Ήρθε, ακόµα και για να σου ζητήσει 
την βοήθειά σου να Του επιτρέψεις να πάει σπίτι Του ολοκληρωµένος. Έχει έρθει, όπως 
έρχεται ένα µικρό παιδί που πρέπει να ικετέψει τον πατέρα του για προστασία και αγάπη. 
Κυβερνά το σύµπαν, και όµως, ακατάπαυστα σου ζητά να επιστρέψεις µαζί Του, και να µην 
έχεις τις ψευδαισθήσεις για θεούς σου άλλο πια.  
 
12. Δεν έχεις χάσει την αθωότητά σου. Αυτήν λαχταράς. Αυτή είναι η επιθυµία της καρδιάς 
σου. Αυτή είναι η Φωνή που ακούς, και αυτό είναι το Κάλεσµα που δεν µπορείς να αρνηθείς. 
Το άγιο Παιδί παραµένει µαζί σου. Το σπίτι Του είναι και δικό σου. Σήµερα, σου παραδίδει 
την µη αµυντικότητά Του, και εσύ την δέχεσαι σε αντάλλαγµα όλων των πολεµικών 
παιχνιδιών που έχεις φτιάξει. Και τώρα ο δρόµος είναι ανοιχτός, και το ταξίδι έχει ένα τέλος 
που φαίνεται στον ορίζοντα επιτέλους. Ησύχασε για µια στιγµή και πήγαινε σπίτι µαζί Του, και 
µείνε για λίγο στη ειρήνη. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 183 
 

Επικαλούµαι το Όνοµα του Θεού και το δικό µου 
 

1. Το Όνοµα του Θεού είναι άγιο, αλλά όχι αγιότερο από το δικό σου. Το να επικαλείσαι το 
Όνοµά Του δεν είναι παρά να επικαλείσαι το δικό σου. Ένας πατέρας δίνει στο παιδί του το 
όνοµά του, άρα ταυτίζει το παιδί µε αυτόν. Τα αδέλφια του µοιράζονται το όνοµά του, άρα 
είναι ενωµένα µε ένα δεσµό στον οποίο στρέφονται για την ταυτότητά τους. Το Όνοµα του 



Πατέρα σου  σου υπενθυµίζει ποιος είσαι, ακόµα και µέσα σε ένα κόσµο που δεν γνωρίζει · 
παρόλο που εσύ δεν το έχεις θυµηθεί. 
2. Το Όνοµα του Θεού δεν µπορεί να ακουστεί χωρίς ανταπόκριση · ούτε να ειπωθεί χωρίς να 
αφήσει µια αντήχηση µέσα στο νου, που σε καλεί να θυµηθείς. Πες το Όνοµά Του, και 
προσκαλείς τους αγγέλους να περιβάλλουν το έδαφος που πατάς, και να σου τραγουδήσουν 
καθώς απλώνουν τα φτερά τους για να σε κρατήσουν ασφαλή, και να σε προφυλάξουν από 
κάθε εγκόσµια σκέψη που θα µπορούσε να εισβάλλει στην αγιότητά σου. 
3. Επανάλαβε το Όνοµα του Θεού και όλος ο κόσµος ανταποκρίνεται αφήνοντας τις 
ψευδαισθήσεις. Κάθε όνειρο που κρατά αγαπητό ο κόσµος ξαφνικά αποσύρεται, και εκεί 
όπου φαινόταν ότι ήταν, τώρα βρίσκεις ένα αστέρι · ένα θαύµα χάριτος. Οι άρρωστοι 
σηκώνονται, θεραπευµένοι από τις αρρωστηµένες σκέψεις τους. Οι τυφλοί βλέπουν · οι 
κουφοί ακούσουν. Οι θλιµµένοι απαλλάσσονται από τον θρήνο τους, και τα δάκρυα του 
πόνου στεγνώνουν καθώς το χαρούµενο γέλιο έρχεται να ευλογήσει τον κόσµο. 
4. Επανάλαβε το Όνοµα του Θεού, και τα µικρά ονόµατα χάνουν την σηµασία τους. Δεν µένει 
ούτε ένας πειρασµός που να µην γίνει ένα ανώνυµο και ανεπιθύµητο πράγµα µπροστά στο 
Όνοµα του Θεού. Επανάλαβε το Όνοµα του Θεού, και δες πόσο εύκολα θα ξεχάσεις τα 
ονόµατα όλων των θεών στους οποίους έδινες αξία. Γίνονται ανώνυµοι και χωρίς αξία για 
σένα, παρόλο που πριν αφήσεις το Όνοµα του Θεού να αντικαταστήσει τα µικρά τους 
ονόµατα, στεκόσουν µπροστά τους λατρεύοντάς τους και τους ονόµαζες θεούς. 
5. Επανάλαβε το Όνοµα του Θεού, και επικαλείσαι τον Εαυτό σου, του Οποίου το Όνοµα είναι 
το δικό Του. Επανάλαβε το Όνοµά Του, και όλα τα µικρά, ανώνυµα πράγµατα στην γη θα 
µπουν στην σωστή τους οπτική. Εκείνοι που επικαλούνται το Όνοµα του Θεού δεν γίνεται να 
συγχέουν ό,τι δεν έχει όνοµα µε το Όνοµα, ούτε την αµαρτία µε την χάρη, ούτε τα σώµατα µε 
τον Άγιο Υιό του Θεού. Και αν ενωθείς µε έναν αδερφό και καθίσεις µαζί του µε ησυχία, και 
επαναλάβεις το Όνοµα του Θεού µαζί του µέσα στον ήσυχο νου σου, τότε έχεις ιδρύσει εκεί 
ένα ιερό βωµό ο οποίος φτάνει τον Θεό τον Ίδιο και τον Υιό Του. 
6. Ασκήσου σε αυτό µόνο σήµερα · επαναλάµβανε το ¨Όνοµα του Θεού αργά και πάλι ξανά. 
Ξέχασε όλα τα άλλα ονόµατα εκτός από το δικό Του. Μην ακούς τίποτα άλλο. Άφησε όλες 
σου οι σκέψεις να αγκυροβοληθούν σε αυτό. Δεν χρησιµοποιούµε καµία άλλη λέξη παρά 
µόνο στην αρχή, όταν λέµε την ιδέα του σηµερινού µαθήµατος µόνο µια φορά. Και έπειτα το 
Όνοµα του Θεού γίνεται η µοναδική µας σκέψη, η µόνη µας λέξη, το µόνο πράγµα που 
καταλαµβάνει το νου µας, η µόνη επιθυµία που έχουµε, ο µόνος ήχος µε νόηµα, και το 
µοναδικό Όνοµα όλων όσων επιθυµούµε να βλέπουµε · όλων όσων θα θέλαµε να 
αποκαλέσουµε δικά µας. 
7. Έτσι δίνουµε µια πρόσκληση, που ποτέ δεν γίνεται να απορριφθεί. Και ο Θεός θα έρθει, και 
θα απαντήσει ο Ίδιος. Μην νοµίζεις ότι ακούει τις µικρές προσευχές εκείνων που Τον καλούν 
µε ονόµατα ειδώλων που αγαπά ο κόσµος. Δεν µπορούν να Τον φτάσουν έτσι. Αυτός δεν 
µπορεί να ακούσει αιτήµατα που Του ζητούν να µην είναι ο Εαυτός Του, ή ο Υιός Του να 
λάβει άλλο όνοµα από το δικό Του. 
8. Επανάλαβε το Όνοµά του Θεού, και Τον αναγνωρίζεις ως µοναδικό Δηµιουργό της 
πραγµατικότητας. Και αναγνωρίζεις επίσης ότι ο Υιός Του είναι µέρος από Αυτόν, και 
δηµιουργεί στο Όνοµά Του. Κάθισε ήσυχα, και άφησε το Όνοµά Του να γίνει η ιδέα που 
περιλαµβάνει τα πάντα και κρατά ολοκληρωτικά το νου σου. Άφησε όλες τις σκέψεις εκτός 
από αυτή να ησυχάσουν. Και σε όλες τις άλλες σκέψεις απάντησε µε αυτή, και δες το Όνοµα 
του Θεού να αντικαθιστά τα χιλιάδες µικρά ονόµατα που έδωσες στις σκέψεις σου, µη 
συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει ένα Όνοµα για όλα όσα υπάρχουν, και όλα όσα θα υπάρξουν. 
9. Σήµερα µπορείς να πετύχεις µία κατάσταση στην οποία θα βιώσεις το δώρο της χάριτος. 
Μπορείς να διαφύγεις από όλα τα δεσµά του κόσµου, και να δώσεις στον κόσµο την ίδια 
απελευθέρωση που βρήκες. Μπορείς να θυµηθείς αυτό που ο κόσµος ξέχασε, και να του 
προσφέρεις την δική σου θύµηση. Σήµερα µπορείς να δεχτείς το ρόλο που παίζεις στην 
σωτηρία του, και στην δική σου επίσης. Και τα δύο µπορούν να επιτευχθούν ολοκληρωτικά. 
10. Στρέψου στο Όνοµα του Θεού για την απελευθέρωσή σου, και θα σου δοθεί. Καµία άλλη 
προσευχή από αυτή δεν είναι απαραίτητη, διότι αυτή τις περιλαµβάνει όλες µέσα της. Οι 
λέξεις είναι ασήµαντες, και όλα τα αιτήµατα αχρείαστα όταν ο Υιός του Θεού επικαλείται το 
Όνοµα του Πατέρα του. Οι Σκέψεις του Πατέρα του γίνονται δικές του. Αυτός διεκδικεί όλα 
όσα του έδωσε Πατέρας του, εξακολουθεί να του δίνει, και θα δίνει για πάντα. Καλεί Αυτόν για 
να αφήσει όλα τα πράγµατα που νόµιζε ότι έφτιαξε να γίνουν ανώνυµα τώρα, και στην θέση 
τους το άγιο Όνοµα του Θεού γίνεται η κρίση της αναξιότητάς τους. 
11. Όλα τα µικρά πράγµατα σιωπούν. Οι µικροί ήχοι είναι άηχοι τώρα. Τα µικρά πράγµατα 
της γης έχουν εξαφανιστεί. Το σύµπαν δεν αποτελείται από τίποτα άλλο εκτός από τον Υιό 



του Θεού, που καλεί τον Πατέρα του. Και η Φωνή του Πατέρα του δίνει απάντηση µε το άγιο 
Όνοµα του Πατέρα. Μέσα σε αυτήν την αιώνια, ασάλευτη σχέση, στην οποία η επικοινωνία 
υπερβαίνει κατά πολύ τον κόσµο, και ακόµα υπερβαίνει σε βάθος και ύψος ό,τι οι λέξεις θα 
µπορούσαν ποτέ να µεταφέρουν,  βρίσκεται η αιώνια ειρήνη. Με το Όνοµα του Πατέρα µας, 
βιώνουµε αυτή την ειρήνη σήµερα. Και µε το Όνοµα του θα µας δοθεί. 
	  
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 184 
 

Το Όνοµα του Θεού είναι η κληρονοµιά µου 
 

1. Ζεις µε σύµβολα. Έχεις επινοήσει ονόµατα για όλα όσα βλέπεις. Το κάθε ένα γίνεται µια 
ξεχωριστή οντότητα, που ταυτίζεται µε το όνοµά της. Με αυτό τον τρόπο χαράσσεις µε 
ακρίβεια τον διαχωρισµό σου από την ενότητα. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεις τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, και την διαχωρίζεις από άλλα πράγµατα τονίζοντας το διάστηµα που την 
περιβάλλει. Αυτό το διάστηµα το τοποθετείς ανάµεσα σε όλα τα πράγµατα στα οποία δίνεις 
διαφορετικό όνοµα · σε όλα τα συµβάντα σε σχέση µε τον χώρο και τον χρόνο · σε όλα τα 
σώµατα τα οποία χαιρετάς µε κάποιο όνοµα. 
2. Αυτό το διάστηµα που βλέπεις ως διαχωριστικό ανάµεσα σε όλα τα πράγµατα είναι το µέσο 
µε το οποίο επιτυγχάνεται η αντίληψη αυτού του κόσµου. Βλέπεις κάτι εκεί όπου δεν υπάρχει 
τίποτα, και δεν βλέπεις τίποτα εκεί όπου υπάρχει ενότητα · ένα διάστηµα ανάµεσα σε όλα τα 
πράγµατα, ανάµεσα σε σένα και όλα τα πράγµατα. Και έτσι νοµίζεις ότι έχεις δώσει ζωή στον 
διαχωρισµό. Με αυτή τη διάσπαση νοµίζεις ότι καθιερώνεσαι ως ενότητα που λειτουργεί µε 
ανεξάρτητη θέληση. 
3. Τι είναι αυτά τα ονόµατα µε τα οποία ο κόσµος γίνεται µία σειρά από ξεχωριστά γεγονότα, 
από πράγµατα ασύνδετα, ή σώµατα χωριστά που έχουν κοµµατάκια νου ως διαχωρισµένες 
επιγνώσεις; Εσύ έδωσες ονόµατα σε αυτά, εδραιώνοντας την αντίληψη έτσι όπως την θέλεις. 
Δόθηκαν ονόµατα στα ανώνυµα πράγµατα, εποµένως τους δόθηκε και πραγµατικότητα. Διότι 
ό,τι αποκτά όνοµα, αποκτά και νόηµα και έπειτα θεωρείται ουσιαστικό · µία αιτία πραγµατικού 
αποτελέσµατος, µε αποτελέσµατα έµφυτα µέσα στην ίδια. 
4. Αυτός είναι ο τρόπος που φτιάχνεται η πραγµατικότητα από την µερική όραση, σκόπιµα 
τοποθετηµένη ενάντια στην αλήθεια που έχει δοθεί. Ο εχθρός της είναι η ολότητα. Επινοεί 
µικρά πράγµατα και τα κοιτάζει. Και η έλλειψη διαχωριστικού διαστήµατος, η αίσθηση 
ενότητας ή  η όραση που βλέπει διαφορετικά, γίνεται απειλή που πρέπει να ξεπεραστεί, να 
αντικρουστεί και να απορριφθεί. 
5. Και όµως, αυτή η όραση ακόµα παραµένει µία φυσική κατεύθυνση για να διοχετεύσει ο 
νους την αντίληψή του. Είναι δύσκολο να διδάξεις το νου χίλια νέα ονόµατα, και έπειτα άλλα 
χίλια ακόµα. Ωστόσο, εσύ πιστεύεις ότι αυτό σηµαίνει η µάθηση · ότι αυτός είναι ο µόνος 
βασικός της στόχος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία, και µε τον οποίο γίνεται µε 
νόηµα το µοίρασµα των ιδεών. 
6. Αυτό είναι το σύνολο της κληρονοµιάς που αφήνει ο κόσµος. Και όλοι όσοι µαθαίνουν να 
σκέφτονται ότι έτσι είναι δέχονται ότι τα σηµάδια και τα σύµβολα που επιβεβαιώνουν ότι ο 
κόσµος είναι αληθινός. Αυτό εκπροσωπούν. Δεν αφήνουν καµία αµφιβολία για το ότι αυτό 
που έχει όνοµα βρίσκεται εκεί. Είναι ορατό, έτσι όπως είναι αναµενόµενο. Ό,τι αρνείται ότι 
αυτό είναι αληθινό δεν είναι παρά ψευδαίσθηση, διότι αυτή είναι η τελεσίδικη πραγµατικότητα. 
Το να την αµφισβητείς είναι τρέλα · το να δέχεσαι την παρουσία της είναι η απόδειξη της 
σωφροσύνης.  
7. Αυτή είναι η διδασκαλία αυτού του κόσµου. Είναι µια φάση µάθησης από την οποία ο 
καθένας που έρχεται πρέπει να περάσει. Αλλά όσο πιο σύντοµα καταλάβει που βασίζεται, 
πόσο αµφισβητήσιµες είναι οι προϋποθέσεις της, πόσο αµφίβολα τα αποτελέσµατά της, τόσο 
πιο γρήγορα θα αµφισβητήσει και τις επιδράσεις της. Η µάθηση που σταµατά µε αυτό που 



θέλει να διδάξει αυτός ο κόσµος χάνει το νόηµα της. Στην σωστή της θέση υπηρετεί µόνο σαν 
σηµείο εκκίνησης από το οποίο ένα άλλο είδος µάθησης µπορεί να αρχίσει, µία νέα αντίληψη 
µπορεί να αποκτηθεί, και όλα τα αυθαίρετα ονόµατα που δίνει αυτός ο κόσµος µπορούν να 
αποσυρθούν την στιγµή  που θέτονται υπό αµφισβήτηση. 
8. Μην νοµίζεις ότι εσύ έφτιαξες τον κόσµο. Τις ψευδαισθήσεις, ναι! Αλλά ό,τι είναι αληθινό 
στην γη και στον Ουρανό βρίσκεται πέρα από τις ονοµασίες που του δίνεις. Όταν καλείς έναν 
αδελφό, καλείς το σώµα του. Αυτό που πιστεύεις ότι είναι πραγµατικά σου κρύβει την αληθινή 
του Ταυτότητα. Το σώµα του ανταποκρίνεται όταν τον καλείς, διότι ο νους του συγκατατίθεται 
να πάρει το όνοµα που του αποδίδεις. Και έτσι αρνείσαι διπλά την ενότητά του, γιατί τον 
αντιλαµβάνεσαι ξεχωριστό από σένα, και αυτός δέχεται αυτό το ξεχωριστό όνοµα ως δικό 
του. 
9. Θα ήταν πραγµατικά παράξενο αν σου είχε ζητηθεί να πας πέρα από όλα τα σύµβολα του 
κόσµου, ξεχνώντας τα για πάντα · ωστόσο σου έχει ζητηθεί να αναλάβεις διδασκαλική 
λειτουργία. Είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσεις τα σύµβολα αυτού του κόσµου για λίγο. Αλλά 
µην τα αφήσεις να σε εξαπατούν. Δεν εκπροσωπούν απολύτως τίποτα, και στην πρακτική 
σου αυτή είναι η σκέψη που θα σε απελευθερώσει από αυτά. Γίνονται µόνο τα µέσα µε τα 
οποία µπορείς να επικοινωνήσεις µε τρόπους που ο κόσµος µπορεί να καταλάβει, αλλά που 
εσύ αναγνωρίζεις ότι δεν είναι η πραγµατική ενότητα στην οποία µπορεί να βρεθεί η αληθινή 
επικοινωνία. 
10. Εποµένως αυτό που χρειάζεσαι είναι διαλείµµατα κάθε µέρα κατά τα οποία η µάθηση 
αυτού του κόσµου θα γίνεται µία µεταβατική φάση · µία φυλακή από την οποία πηγαίνεις στο 
φως του ήλιου και ξεχνάς το σκοτάδι. Εδώ κατανοείς τον Λόγο, το Όνοµα που σου έδωσε ο 
Θεός · την µία Ταυτότητα την οποία µοιράζονται όλα τα πράγµατα · την µία αναγνώριση 
αυτού που είναι αληθινό. Και έπειτα γυρίζεις στο σκοτάδι, όχι επειδή θεωρείς  ότι είναι 
πραγµατικό, αλλά µόνο για να διακηρύξεις την µη πραγµατικότητά του µε όρους που ακόµα 
έχουν νόηµα στον κόσµο που κυβερνά το σκοτάδι. 
11. Χρησιµοποίησε όλα τα µικρά ονόµατα και τα σύµβολα που σκιαγραφούν τον κόσµο του 
σκότους. Ωστόσο µην τα δέχεσαι ως πραγµατικότητά σου. Το Άγιο Πνεύµα τα χρησιµοποιεί 
όλα, αλλά δεν ξεχνά ότι η δηµιουργία έχει ένα Όνοµα, ένα νόηµα, και µία και µοναδική Πηγή 
που ενώνει όλα τα πράγµατα µέσα Της. Χρησιµοποίησε όλα τα ονόµατα που δίνει ο κόσµος 
µόνο για την εξυπηρέτησή σου, όµως µην ξεχνάς ότι µοιράζονται το Όνοµα του Θεού µαζί 
σου. 
12. Ο Θεός δεν έχει όνοµα. Και όµως το Όνοµά Του γίνεται το τελικό µάθηµα ότι όλα τα 
πράγµατα είναι ένα, και σε αυτό το µάθηµα λήγει όλη η µάθηση. Όλα τα ονόµατα 
ενοποιούνται · όλος ο χώρος γεµίζει µε την αντανάκλαση της αλήθειας. Κάθε κενό κλείνει, και 
ο διαχωρισµός θεραπεύεται. Το Όνοµα του Θεού είναι η κληρονοµία που έδωσε Αυτός σε 
εκείνους που διάλεξαν την διδασκαλία αυτού του κόσµου για να πάρει την θέση του Ουρανού. 
Στην πρακτική µας, σκοπός µας είναι να αφήσουµε το νου µας να δεχτεί αυτό που µας έχει 
δώσει ο Θεός ως απάντηση στην αξιολύπητη κληρονοµιά που έφτιαξες εσύ ως κατάλληλο 
φόρο τιµής στον Υιό που Εκείνος αγαπά. 
13. Κανένας που αναζητά την σηµασία του Ονόµατος του Θεού δεν γίνεται να αποτύχει. Η 
εµπειρία πρέπει να έρθει να συµπληρώσει τον Λόγο. Αλλά πρώτα πρέπει να αποδεχτείς το 
Όνοµα ως µόνη πραγµατικότητα, και να συνειδητοποιήσεις ότι τα πολλά ονόµατα που 
έδωσες στις όψεις της έχουν παραµορφώσει αυτό που βλέπεις, αλλά δεν έχουν καθόλου 
ενοχλήσει την αλήθεια. Ένα Όνοµα φέρνουµε στην πρακτική µας. Ένα Όνοµα 
χρησιµοποιούµε για να ενοποιήσουµε την όρασή µας. 
14. Και παρόλο που χρησιµοποιούµε και από ένα διαφορετικό όνοµα για κάθε αντίληψη 
κάποιας όψης του Υιού του Θεού, καταλαβαίνουµε ότι δεν έχουν παρά ένα Όνοµα, που τους 
έχει δώσει Εκείνος. Αυτό το Όνοµα χρησιµοποιούµε στην πρακτική µας. Και µέσω της χρήσης 
Του, όλοι οι ανόητοι διαχωρισµοί που µας κρατούσαν τυφλούς, εξαφανίζονται. Και µας δίδεται 
δύναµη να βλέπουµε πέρα από αυτούς. Τώρα η όρασή µας είναι ευλογηµένη µε ευλογίες που 
µπορούµε να δίνουµε καθώς λαµβάνουµε. 
15. -Πατέρα, το Όνοµά µας είναι δικό Σου. Μέσα σε Αυτό ενωνόµαστε µε όλα τα ζωντανά 
πράγµατα, και µε Εσένα που είσαι ο ένας Δηµιουργός τους. Ό,τι φτιάξαµε και αποκαλούµε µε 
πολλά διαφορετικά ονόµατα δεν παρά µια σκιά που προσπαθήσαµε να ρίξουµε πάνω στην 
δική Σου πραγµατικότητα. Και χαιρόµαστε και είµαστε ευγνώµονες που κάναµε λάθος. Όλα 
µας τα λάθη τα δίνουµε σε Σένα, ώστε να µπορέσουµε να απαλλαγούµε από όλες τις 
συνέπειες που φαινοµενικά είχαν τα σφάλµατα µας. Και δεχόµαστε την αλήθεια που δίνεις 
Εσύ, στην θέση του κάθε ενός από αυτά. Το Όνοµά Σου είναι η σωτηρία µας και η 



διαφυγή  µας από αυτό που έχουµε φτιάξει. Το Όνοµά Σου µας ενώνει µέσα στην ενότητα που 
είναι  η κληρονοµιά και η  ειρήνη µας. Αµήν. 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 185 
 

Θέλω την ειρήνη του Θεού 
 

1. Το να λες αυτά τα λόγια δεν σηµαίνει τίποτα. Αλλά το να εννοείς αυτά τα λόγια σηµαίνει τα 
πάντα. Αν µπορούσες µόνο να τα εννοήσεις έστω για µια στιγµή, δεν θα ήταν δυνατόν να 
νιώσεις λύπη ποτέ ξανά σε οποιαδήποτε µορφή – σε οποιοδήποτε τόπο ή χρόνο. Ο Ουρανός 
θα αποκαθίστατο στην πλήρη επίγνωσή σου, η µνήµη του Θεού θα επανερχόταν 
ολοκληρωτικά στην µνήµη σου, και θα αναγνώριζες πλήρως  την ανάσταση όλης της 
δηµιουργίας. 
2. Κανένας που εννοεί αυτές τις λέξεις δεν είναι δυνατόν να µην θεραπευτεί. Δεν γίνεται να 
παίζει µε όνειρα, ούτε να θεωρεί ότι ο ίδιος βρίσκεται µέσα σε ένα όνειρο. Δεν µπορεί να 
φτιάχνει µια κόλαση και να την θεωρεί αληθινή. Θέλει την ειρήνη του Θεού, και του δίδεται. 
Γιατί αυτό είναι το µόνο που θέλει, και αυτό είναι όλο που θα λάβει. Πολλοί έχουν πει αυτά τα 
λόγια. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί που τα εννοούν πραγµατικά. Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις 
τον κόσµο γύρω σου για να σιγουρευτείς για το πόσο λίγοι είναι. Ο κόσµος θα άλλαζε 
εντελώς, στην περίπτωση που δύο συµφωνούσαν ότι αυτά τα λόγια εκφράζουν το µόνο 
πράγµα που θέλουν. 
3. Δύο νόες µε ένα σκοπό γίνονται τόσο ισχυροί ώστε αυτό που θέλουν γίνεται η Θέληση του 
Θεού. Διότι οι νόες µπορούν να ενωθούν µόνο στην αλήθεια. Στα όνειρα, ποτέ δύο δεν 
µπορούν να µοιραστούν την ίδια πρόθεση. Για τον καθένα τους, ο ήρωας του ονείρου είναι 
διαφορετικός – και το επιθυµητό αποτέλεσµα ποτέ δεν είναι το ίδιο και για τους δύο. Ο 
χαµένος και ο κερδισµένος εναλλάσσουν τους ρόλους τους, καθώς η αναλογία από την 
απώλεια στο κέρδος και από το κέρδος στην απώλεια αλλάζει πλευρά ή µορφή. 
4. Ωστόσο, µόνο συµβιβασµό µπορεί να φέρει ένα όνειρο. Μερικές φορές παίρνει την µορφή 
ενότητας, αλλά µόνο την µορφή. Η ουσία διαφεύγει από το όνειρο, διότι ο στόχος των 
ονείρων είναι ο συµβιβασµός. Οι νόες δεν µπορούν να ενωθούν στα όνειρα. Απλά κάνουν 
δοσοληψίες. Και ποια δοσοληψία είναι δυνατόν να τους δώσει την ειρήνη του Θεού; Οι 
ψευδαισθήσεις έρχονται να πάρουν την δική Του θέση. Και αυτό που εννοεί Εκείνος χάνεται 
µέσα στην πρόθεση συµβιβασµού των νοών που κοιµούνται, ο κάθε ένας αποσκοπώντας στο 
δικό του όφελος και στην απώλεια κάποιου άλλου. 
5. Το να εννοείς ότι θέλεις την ειρήνη του Θεού σηµαίνει ότι αποκηρύσσεις όλα τα όνειρα. 
Γιατί κανένας που εννοεί αυτά τα λόγια δεν θέλει τις ψευδαισθήσεις, και εποµένως δεν 
αναζητά τα µέσα γι αυτές. Τις έχει κοιτάξει και τις βρήκε ελλιπείς. Τώρα αναζητά να πάει πέρα 
από αυτές, αναγνωρίζοντας ότι άλλο ένα όνειρο δεν θα προσφέρει τίποτα περισσότερο από 
τα άλλα. Τα όνειρα είναι όλα ίδια γι αυτόν. Και έχει µάθει ότι η µόνη τους διαφορά είναι στην 
µορφή, διότι το ένα θα φέρνει την ίδια απελπισία και την δυστυχία όπως τα υπόλοιπα. 
6. Ο νους που εννοεί ότι το µόνο που θέλει είναι η ειρήνη πρέπει να ενωθεί µε άλλους νόες, 
διότι έτσι επιτυγχάνεται η ειρήνη. Και όταν η επιθυµία για ειρήνη είναι γνήσια, το µέσο για να 
βρεθεί δίδεται, σε µια µορφή, που ο νους που την αναζητά ειλικρινά, να µπορεί να την 
καταλάβει. Όποια µορφή και να πάρει το µάθηµα είναι σχεδιασµένο γι αυτόν µε τέτοιο τρόπο 
που δεν γίνεται να µην το  αναγνωρίσει, αν το ζητά αληθινά. Αλλά αν ζητά χωρίς ειλικρίνεια, 
δεν υπάρχει µορφή µε την οποία να αποδεχτεί το µάθηµα και να το µάθει αληθινά. 
7. Σήµερα ας αφιερώσουµε την πρακτική µας στο να αναγνωρίσουµε τι σηµαίνουν 
πραγµατικά αυτές οι λέξεις που λέµε. Θέλουµε την ειρήνη του Θεού. Αυτή δεν είναι κενή 
επιθυµία. Αυτά τα λόγια δεν ζητούν να µας δοθεί άλλο ένα όνειρο. Δεν ζητούν συµβιβασµό, 



ούτε προσπαθούν να κάνουν άλλη µία δοσοληψία µε την ελπίδα ότι µπορεί να υπάρχει 
κάποιο όνειρο ακόµα που µπορεί να πετύχει εκεί που τα άλλα απέτυχαν. Το να εννοείς αυτά 
τα λόγια αναγνωρίζει ότι οι ψευδαισθήσεις είναι µάταιες, και ζητά το αιώνιο στην θέση των 
εναλλασσόµενων ονείρων που φαίνεται σαν ν’ αλλάζουν ως προς αυτό που προσφέρουν, 
αλλά είναι το ίδιο τιποτένια. 
8. Σήµερα αφιέρωσε όλες τις ασκήσεις σου στην προσεκτική έρευνα του νου σου, για να βρεις 
τα όνειρα που ακόµα περιθάλπεις. Τι είναι αυτό που ζητάς µέσα από την καρδιά σου; Ξέχνα 
τα λόγια που χρησιµοποιείς όταν κάνεις το αίτηµά σου. Σκέψου µόνο αυτό που θεωρείς ότι θα 
σε ενθαρρύνει, και θα σου φέρει ευτυχία. Αλλά µην αυταπατάσαι από τυχόν ψευδαισθήσεις 
που αποµένουν, γιατί η µορφή τους δεν είναι αυτό που έχει σηµασία τώρα. Μην αφήσεις 
κάποια όνειρα να είναι πιο αποδεκτά από κάποια άλλα, ενώ για άλλα κρατάς την ντροπή και 
την µυστικότητα. Όλα είναι ένα. Και όντας ένα, µια ερώτηση πρέπει να γίνει για όλα, «Αυτό 
είναι που θα ήθελα να έχω αντί για τον Ουρανό και την ειρήνη του Θεού;» 
9. Αυτή είναι η επιλογή που κάνεις. Μην έχεις αυταπάτες ότι είναι διαφορετικά. Δεν είναι 
δυνατός κανένας συµβιβασµός σε αυτό. Ή διαλέγεις την ειρήνη του Θεού, ή τα όνειρα. Και τα 
όνειρα θα έρθουν όπως τα ζήτησες. Ωστόσο, η ειρήνη του Θεού θα έρθει το ίδιο βέβαια, και 
για να παραµείνει µαζί σου για πάντα. Δεν θα φεύγει σε κάθε στροφή και ελιγµό του δρόµου, 
για να ξαναεµφανιστεί, µη αναγνωρίσιµη, σε µορφές που συνεχώς αλλάζουν σε κάθε σου 
βήµα. 
10. Θέλεις την ειρήνη του Θεού. Το ίδιο και όλοι όσοι φαίνεται ότι αναζητούν τα όνειρα. Γι 
αυτούς, αλλά και για τον εαυτό σου, µόνο αυτό ζητάς όταν κάνεις αυτό το αίτηµα µε βαθιά 
ειλικρίνεια.. Γιατί έτσι φτάνεις σε αυτό που θέλουν πραγµατικά, και ενώνεις την δική σου 
πρόθεση µε αυτό που αναζητούν πάνω από όλα τα πράγµατα, ίσως άγνωστο γι αυτούς, αλλά 
βέβαιο για σένα. Κάποιες φορές υπήρξες αδύναµος, αβέβαιος για τον σκοπό σου, και χωρίς 
σιγουριά γι αυτό που θέλεις, για το που να το αναζητήσεις, και που να στραφείς για βοήθεια 
σ’ αυτή σου την προσπάθεια. Η βοήθεια σου έχει δοθεί. Δεν θέλεις να επωφεληθείς από αυτή 
µε το να την µοιραστείς; 
11. Κανένας που αναζητά την ειρήνη του Θεού δεν γίνεται να µην µπορέσει να την βρει. Γιατί 
απλά ζητά να µην τρέφει πια αυταπάτες αρνούµενος στον εαυτό του αυτό που είναι η Θέληση 
του Θεού. Ποιος είναι δυνατόν να µείνει ανικανοποίητος αφού ζητά αυτό που ήδη έχει; Ποιος 
θα µείνει χωρίς απάντηση αν ζητήσει µίαν απάντηση που είναι δική του για να την δώσει; Η 
ειρήνη του Θεού είναι δική σου. 
12. Για σένα δηµιουργήθηκε η ειρήνη, σου δόθηκε από τον Δηµιουργό της, και εδραιώθηκε 
ως αιώνιο δώρο Του. Πώς είναι δυνατόν να αποτύχεις, όταν δεν ζητάς παρά αυτό που 
Εκείνος θέλει για σένα; Και πώς θα µπορούσε το αίτηµά σου να περιορίζεται µόνο για σένα; 
Κανένα δώρο του Θεού δεν γίνεται να µην µοιράζεται. Αυτή η ιδιότητα είναι που κάνει τα 
δώρα του Θεού να ξεχωρίζουν από κάθε όνειρο που φαινοµενικά πήρε ποτέ την θέση της 
αλήθειας. 
13. Κανένας δεν γίνεται να χάσει και όλοι πρέπει να ωφελούνται όποτε κάποιο δώρο του 
Θεού ζητείται και γίνεται αποδεκτό από οποιονδήποτε. Ο Θεός δίνει µόνο για να ενώσει. Η 
στέρηση δεν έχει κανένα νόηµα γι Αυτόν. Και όταν αυτό είναι εξίσου χωρίς νόηµα και για 
σένα, τότε µπορείς να είσαι σίγουρος ότι µοιράζεσαι την ίδια Θέληση µε Αυτόν, και Αυτός µαζί 
σου. Και ακόµα θα γνωρίζεις ότι µοιράζεσαι την ίδια Θέληση µε όλους τους αδελφούς σου, 
των οποίων η πρόθεση είναι και δική σου. 
14. Αυτό το µοναδικό σκοπό αναζητούµε σήµερα, ενώνοντας τις επιθυµίες µας µε την ανάγκη 
κάθε καρδιάς, το κάλεσµα κάθε νου, την ελπίδα που βρίσκεται πέρα από την απελπισία, την 
αγάπη που η επίθεση ήθελε να κρύψει, την αδελφοσύνη που το µίσος επιζήτησε να διχάσει, 
αλλά αυτή παραµένει όπως ο Θεός την δηµιούργησε. Με τέτοια βοήθεια δίπλα µας, γίνεται ν’ 
αποτύχουµε σήµερα που ζητάµε να µας δοθεί η ειρήνη του Θεού; 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



 
ΜΑΘΗΜΑ 186 

 
Η σωτηρία του κόσµου βασίζεται σε µένα 

 
1. Εδώ βρίσκεται η δήλωση που αποµακρύνει κάθε αλαζονεία από κάθε νου. Εδώ είναι η 
σκέψη της αληθινής ταπεινοφροσύνης, που δεν κρατά καµιά λειτουργία για δική σου, αλλά 
σαν κάποια που σου έχει δοθεί. Σου προσφέρει αποδοχή του ρόλου που σου έχει ανατεθεί, 
χωρίς να επιµένει σε κανέναν άλλον. Δεν κρίνει τον κατάλληλο ρόλο σου. Αναγνωρίζει µόνο 
ότι το Θέληµα του Θεού έχει γίνει και στην γη όπως και στον Ουρανό. Ενώνει όλες τις 
θελήσεις πάνω στην γη µέσα στο σχέδιο του Ουρανού να σώσει τον κόσµο, επαναφέροντας 
την ειρήνη του Ουρανού. 
2. Ας µην πολεµάµε την λειτουργία µας. Δεν την καθιερώσαµε εµείς. Δεν είναι δική µας ιδέα. 
Τα µέσα µε τα οποία θα την επιτελέσουµε µας δίνονται.. Το µόνο που µας ζητείται να κάνουµε 
είναι να αποδεχτούµε τον ρόλο µας µε αληθινή ταπεινοφροσύνη, και να µην αρνούµαστε µε 
αλαζονεία που µας οδηγεί στην αυταπάτη ότι δεν είµαστε άξιοι.. Αυτό που µας έχει δοθεί να 
κάνουµε, έχουµε την δύναµη να το κάνουµε. Ο νους µας είναι απόλυτα κατάλληλος να πάρει 
τον ρόλο που του έχει ανατεθεί από τον Ένα ο Οποίος µας γνωρίζει καλά. 
3.  Η σηµερινή ιδέα µπορεί να φαίνεται υπερβολικά σοβαρή, µέχρι να καταλάβεις την σηµασία 
της. Το µόνο που λέει είναι ότι ο Πατέρας σου σε θυµάται ακόµα, και σου προσφέρει την 
απόλυτη εµπιστοσύνη που έχει Εκείνος για σένα που είσαι ο Υιός Του. Δεν σου ζητά να είσαι 
διαφορετικός µε κανένα τρόπο από ό,τι είσαι. Τι άλλο εκτός από αυτό θα µπορούσε να 
ζητήσει η ταπεινοφροσύνη; Και τι άλλο θα µπορούσε να αρνηθεί η αλαζονεία, εκτός από 
αυτό; Σήµερα δεν θα αποφύγουµε την αποστολή µας µε την ψευδή δικαιολογία της 
µετριοφροσύνης. Μόνο ο εγωισµός είναι αυτός που θα αρνιόταν το κάλεσµα του Θεού του 
Ίδιου. 
4. Σήµερα αφήνουµε κατά µέρος κάθε ψεύτικη ταπεινότητα, ώστε να µπορέσουµε να 
ακούσουµε την Φωνή του Θεού να µας αποκαλύπτει τι θα ήθελε να κάνουµε. Δεν 
αµφισβητούµε την επάρκειά µας για την λειτουργία που θα µας προσφέρει. Θα είµαστε µόνο 
σίγουροι ότι Εκείνος γνωρίζει τις δυνάµεις µας, την σοφία, και την αγιότητά µας. Κι αν Αυτός 
µας κρίνει άξιους, έτσι είµαστε. Μόνο η αλαζονεία θα µπορούσε να κρίνει διαφορετικά. 
5. Υπάρχει µόνο ένας τρόπος να απελευθερωθείς από την αιχµαλωσία που σου έχει επιφέρει 
το δικό σου σχέδιο να αποδείξεις ότι το λανθασµένο είναι σωστό. Στην θέση του δέξου το 
σχέδιο που δεν έφτιαξες εσύ. Μην κρίνεις την αξία σου γι αυτό. Αν η Φωνή του Θεού σε 
διαβεβαιώνει ότι η σωτηρία χρειάζεται τον δικό σου ρόλο, και ότι το σύνολο βασίζεται σε σένα, 
να είσαι σίγουρος ότι έτσι είναι. Οι αλαζόνες είναι αυτοί που προσκολλώνται στις λέξεις, και 
φοβούνται να πάνε πέρα από αυτές για να βιώσουν αυτό που µπορεί να προκαλέσει την 
µέχρι τώρα νοοτροπία τους. Ωστόσο, οι ταπεινοί είναι ελεύθεροι ν’ ακούσουν την Φωνή του 
Θεού που τους λέει τι είναι, και τι να κάνουν. 
6. Η αλαζονεία φτιάχνει µία εικόµα του εαυτού σου που δεν είναι αληθινή. Αυτή είναι η εικόνα 
που οπισθοχωρεί τροµαγµένη, όταν η Φωνή του Θεού σε βεβαιώνει ότι έχεις την δύναµη, την 
σοφία και την αγιότητα να πας πέρα από όλες τις εικόνες. Δεν είσαι αδύναµος, όπως είναι η 
εικόνα του εαυτού σου. Δεν είσαι αδαής και αβοήθητος. Η αµαρτία δεν µπορεί να αµαυρώσει 
την αλήθεια µέσα σου, και η δυστυχία δεν µπορεί να πλησιάσει τον ιερό οίκο του Θεού. 
7. Όλα αυτά η Φωνή του Θεού σου τα λέει. Και καθώς Αυτός µιλά, η εικόνα τρέµει και 
επιδιώκει να επιτεθεί στην απειλή που δεν γνωρίζει, νιώθοντας να καταρρέει η βάση της. 
Άφησέ την να φύγει. Η σωτηρία του κόσµου βασίζεται σε σένα, και όχι πάνω σε αυτό τον 
µικρό σωρό από χώµα. Τι µπορεί να πει αυτή στον άγιο Υιό του Θεού; Τι ανάγκη έχει αυτός 
να ασχολείται µε τέτοια πράγµατα; 
8. Και έτσι βρίσκουµε την ειρήνη µας. Θα δεχτούµε την λειτουργία που µας έχει δώσει ο Θεός, 
διότι όλες οι ψευδαισθήσεις βασίζονται στην παράδοξη πεποίθηση ότι µπορούµε να 
φτιάξουµε µιαν άλλη λειτουργία για τον εαυτό µας. Οι ρόλοι που έχουµε φτιάξει εµείς 
αλλάζουν, και φαίνονται πως εναλλάσσονται από την θλίψη στην εκστατική ευδαιµονία 
αγάπης και στοργής. Μπορεί να γελάµε ή να θρηνούµε, και να χαιρετούµε την µέρα είτε 
καλωσορίζοντάς την ή µε δάκρυα. Η ίδια η ύπαρξή µας φαίνεται πως αλλάζει καθώς 
βιώνουµε χίλιες αλλαγές στην διάθεσή µας, και τα συναισθήµατά µας είτε µας εξυψώνουν 
πραγµατικά πολύ ψηλά, ή µας γκρεµίζουν στο έδαφος απελπισµένους. 
9. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού; Θα µπορούσε Αυτός να δηµιουργήσει τέτοια αστάθεια και να 
την αποκαλεί Υιό; Αυτός ο Οποίος είναι αµετάβλητος µοιράζεται τις ιδιότητές Του µε την 



δηµιουργία Του. Όλες οι εικόνες που φαινοµενικά φτιάχνει ο Υιός Του δεν έχουν καµία 
επίδραση σε αυτό που είναι πραγµατικά. Περνούν σαν φύλλα παρασυρµένα από τον αέρα, 
µπορεί να σχηµατίζουν κάποιο σχήµα στιγµιαία, έπειτα διασπώνται πάλι σε οµάδα, και 
διασκορπίζονται µε ταχύτητα. Ή σαν οφθαλµαπάτες που εµφανίζονται πάνω από την έρηµο, 
βγαίνοντας από την σκόνη της. 
10. Αυτές οι ανυπόστατες εικόνες θα φύγουν, και θ’ αφήσουν το νου σου ασυννέφιαστο και 
γαλήνιο, όταν δεχτείς την λειτουργία που σου έχει δοθεί. Οι εικόνες που φτιάχνεις εσύ 
προκαλούν µόνο συγκρουόµενος στόχους, προσωρινούς και ασαφείς, αβέβαιους και 
διφορούµενους. Ποιος θα µπορούσε να είναι συνεπής στις προσπάθειές του, ή να κατευθύνει 
τις ενέργειές τους και τις κινήσεις του προς στόχους σαν αυτούς; Οι λειτουργίες που εκτιµά ο 
κόσµος είναι τόσο αβέβαιες που αλλάζουν δέκα φορές την ώρα το λιγότερο. Μπορεί η ελπίδα 
για κάποιο όφελος να βασιστεί σε στόχους σαν αυτούς; 
11. Αντίθετα, η αληθινή σου λειτουργία ξεχωρίζει ξεκάθαρη, απόλυτα αναµφίβολη, βέβαιη 
όπως η επιστροφή του ήλιου κάθε πρωί για να διώξει την νύχτα. Δεν υπάρχει καµία 
αµφοβολία για την αξιοπιστία της. Προέρχεται από Έναν ο Οποίος δεν γνωρίζει κανένα 
σφάλµα, και η Φωνή του είναι βέβαιη για τα µηνύµατά Της. Αυτά δεν θ’ αλλάξουν, ούτε θα 
συγκρουστούν. Όλα τους δείχνουν ένα στόχο, έναν που µπορείς να τον πετύχεις. Το δικό σου 
σχέδιο µπορεί να είναι αδύνατο, αλλά του Θεού ποτέ δεν µπορεί να αποτύχει διότι Αυτός είναι 
η Πηγή του. 
12. Πράξε όπως σε κατευθύνει η Φωνή του Θεού. Και αν Αυτή σου ζητήσει κάποιο πράγµα 
που θα σου φαίνεται αδύνατον, θυµήσου Ποιος είναι Αυτός που σου το ζητά, και ποιος είναι 
αυτός που θα το αρνιόταν. Και έπειτα σκέψου αυτό: ποιος είναι πιο πιθανό να έχει δίκιο; Η 
Φωνή που µιλά εκ µέρους του Δηµιουργού των πάντων, Εκείνου που γνωρίζει όλα τα 
πράγµατα έτσι όπως είναι πραγµατικά, ή η παραµορφωµένη εικόνα του εαυτού σου, που 
βρίσκεται µέσα στην σύγχιση, την ασυνέπεια και την αβεβαιότητα για τα πάντα; Μην αφήνεις 
την φωνή αυτού του εαυτού να σε κατευθύνει. Στην θέση της άκου µια βέβαιη Φωνή που σου 
λέει για µια λειτουργία που σου έχει δοθεί από τον Δηµιουργό σου ο Οποίος σε θυµάται, και 
σε παροτρύνει να Τον θυµηθείς κι εσύ. 
13. Η απαλή Φωνή Του σε καλεί από το γνωστό προς το άγνωστο. Θα σε παρηγορεί και θα 
σε ενθαρρύνει, παρότι δεν γνωρίζει θλίψη. Αυτός έχει Σκέψεις που απαντούν σε κάθε ανάγκη 
που αντιλαµβάνεται ο Υιός Του, παρόλο που Αυτός δεν τις βλέπει. Γιατί η Αγάπη πρέπει να 
δίνει, και ό,τι δίνεται στο Όνοµά Του παίρνει την µορφή που είναι η πιο χρήσιµη στον κόσµο 
των µορφών. 
14. Αυτές είναι οι µορφές που ποτέ δεν θα εξαπατήσουν, διότι προέρχονται από την Ίδια την 
Αµορφία. Η συγχώρεση είναι µια γήινη µορφή της αγάπης, η οποία όπως είναι στον Ουρανό 
δεν έχει µορφή. Όµως εδώ µας δίνεται ό,τι µας χρειάζεται, έτσι όπως µας χρειάζεται. Με αυτή 
την µορφή µπορείς να εκπληρώσεις την λειτουργία σου ακόµα κι εδώ, παρόλο που αυτό που 
θα σηµαίνει η αγάπη για σένα όταν θα έχει αποκατασταθεί η αµορφία, είναι κατά πολύ 
σπουδαιότερο. Η σωτηρία του κόσµου βασίζεται σε σένα που µπορείς να συγχωρείς. Αυτή 
είναι η λειτουργία σου εδώ. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 187 
 

Ευλογώ τον κόσµο διότι ευλογώ τον εαυτό µου. 
 

1. Κανένας δεν µπορεί να δώσει αν δεν  έχει. Μάλιστα, η προσφορά είναι απόδειξη ότι έχεις. 
Έχουµε αναφερθεί και πάλι σε αυτό. Αυτό που φαίνεται ότι το κάνει δύσκολο να γίνει πιστευτό 
δεν είναι αυτό. Κανένας δεν αµφιβάλλει ότι πρέπει πρώτα να έχεις στην κατοχή σου αυτό που 
επιθυµείς να δώσεις. Είναι η δεύτερη φάση στην οποία διαφέρουν η αντίληψη του κόσµου µε 
την ορθή αντίληψη. Μόλις έχεις και δώσεις, ο κόσµος ισχυρίζεται ότι έχεις χάσει αυτό που 



είχες στην κατοχή σου. Η αλήθεια υποστηρίζει ότι το να δίνεις θα αυξάνει αυτό που έχεις στην 
κατοχή σου. 
2. Πώς είναι αυτό δυνατόν; Διότι είναι βέβαιο ότι αν δώσεις ένα πεπερασµένο πράγµα, τα 
µάτια του σώµατός σου δεν θα το αντιλαµβάνονται ως δικό σου. Ωστόσο, έχουµε µάθει  ότι τα 
πράγµατα δεν αντιπροσωπεύουν παρά τις σκέψεις που τα φτιάχνουν. Και δεν σου λείπουν οι 
αποδείξεις ότι όταν δίνεις τις ιδέες, τις ισχυροποιείς µέσα στο νου σου. Ίσως η µορφή µε την 
οποία εµφανιζόταν η σκέψη να αλλάζει όταν δίνεις. Ωστόσο, πρέπει να επανέλθει σε αυτόν 
που δίνει. Ούτε µπορεί η µορφή που παίρνει να είναι λιγότερο αποδεκτή. Πρέπει να είναι 
ακόµα περισσότερο. 
3. Οι ιδέες πρέπει πρώτα ν’ ανήκουν σε σένα, πριν τις δώσεις. Αν πρόκειται να σώσεις τον 
κόσµο, πρέπει πρώτα να δεχτείς την σωτηρία για τον εαυτό σου. Αλλά δεν θα πιστέψεις ότι 
αυτό έχει γίνει µέχρι να δεις τα θαύµατα που φέρνει σε όλους όσους βλέπεις. Εδώ 
ξεκαθαρίζεται η ιδέα της προσφοράς και αποκτά σηµασία. Τώρα µπορείς ν’ αντιληφθείς ότι µε 
το να δίνεις αυξάνονται τα αποθέµατά σου.  
4. Προστάτεψε όλα τα πράγµατα που εκτιµάς µε το να τα δίνεις, και θα σιγουρευτείς ότι ποτέ 
δεν πρόκειται να τα χάσεις. Ό,τι νόµιζες ότι δεν είχες τώρα αποδεικνύεται δικό σου. Ωστόσο, 
µην δίνεις αξία στην µορφή του. Διότι αυτή θ’ αλλάζει και θα γίνεται αγνώριστη µε τον καιρό, 
όσο και να προσπαθείς να την κρατήσεις ασφαλή. Καµία µορφή δεν κρατά. Είναι η σκέψη 
πίσω από την µορφή των πραγµάτων που ζει χωρίς αλλαγές. 
5. Δίνε µε χαρά. Μόνο να κερδίσεις γίνεται µε αυτό τον τρόπο. Η σκέψη παραµένει, και 
ενδυναµώνεται καθώς ενισχύεται µε το δόσιµο. Οι σκέψεις επεκτείνονται καθώς µοιράζονται, 
γιατί δεν γίνεται να χαθούν. Δεν υπάρχει δότης και αποδέκτης µε την έννοια που το εννοεί ο 
κόσµος. Υπάρχει ένας δότης που διασφαλίζει αυτό που έχει · και άλλος ένας που δίνει κι 
αυτός. Έτσι και οι δύο πρέπει να κερδίσουν από αυτή την ανταλλαγή, γιατί ο καθένας θα έχει 
την σκέψη µε την µορφή που θα είναι χρήσιµη γι αυτόν. Αυτό που φαίνεται πως χάνει είναι 
πάντα λιγότερης αξίας από αυτό που θα του επιστραφεί. 
6. Ποτέ µην ξεχνάς ότι δίνεις µόνο στον εαυτό σου. Όποιος καταλαβαίνει τι σηµαίνει να δίνει 
γελά µε την ιδέα της θυσίας. Ούτε µπορεί να µην αναγνωρίσει τις πολλές µορφές που µπορεί 
να πάρει η θυσία. Επίσης, θα γελά µε τον πόνο και την θυσία, µε την αρρώστεια και την 
θλίψη, την φτώχεια, την πείνα και τον θάνατο. Αναγνωρίζει ότι η θυσία παραµένει η µοναδική 
ιδέα που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, και µε το ανάλαφρο γέλιο του θεραπεύονται όλα. 
7. Η ψευδαίσθηση µόλις αναγνωριστεί εξαφανίζεται. Μην δέχεσαι να υποφέρεις, κι έτσι 
διώχνεις την σκέψη των βασάνων. Η ευλογία σου αναπαύεται σε όλους όσους υποφέρουν, 
όταν επιλέγεις να δεις τα βάσανα ως αυτό που είναι πραγµατικά. Η σκέψη της θυσίας 
προκαλεί όλες τις µορφές που φαίνεται ότι παίρνουν τα βάσανα. Και η θυσία είναι µία ιδέα 
τόσο τρελή που η σωφροσύνη την διώχνει αµέσως.  
8. Ποτέ µην πιστεύεις ότι µπορείς να θυσιάσεις. Δεν υπάρχει χώρος για θυσία σε ό,τι έχει 
πραγµατική αξία. Αν έρθει κάποια τέτοια σκέψη, η παρουσία της και µόνο αποδεικνύει ότι έχει 
συµβεί σφάλµα και πρέπει να διορθωθεί. Η ευλογία σου θα την διορθώσει. Αν δοθεί πρώτα 
σε σένα, είναι τώρα δική σου και για να την δώσεις. Καµία µορφή θυσίας και βασάνων δεν 
µπορεί τώρα να διαρκέσει για πολύ µπροστά σε κάποιον που έχει συγχωρήσει και ευλογήσει 
τον εαυτό του. 
9. Τα κρίνα που σου προσφέρει ο αδελφός σου βρίσκοντσι τώρα πάνω στον βωµό σου, µαζί 
µε αυτά που του προσφέρεις εσύ δίπλα τους. Ποιος θα φοβόταν να κοιτάξει τέτοια υπέροχη 
αγιότητα; Η µεγάλη ψευδαίσθηση του φόβου του Θεού εκµηδενίζεται µπροστά στην αγνότητα 
που βλέπεις εδώ. Μην φοβάσαι να κοιτάξεις. Η ευλογίες που θα αντικρύσεις θα 
αποµακρύνουν κάθε σκέψη φόβου, και θ’ αφήσουν στην θέση τους το τέλειο δώρο για πάντα 
εκεί, να αυξάνει παντοτινά, και να είναι για πάντα δικό σου µε το να το δίνεις. 
10. Τώρα είµαστε ένα σε σκέψη, διότι ο φόβος έχει φύγει. Κι εδώ, ενώπιον του βωµού προς 
τον ένα Θεό, έναν Πατέρα, έναν Δηµιουργό και µία Σκέψη, στεκόµαστε µαζί ως ένας Υιός του 
Θεού. Όχι διαχωρισµένοι από Αυτόν που είναι η πηγή µας · όχι απόµακροι από κάποιον 
αδελφό που είναι µέρος από τον ένα µας Εαυτό του Οποίου η αθωότητα µας έχει ενώσει 
όλους ως ένα, εµείς στέκουµε ευλογηµένοι, και δίνουµε καθώς λαµβάνουµε. Το Όνοµα του 
Θεού είναι στα χείλη µας. Και καθώς κοιτάµε µέσα µας, βλέπουµε την αγνότητα του Ουρανού 
να λάµπει µέσα στην αντανάκλασή της Αγάπης του Πατέρα µας. 
11. Τώρα είµαστε ευλογηµένοι, και τώρα ευλογούµε τον κόσµο. Διότι ό,τι έχουµε δει το 
επεκτείνουµε, γιατί θέλουµε να το δούµε παντού. Θα θέλαµε να το δούµε να λάµπει µε την 
χάρη του Θεού σε όλους. Δεν θα θέλαµε να το στερήσουµε από πουθενά. Και για να 
διασφαλίσουµε ότι αυτό το άγιο φως είναι δικό µας, το προσφέρουµε σε όλα όσα βλέπουµε. 
Γιατί εκεί όπου το βλέπουµε, θα επιστραφεί σ’ εµας µε την µορφή κρίνων που αποθέτουµε 



στον βωµό µας, κάνοντάς τον οίκο της Ίδιας της Αθωότητας, η Οποία κατοικεί µέσα µας και 
µας προσφέρει την Αγιότητά Της ως δική µας. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 188 
 

Η ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα µου τώρα 
 

1.  Γιατί να περιµένεις τον Ουρανό; Αυτοί που ψάχνουν το φως απλά σκεπάζουν τα µάτια 
τους. Το φως βρίσκεται µέσα τους τώρα. Η φώτιση δεν είναι παρά µια αναγνώριση, καθόλου 
µια αλλαγή. Το φως δεν είναι του κόσµου, κι εσύ που φέρεις το φως µέσα σου είσαι κι εσύ 
ξένος εδώ. Το φως ήρθε µαζί σου από την πατρική σου οικία, και έµεινε µαζί σου διότι είναι 
δικό σου. Είναι το µόνο πράγµα που φέρνεις µαζί σου από Αυτόν που είναι η Πηγή σου. 
Λάµπει µέσα σου επειδή φωτίζει την κατοικία σου, και σε οδηγεί πίσω από εκεί που προήλθε 
και είσαι σπίτι σου. 
2. Αυτό το φως δεν γίνεται να χαθεί. Γιατί να περιµένεις να το βρεις στο µέλλον, ή να 
πιστεύεις ότι έχει χαθεί ήδη, ή ότι δεν ήταν ποτέ εκεί; Είναι τόσο εύκολο να το δεις που τα 
επιχειρήµατα που προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν βρίσκεται εκεί καταντούν γελοία. Ποιος 
µπορεί να αρνηθεί την παρουσία αυτού που βλέπει µέσα του; Δεν είναι δύσκολο να κοιτάξεις 
µέσα σου, διότι εκεί ξεκινά όλη η όραση. Δεν υπάρχει όραση, είτε είναι από όνειρα ή από µια 
πιο αληθινή Πηγή, που να µην είναι παρά η σκιά αυτών που βλέπει µέσω της εσωτερικής 
όρασης. Εκεί ξεκινά η αντίληψη, κι εκεί τελειώνει. Δεν έχει άλλη πηγή από αυτή. 
3. Η ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα σου τώρα, και από την καρδιά σου επεκτείνεται σε όλο τον 
κόσµο. Σταµατά για να χαρίσει ένα χάδι σε κάθε ζωντανό πράγµα, και αφήνει στο κάθε ένα 
µια ευλογία που παραµένει στους αιώνες των αιώνων. Ό,τι δίνει πρέπει να είναι αιώνιο. 
Αφαιρεί όλες τις εφήµερες και ανάξιες σκέψεις. Φέρνει την ανανέωση σε όλες τις κουρασµένες 
καρδιές, και φωτίζει όλη την όραση καθώς περνά. Όλα του τα δώρα δίνονται σε όλους, και 
όλοι ενώνονται σε ευχαριστίες προς εσένα που δίνεις, και σε σένα που έχεις λάβει. 
4. Η λάµψη µέσα στο νου σου υπενθυµίζει στον κόσµο αυτό που έχει ξεχάσει, και ο κόσµος 
επανορθώνει την µνήµη και σε σένα. Από εσένα ακτινοβολεί η σωτηρία µε δώρα ασύλληπτα, 
που δίνονται και επιστρέφονται. Σε σένα, τον δότη του δώρου, και ο Θεός ο Ίδιος δίνει τις 
ευχαριστίες Του. Και µε την ευλογία Του το φως µέσα σου λάµπει φωτεινότερο, 
προσθέτοντας στα δώρα που έχεις να δώσεις στον κόσµο. 
5. Η ειρήνη του Θεού δεν γίνεται να περιοριστεί πουθενά. Όποιος την αναγνωρίζει µέσα του 
πρέπει να την δίνει. Και τα µέσα για να την δώσει θα είναι κατανοητά γι αυτόν. Συγχωρεί διότι 
αναγνώρισε την αλήθεια µέσα του. Η ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα σου τώρα, και σε όλα τα 
ζωντανά πράγµατα. Μέσα στην σιωπή αναγνωρίζεται σε όλο το σύµπαν. Διότι αυτό που κοιτά 
οι εσώτερη όρασή σου είναι η αντίληψή σου για το σύµπαν. 
6. Κάθισε ήσυχα και κλείσε τα µάτια σου. Το φως µέσα σου είναι αρκετό. Από µόνο του έχει 
την δύναµη να σου δώσει το δώρο της όρασης. Απόκλεισε τον έξω κόσµο, και άφησε τις 
σκέψεις σου να πετάξουν προς την ειρήνη µέσα σου. Αυτές ξέρουν τον δρόµο. Διότι οι 
ειλικρινείς σκέψεις, οι αµόλυντες από το όνειρο των εγκόσµιων πραγµάτων έξω από σένα, 
γίνονται οι άγιοι αγγελιαφόροι του Θεού του Ίδιου. 
7. Αυτές τις σκέψεις τις κάνεις µαζί µε Εκείνον. Αναγνωρίζουν την κατοικία τους. Και δείχνουν 
µε ασφάλεια προς την Πηγή τους, εκεί Όπου ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα. Η ειρήνη του 
Θεού λάµπει σε αυτές, αλλά πρέπει να παραµείνουν και µαζί σου, διότι γεννήθηκαν µέσα στο 
νου σου, όπως και οι δικές σου γεννήθηκαν µέσα στο Νου του Θεού. Σε οδηγούν πίσω  στην 
ειρήνη, από την οποία προήλθαν µόνο και µόνο για να σου υπενθυµίσουν το πώς πρέπει να 
επιστρέψεις. 
8. Προσέχουν την Φωνή του Πατέρα σου όταν εσύ αρνείσαι ν’ ακούσεις. Και σε προτρέπουν 



γλυκά να δεχτείς τον Λόγο Του γι αυτό που είσαι, αντί για τις φαντασιώσεις και τις σκιές. Σου 
υπενθυµίζουν ότι είσαι συν-δηµιουργός όλων των ζώντων πραγµάτων. Διότι έτσι όπως η 
ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα σε σένα, πρέπει να λάµπει και σε αυτά. 
9. Σήµερα ασκούµαστε στο να πλησιάσουµε το φως µέσα µας. Παίρνουµε τις 
περιπλανώµενες σκέψεις µας, και απαλά τις φέρνουµε πίσω εκεί όπου ευθυγραµµίζονται µε 
όλες τις σκέψεις που µοιραζόµαστε µε τον Θεό. Δεν θα τις αφήσουµε να παραστρατήσουν. 
Αφήνουµε το φως µέσα στο νου µας να τις καθοδηγήσει να επιστρέψουν στην κατοικία τους.. 
Τις έχουµε προδώσει, διατάζοντάς τις να αποχωριστούν από εµάς. Και τώρα τις καλούµε 
πίσω, και τις καθαρίζουµε από τις παράξενες επιθυµίες και τις παραπλανηµένες ευχές. Τις 
επαναφέρουµε στην αγιότητα της κληρονοµιάς τους. 
10. Κι έτσι επαναφέρεται και ο νους µας µαζί τους, και αναγνωρίζουµε ότι η ειρήνη του Θεού 
λάµπει ακόµα µέσα µας, και από εµάς σε όλα τα ζωντανά πλάσµατα που µοιράζονται την ζωή 
µας. Θα τα συγχωρέσουµε όλα, απαλλάσσοντας όλο τον κόσµο από ό,τι νοµίζαµε ότι µας 
έκανε. Διότι εµείς είµαστε αυτοί που φτιάχνουµε τον κόσµο έτσι όπως τον θέλουµε. Τώρα 
επιλέγουµε να είναι αθώος, χωρίς αµαρτία και ανοιχτός στην σωτηρία. Και αποθέτουµε την 
σωτήρια ευλογία µας πάνω σε αυτόν, καθώς λέµε: 
-          Η ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα µου τώρα. 
-          Όλα τα πράγµατα ας λάµπουν πάνω µου µε αυτή την ειρήνη, 
-          Και ας τα ευλογώ µε το φως µέσα µου. 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 189 
 

Νιώθω την Αγάπη του Θεού µέσα µου, τώρα. 
 

1. Υπάρχει ένα φως µέσα σου που ο κόσµος δεν µπορεί να αντιληφθεί. Και µε τα µάτια του 
δεν θα µπορείς να δεις αυτό το φως, γιατί είσαι τυφλωµένος από τον κόσµο. Και όµως, έχεις 
µάτια για να το δεις. Βρίσκεται εκεί για να το βλέπεις. Δεν τοποθετήθηκε µέσα σου για να 
κρατηθεί κρυµµένο από την θέασή σου. Αυτό το φως είναι µια αντανάκλαση της σκέψης στην 
οποία ασκούµαστε τώρα. Το να νιώσεις την Αγάπη του Θεού µέσα σου σηµαίνει να δεις τον 
κόσµο εκ νέου, να λάµπει µέσα στην αθωότητα, ζωντανό µε ελπίδα, και ευλογηµένο µε 
απόλυτη ευσπλαχνία και αγάπη. 
2. Ποιος θα µπορούσε να νιώσει φόβο µέσα σε ένα τέτοιο κόσµο; Σε καλωσορίζει, αγαλλιάζει 
µε τον ερχοµό σου, και σου τραγουδά ύµνους κρατώντας σε ασφαλή από κάθε µορφή 
κινδύνου και πόνου. Σου προσφέρει µια ζεστή και όµορφη κατοικία για να µείνεις για λίγο. Σε 
ευλογεί όλη την ηµέρα, και σε προσέχει την νύχτα σαν σιωπηλός φρουρός του ιερού σου 
ύπνου. Βλέπει την σωτηρία µέσα σε σένα, και προστατεύει το φως µέσα σου. Σου προσφέρει 
τα λουλούδια και το χιόνι του, ευγνωµονώντας σε για την ευεργεσία σου. 
3. Αυτός είναι ο κόσµος που αποκαλύπτει η Αγάπη του Θεού. Είναι τόσο διοφορετικός από 
τον κόσµο που βλέπεις µέσα από τα σκοτεινιασµένα µάτια της κακίας και του φόβου, ώστε ο 
ένας διαψεύδει τον άλλον. Μόνο ο ένας µπορεί να γίνει αντιληπτός. Ο άλλος είναι εξ 
ολοκλήρου χωρίς νόηµα. Ένας κόσµος στον οποίο η συγχώρεση λάµπει πάνω στο καθετί, και 
η ειρήνη προσφέρει το ευγενικό της φως στους πάντες, είναι ασύλληπτος για εκείνους που 
βλέπουν έναν κόσµο µίσους να σηκώνεται έτοιµος για επίθεση, σε θέση εκδίκησης, για να 
δολοφονήσει και να καταστρέψει. 
4. Όµως αυτός ο κόσµος του µίσους είναι εξίσου αόρατος και αδιανόητος για εκείνους που 
νιώθουν την Αγάπη του θεού µέσα στους. Ο δικός τους κόσµος αντανακλά την ησυχία και την 
γαλήνη που λάµπει µέσα τους · την ευγένεια και την αθωότητα που βλέπουν να τους 
περιβάλλει · την χαρά µε την οποία κοιτάζουν µέσα από τις ανεξάντλητες πηγές χαράς µέσα 
τους. Ό,τι έχουν νιώσει µέσα τους το κοιτάζουν, και βλέπουν την βέβαιη αντανάκλασή του 



παντού. 
5. Εσύ τι θα ήθελες να δεις; Σου έχει δοθεί η επιλογή. Αλλά µάθε και µην αφήνεις το νου σου 
να ξεχάσει τον νόµο της όρασης: Θα βλέπεις αυτό που νιώθεις µέσα σου. Αν το µίσος βρίσκει 
θέση µέσα στην καρδιά σου, θα αντιλαµβάνεσαι ένα κόσµο τροµακτικό, που ο θάνατος τον 
κρατά µε σκληρότητα µε τα µυτερά, κοκαλιάρικα δάχτυλά του. Αν νιώθεις την Αγάπη του 
Θεού µέσα σου, θα βλέπεις ένα κόσµο ελέους και αγάπης. 
6. Σήµερα προσπερνάµε τις ψευδαισθήσεις, καθώς αναζητούµε να φτάσουµε σε αυτό που 
είναι αληθινό µέσα µας, και να νιώσουµε την τρυφερή αγκαλιά του που περιλαµβάνει τα 
πάντα, την Αγάπη του που µας γνωρίζει τέλεια όπως και τον εαυτό της, την όρασή του που 
είναι το δώρο που µας χαρίζει η Αγάπη του. Μαθαίνουµε τον τρόπο σήµερα. Είναι τόσο 
βέβαιος όσο και η Αγάπη η ίδια, προς την οποία µας πηγαίνει. Διότι η απλότητά του 
αποφεύγει τις παγίδες που οι περίπλοκοι ελιγµοί της φαινοµενικής λογικής του κόσµου το 
µόνο που καταφέρνουν είναι να κρύβουν. 
7. Απλά κάνε αυτό: Ησύχασε, και άφησε κατά µέρος όλες τις σκέψεις για το τι είσαι και το τι 
είναι ο Θεός · όλες τις αντιλήψεις που έχεις µάθει για τον κόσµο · όλες τις εικόνες που 
αποδίδεις στον εαυτό σου. Άδειασε το νου στο από όλα όσα θεωρεί ότι είναι σωστά ή 
λανθασµένα, καλά ή κακά, από κάθε σκέψη που κρίνεις άξια, και από όλες τις ιδέες για τις 
οποίες ντρέπεσαι. Μην κρατιέσαι από τίποτα. Μην φέρνεις µαζί σου ούτε µια σκέψη που έχει 
διδάξει το παρελθόν, ούτε µια πεποίθηση που έχεις µάθει από παλιά για οτιδήποτε. Ξέχνα 
αυτόν τον κόσµο, ξέχνα αυτά τα µαθήµατα, και έλα µε εντελώς άδεια χέρια στον Θεό σου. 
8. Αυτός δεν είναι που ξέρει τον δρόµο για σένα; Εσύ δεν χρειάζεται να ξέρεις τον δρόµο 
προς Αυτόν. Ο δικός σου ρόλος είναι απλά να αφήσεις όλα τα εµπόδια που έχεις 
παρεµβάλλει ανάµεσα στον Υιό και τον Θεό τον Πατέρα να αφαιρεθούν ήσυχα µια για πάντα. 
Ο Θεός θα αναλάβει τον δικό του ρόλο µε χαρµόσυνη και άµεση ανταπόκριση. Ζήτησε και θα 
λάβεις. Αλλά µην έχεις απαιτήσεις, ούτε να δείχνεις τον δρόµο στον Θεό από τον οποίο θα 
πρέπει να σου εµφανιστεί. Ο τρόπος για να Τον φτάσεις είναι απλά να Τον αφήσεις να είναι. 
Γιατί µε αυτόν τον τρόπο διακηρύσσεις και την δική σου πραγµατικότητά. 
9. Γι αυτό σήµερα δεν διαλέγουµε εµείς τον τρόπο µε τον οποίο πηγαίνουµε προς Εκείνον. 
Αλλά διαλέγουµε να Τον αφήσουµε να έρθει. Και µε αυτή την επιλογή αναπαυόµαστε. Και 
µέσα στις ήσυχες καρδιές µας και στον ανοιχτό νου µας, η Αγάπη Του θα φωτίσει από µόνη 
της το πέρασµα της. Αυτό που δεν σου έχει αρνηθεί βρίσκεται σίγουρα εκεί, αν είναι σίγουρα 
αληθινό και µπορείς σίγουρα να το φτάσεις. Ο Θεός γνωρίζει τον Υιό Του, και ξέρει τον δρόµο 
προς αυτόν. Δεν χρειάζεται ο Υιός Του να Του δείξει πώς να βρει τον δρόµο Του. Μέσα από 
κάθε ανοιχτή πόρτα η Αγάπη Του λάµπει προς τα έξω από την εστία της εκ των ένδον, και 
φωτίζει τον κόσµο µε αθωότητα. 
10. Πατέρα, εµείς δεν γνωρίζουµε τον δρόµο προς τα Σένα. Αλλά έχουµε καλέσει, και 
Εσύ µας απάντησες. Δεν θα αναµειχθούµε. Οι τρόποι της σωτηρίας δεν είναι δικοί µας, 
διότι ανήκουν σε Σένα. Και σε Σένα τους αναζητούµε. Τα χέρια µας είναι ανοιχτά για να 
λάβουν τα δώρα Σου. Δεν έχουµε σκέψεις που να σκεφτόµαστε ξέχωρα από Σένα, και 
δεν περιθάλπουµε καµία πεποίθηση για το τι είµαστε, ή Ποιος µας δηµιούργησε. Δικός 
σου είναι ο δρόµος που θα θέλαµε να βρούµε και ν’ ακολουθήσουµε. Και δεν ζητούµε 
παρά το Θέληµά Σου, το οποίο είναι και δικό µας, να γίνει σε µας και στον κόσµο, ώστε 
αυτός να γίνει ένα κοµµάτι του Ουρανού τώρα. Αµήν. 
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Επιλέγω την χαρά του Θεού αντί για τον πόνο 
 

1. Ο πόνος είναι λάθος οπτική. Όταν βιώνεται σε οιαδήποτε µορφή, είναι απόδειξη 



αυταπάτης. Δεν είναι καθόλου πραγµατικότητα. Δεν υπάρχει µορφή που παίρνει που να µην 
εξαφανιστεί αν ειδωθεί ορθά. Γιατί ο πόνος ανακηρύσσει τον Θεό σκληρό. Πώς θα µπορούσε 
να είναι αληθινός σε οποιαδήποτε µορφή; Αποδεικνύει το µίσος του Θεού Πατέρα προς τον 
Υιό Του, την αµαρτία που βλέπει σ’ αυτόν, και την παρανοϊκή επιθυµία Του για εκδίκηση και 
θάνατο. 
2. Πώς γίνεται να επιβεβαιωθούν τέτοιες προβολές; Τι άλλο µπορεί να είναι εκτός από 
ολοκληρωτικά λανθασµένες; Ο πόνος δεν είναι παρά µια απόδειξη των σφαλµάτων του Υιού 
ως προς το τι νοµίζει ότι είναι. Είναι ένα όνειρο βίαιης εκδίκησης για ένα έγκληµα που δεν θα 
µπορούσε να έχει διαπραχθεί ποτέ · µίας επίθεσης σε κάτι που είναι απόλυτα απρόσβλητο. 
Είναι ένας εφιάλτης εγκατάλειψης από µία Αιώνια Αγάπη, που δεν θα µπορούσε να 
εγκαταλείψει τον Υιό που Αυτή δηµιούργησε από αγάπη. 
3. Ο πόνος είναι ένα σηµάδι ότι οι ψευδαισθήσεις κυριαρχούν εκτοπίζοντας την αλήθεια. 
Διαδηλώνει ότι αρνείσαι τον Θεό,  συγχέοντάς Τον µε τον φόβο , θεωρώντας Τον τρελό και 
προδότη προς τον Εαυτό Του. Αν ο Θεός είναι αληθινός, δεν υπάρχει πόνος. Αν ο πόνος 
είναι αληθινός, δεν υπάρχει Θεός. Διότι η εκδίκηση δεν είναι µέρος της αγάπης. Και ο φόβος, 
αρνούµενος την αγάπη και χρησιµοποιώντας τον πόνο για να αποδείξει ότι ο Θεός είναι 
νεκρός, έχει δείξει ότι ο θάνατος είναι ο νικητής της ζωής. Το σώµα είναι ο Υιός του Θεού, 
φθαρτό στον θάνατο, τόσο θνητό όσο ο Πατέρας που έχει δολοφονήσει. 
4. Ας ειρηνέψουν πια αυτές οι ανοησίες! Η ώρα έχει έρθει να γελάσουµε µε τέτοιες 
παρανοϊκές ιδέες. Δεν χρειάζεται να τις θεωρούµε σοβαρά αδικήµατα, ή µυστικές αµαρτίες µε 
βαριές συνέπειες. Ποιος άλλος εκτός από ένα τρελό θα µπορούσε να τις θεωρεί ως την αιτία 
για οτιδήποτε; Ο µάρτυράς τους, ο πόνος, είναι τρελός όπως αυτές, και δεν προκαλεί 
περισσότερο φόβο από τις παρανοϊκές ψευδαισθήσεις που προστατεύει, και προσπαθεί να 
αποδείξει ότι είναι ακόµα αληθινές. 
5. Μόνο οι σκέψεις σου προκαλούν πόνο. Τίποτα έξω από το νου σου δεν µπορεί να σε 
βλάψει ή να σε πληγώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει αιτία πέρα από σένα που να 
µπορεί να σε φτάσει και να σε τυραννήσει. Κανένας άλλος εκτός από σένα τον ίδιο δεν µπορεί 
να έχει επίδραση επάνω σου. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσµο που να έχει την δύναµη να σε 
καταστήσει ασθενή ή λυπηµένο, αδύναµο ή εύθραυστο. Αλλά εσύ είσαι που έχεις την δύναµη 
να κυριαρχείς σε όλα τα πράγµατα που βλέπεις απλά µε το ν’ αναγνωρίσεις τι είσαι. Έτσι 
όπως αντιλαµβάνεσαι ότι είναι ακίνδυνα, αυτά θα δέχονται την άγια σου θέληση ως δική τους. 
Και αυτό που πριν το έβλεπες ως τροµακτικό τώρα γίνεται πηγή αθωότητας και αγιότητας. 
6. Άγιε µου αδελφέ, σκέψου αυτό για λίγο: Ο κόσµος που βλέπεις δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει 
καθόλου επιδράσεις. Απλά αντιπροσωπεύει τις σκέψεις σου. Και θ’ αλλάξει ολοκληρωτικά 
καθώς επιλέγεις ν’ αλλάξεις το νου σου, και διαλέξεις την χαρά του Θεού ως αυτό που 
πραγµατικά θέλεις. Ο Εαυτός σου ακτινοβολεί µε αυτή την άγια χαρά, αναλλοίωτος µέσα στην 
αιωνιότητα. Θα ήθελες, λοιπόν, να αρνηθείς έστω και σε µία µικρή γωνιά του νου σου την 
δική της κληρονοµιά, και να την διατηρήσεις σαν ένα νοσοκοµείο για τον πόνο · ένα 
αρρωστηµένο µέρος όπου τα ζώντα πράγµατα πρέπει να έρθουν τελικά για να πεθάνουν; 
7. Ο κόσµος µπορεί να φαίνεται ότι σου προκαλεί πόνο. Και όµως ο κόσµος, ως άνευ αιτίας, 
δεν έχει καµία δύναµη να προκαλεί οτιδήποτε. Σαν αποτέλεσµα δεν µπορεί να έχει 
επιδράσεις. Σαν ψευδαίσθηση, είναι αυτό που εσύ επιθυµείς. Οι αργόσχολες ευχές σου 
εκπροσωπούν τους πόνους του. Οι παράξενες επιθυµίες σου του φέρνουν τα άσχηµα όνειρά 
του. Οι σκέψεις θανάτου τον τυλίγουν µε φόβο, ενώ µε την ευγενική σου συγχώρεση, ζει. 
8. Ο πόνος είναι η σκέψη του κακού που παίρνει µορφή, και δηµιουργεί όλεθρο στον άγιο νου 
σου. Ο πόνος είναι τα λύτρα που έχεις πληρώσει µε ευχαρίστηση για να µην είσαι ελεύθερος. 
Με τον πόνο ο Θεός αρνείται τον Υιό που αγαπά. Με τον πόνο ο φόβος φαίνεται πως 
θριαµβεύει πάνω στην αγάπη, και ο χρόνος αντικαθιστά την αιωνιότητα και τον Ουρανό. Και ο 
κόσµος γίνεται ένα σκληρό και δυσάρεστο µέρος, όπου κυβερνά η θλίψη και οι µικρές χαρές 
υποχωρούν µπροστά στην σφοδρότατη επίθεση του άγριου πόνου που περιµένει να δώσει 
τέλος σε όλη την χαρά µε την δυστυχία. 
9. Άφησε τα όπλα σου, και έλα χωρίς άµυνες µέσα στον ήσυχο τόπο όπου η ειρήνη του 
Ουρανού κρατά όλα τα πράγµατα γαλήνια επιτέλους. Άφησε όλες τις σκέψεις κινδύνου και 
φόβου. Μην αφήσεις καµία επίθεση να εισέλθει µαζί σου. Άφησε το ανελέητο σπαθί της 
κρίσης που κρατάς απειλητικά προς τον λαιµό σου, και άφησε κατά µέρος όλες τις 
αξιολύπητες προσβολές µε τις οποίες αναζητάς να κρύψεις την αγιότητά σου. 
10. Εδώ θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πόνος. Εδώ σου ανήκει η χαρά του Θεού. Αυτή είναι 
η µέρα που σου δίνεται να συνειδητοποιήσεις το µάθηµα που περιέχει όλη την δύναµη της 
σωτηρίας. Είναι αυτό: ο πόνος είναι ψευδαίσθηση · η χαρά πραγµατικότητα. Ο πόνος δεν 
είναι παρά ύπνος · η χαρά είναι αφύπνιση. Ο πόνος είναι αυταπάτη · η χαρά µόνο είναι 



αλήθεια. 
11. Κι έτσι κάνουµε πάλι την µόνη επιλογή που θα µπορούσαµε ποτέ να 
κάνουµε·  διαλέγουµε ανάµεσα στις ψευδαισθήσεις και την αλήθεια, ή τον πόνο και την χαρά, 
ή την κόλαση και τον Ουρανό. Ας αφήσουµε την ευγνωµοσύνη προς τον Δάσκαλό µας να 
πληµµυρίσει την καρδιά µας, διότι είµαστε ελεύθεροι να διαλέξουµε την χαρά αντί για τον 
πόνο, την αγιότητά µας στην θέση της αµαρτίας, την ειρήνη του Θεού αντί για την σύγκρουση, 
και το φως του Ουρανού αντί για το σκοτάδι του κόσµου. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  


