
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΚΡΙΣΗ; 
 

 

1. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δίνει στον Υιό του Θεού αυτό το δώρο: να ακούει την 
Φωνή που µιλά εκ µέρους του Θεού να διακηρύσσει ότι αυτό που είναι ψεύτικο είναι ψεύτικο, 
και αυτό που είναι αλήθεια ποτέ δεν έχει αλλάξει. Και αυτή είναι η κρίση µε την οποία λήγει η 
αντίληψη. Στην αρχή βλέπεις έναν κόσµο που έχει δεχτεί αυτό ως αληθές, ο οποίος τώρα 
προβάλλεται από ένα διορθωµένο νου. Και µε αυτό το ιερό θέαµα, η αντίληψη δίνει µια 
σιωπηλή ευλογία και έπειτα εξαφανίζεται, εφόσον ο στόχος της έχει επιτευχθεί και η 
αποστολή της εκπληρώθηκε. 

2. Η τελευταία κρίση για τον κόσµο δεν περιέχει καµιά καταδίκη. Διότι βλέπει τον κόσµο ως 
ολότελα συγχωρεµένο, δίχως αµαρτία και χωρίς απολύτως κανένα σκοπό. Δίχως κάποια 
αιτία, και τώρα δίχως κάποια λειτουργία µέσα στην όραση του Χριστού, απλά αποσύρεται στο 
τίποτα. Εκεί γεννήθηκε, και εκεί καταλήγει. Και όλες οι φιγούρες στο όνειρο στο οποίο άρχισε 
ο κόσµος, πηγαίνουν µαζί του. Τα σώµατα τώρα δεν έχουν χρησιµότητα, και εποµένως σιγά - 
σιγά ξεθωριάζουν, διότι ο Υιός του Θεού είναι απεριόριστος  3. Εσύ που πίστευες ότι η 
Έσχατη Κρίση θα καταδίκαζε τον κόσµο στην κόλαση µαζί µε σένα, δέξου αυτή την ιερή 
αλήθεια: η Έσχατη Κρίση του Θεού είναι το δώρο της Διόρθωσης που χάρισε Αυτός για όλα 
σου τα σφάλµατα, ελευθερώνοντάς σε από αυτά, και όλα τα αποτελέσµατα που 
φαινόντουσαν ότι είχαν. Ο φόβος προς την σωτήρια χάρη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο από 
φόβος προς την πλήρη απελευθέρωση από τον πόνο, την επιστροφή στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και την ευτυχία, και την ένωση µε την δική σου Ταυτότητα.  4. Η Έσχατη Κρίση του 
Θεού είναι τόσο ελεήµων όσο κάθε βήµα µέσα στο καθορισµένο σχέδιό Του να ευλογήσει τον 
Υιό Του, και να τον καλέσει να επανέλθει στην αιώνια ειρήνη που Αυτός µοιράζεται µαζί του. 
Μην φοβάσαι την αγάπη. Γιατί µόνο αυτή µπορεί να θεραπεύσει κάθε θλίψη, να σκουπίσει 
όλα τα δάκρυα, και να ξυπνήσει γλυκά από το όνειρό του τον Υιό που ο Θεός αναγνωρίζει ως 
δικό Του. Μην το φοβάσαι αυτό. Η σωτηρία σου ζητά να την καλωσορίσεις. Και ο κόσµος 
περιµένει την δική σου χαρµόσυνη αποδοχή, που θα τον απελευθερώσει.  5. Αυτή είναι η 
Έσχατη Κρίση του Θεού: «Είσαι ακόµα ο ιερός Μου Υιός, παντοτινά αθώος, πάντα αγαπών 
και πάντα αγαπηµένος, τόσο απεριόριστος όσο ο Δηµιουργός σου, και εντελώς αµετάβλητος 
και παντοτινά αγνός. Γι αυτό αφυπνίσου και γύρισε σε Μένα. Εγώ είµαι ο Πατέρας σου και 
εσύ είσαι ο Υιός Μου.» 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 311 
Κρίνω όλα τα πράγµατα έτσι όπως θα ήθελα να είναι. 

 
Η κρίση φτιάχτηκε για να χρησιµοποιηθεί ως όπλο ενάντια στην αλήθεια. Διαχωρίζει αυτό 
εναντίον του οποίου χρησιµοποιείται, και το αποµονώνει σαν να ήταν ένα πράγµα ξέχωρο. 
Και έπειτα το φτιάχνει έτσι όπως θα ήθελες εσύ να είναι. Κρίνει αυτό που δεν µπορεί να 
καταλάβει, διότι δεν µπορεί να δει ολοκληρωµένα, άρα κρίνει εσφαλµένα. Ας µην την 
χρησιµοποιήσουµε σήµερα, παρά ας την προσφέρουµε σαν δώρο σε Αυτόν που µπορεί να 
την χρησιµοποιήσει διαφορετικά. Αυτός θα µας ανακουφίσει από την αγωνία όλων των 
κρίσεων που έχουµε κάνει εναντίον του εαυτού µας, και θα επαναφέρει την γαλήνη του νου 
δίνοντάς µας την κρίση του Θεού για τον Υιό Του. 



Πατέρα, περιµένουµε µε ανοιχτό νου σήµερα, για ν’ ακούσουµε την δική Σου κρίση για τον Υιό 
που αγαπάς. Εµείς δεν τον γνωρίζουµε, και δεν µπορούµε να τον κρίνουµε. Άρα αφήνουµε 
την δική Σου Αγάπη να αποφασίσει τι πρέπει να είναι αυτός που Εσύ δηµιούργησες ως Υιό 
Σου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 312 
Βλέπω όλα τα πράγµατα έτσι όπως θα ήθελα να είναι. 

Η αντίληψη ακολουθεί την κρίση. Έχοντας κρίνει, βλέπουµε αυτό που θα θέλαµε να δούµε. 
Γιατί η όραση χρησιµεύει µόνο για να µας προσφέρει αυτό που θα θέλαµε να έχουµε. Είναι 
αδύνατον να παραβλέψουµε αυτό που θέλουµε να δούµε, και να µην βλέπουµε αυτό που 
έχουµε επιλέξει να δούµε. Πόσο βέβαιο είναι λοιπόν ότι θα έρθει ο αληθινός κόσµος να 
χαιρετίσει την ιερή όραση όποιου κάνει δικό του τον σκοπό του Αγίου Πνεύµατος, και βλέπει 
σύµφωνα µε αυτόν. Και δεν γίνεται να µην δει αυτό που θα ήθελε να δει ο Χριστός, και να 
µοιραστεί την Αγάπη του Χριστού για όσα βλέπει. 

 

Σήµερα δεν έχω άλλο σκοπό από το να δω ένα απελευθερωµένο κόσµο, ελεύθερο από όλες 
τις κρίσεις που έχω κάνει. Πατέρα, αυτό είναι το Θέληµά Σου για µένα σήµερα, άρα αυτός 
πρέπει να είναι και ο στόχος µου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 313 
Μια νέα αντίληψη ας έρθει σε µένα, τώρα. 

Πατέρα, υπάρχει µια όραση που βλέπει όλα τα πράγµατα ως αναµάρτητα, έτσι ώστε ο φόβος 
φεύγει, και στην θέση αυτού προσκαλούµε την αγάπη. Και η αγάπη θα έρχεται όποτε της 
ζητηθεί. Αυτή η όραση είναι το δώρο Σου. Τα µάτια του Χριστού βλέπουν ένα κόσµο που έχει 
συγχωρεθεί. Με την δική Του όραση όλες οι αµαρτίες του συγχωρούνται, διότι Αυτός δεν 
βλέπει καµιά αµαρτία σε τίποτα όπου εναποθέτει το βλέµµα Του. Τώρα ας έρθει σε µένα η 
ορθή Του όραση, ώστε να ξυπνήσω από το όνειρο της αµαρτίας και να κοιτάξω µέσα µου και 
να δω την αθωότητά µου, την οποία Εσύ έχεις κρατήσει εντελώς αµόλυντη πάνω στο ιερό 
άδυτο του ιερού Σου Υιού, του Εαυτού µε τον οποίο επιθυµώ να ταυτιστώ. 

 



Σήµερα ας βλέπουµε ο ένας τον άλλο µε την όραση του Χριστού. Πόσο όµορφοι είµαστε! 
Αδερφέ, έλα και ενώσου µαζί µου σήµερα. Σώζουµε τον κόσµο όταν έχουµε ενωθεί. Γιατί 
στην όρασή µας αυτός γίνεται τόσο ιερός όσο το φως µέσα µας. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 314 
Αναζητώ ένα µέλλον διαφορετικό από το παρελθόν. 

Από την νέα αντίληψη του κόσµου έρχεται ένα µέλλον πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. 
Το µέλλον τώρα αναγνωρίζεται ως επέκταση του παρόντος. Τα λάθη του παρελθόντος δεν 
µπορούν να ρίξουν καµιά σκιά πάνω σε αυτό · έτσι ο φόβος έχει χάσει τα είδωλά και τις 
εικόνες του, και εφόσον δεν έχει µορφή, δεν έχει και επιδράσεις. Ο θάνατος δεν θα διεκδικεί 
το µέλλον τώρα, διότι η ζωή είναι τώρα ο στόχος του και όλα τα αναγκαία παρέχονται µε 
χαρά. Ποιος µπορεί να λυπάται ή να υποφέρει όταν το παρόν έχει ελευθερωθεί, 
επεκτείνοντας την ασφάλεια και την γαλήνη του σε ένα ήσυχο µέλλον γεµάτο χαρά; 

 

Πατέρα, σφάλλαµε στο παρελθόν, και επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε το παρόν για να 
ελευθερωθούµε. Τώρα αφήνουµε το µέλλον στα δικά Σου Χέρια, αφήνοντας πίσω τα λάθη µας 
από το παρελθόν, και σίγουροι ότι Εσύ θα κρατήσεις τις τωρινές Σου υποσχέσεις, και θα 
οδηγήσεις το µέλλον στο ιερό τους φως. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 315 
Όλα τα δώρα που δίνουν οι αδελφοί µου ανήκουν σε µένα. 

Κάθε µέρα, κάθε στιγµή που περνά, χίλιοι θησαυροί έρχονται σε µένα. Είµαι ευλογηµένος µε 
δώρα όλη την ηµέρα, που η αξία τους υπερβαίνει όλα τα πράγµατα που µπορώ να συλλάβω 
µε το νου µου. Ένας αδελφός χαµογελά σε έναν άλλο, και η καρδιά µου αγαλλιάζει. Κάποιος 
λέει ένα λόγο ευγνωµοσύνης ή ελέους, και ο νους µου λαµβάνει αυτό το δώρο και το παίρνει 
σαν δικό του. Και ο κάθε ένας που βρίσκει τον δρόµο του για τον Θεό γίνεται σωτήρας µου, 
δείχνοντας τον δρόµο σε µένα, και δίνοντάς µου την βεβαιότητά του ότι όσα έχει µάθει είναι 
σίγουρα και δικά µου. 

 



Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για τα πολλά δώρα που έρχονται σε µένα σήµερα και κάθε µέρα από 
κάθε Υιό του Θεού. Των αδελφών µου τα δώρα προς εµένα είναι απεριόριστα. Τώρα µπορώ 
να τους προσφέρω τις ευχαριστίες µου, έτσι ώστε η ευγνωµοσύνη προς αυτούς να µπορεί να 
µε οδηγήσει στον Δηµιουργό µου και στην θύµηση Του. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 316 
Όλα τα δώρα που δίνω στους αδελφούς µου είναι δικά µου. 

Όπως κάθε δώρο που δίνουν οι αδελφοί µου είναι δικό µου, έτσι και κάθε δώρο που δίνω εγώ 
ανήκει σε µένα. Το κάθε ένα επιτρέπει σε ένα λάθος από το παρελθόν να φύγει, και να µην 
αφήσει καµία σκιά πάνω στον ιερό νου που αγαπά ο Πατέρας µου. Η χάρη Του µου δίνεται 
σε κάθε δώρο που έχει λάβει ένας αδελφός µέσα σε όλο το χρόνο, και πέρα από αυτόν. Το 
σπίτι των θησαυρών µου είναι γεµάτο, και άγγελοι προσέχουν τις ανοιχτές του πόρτες ώστε 
κανένα δώρο να µην χαθεί, και µόνο περισσότερα να προστεθούν. Ας έρθω εκεί όπου 
βρίσκονται οι θησαυροί µου, και ας εισέλθω µέσα εκεί που είµαι αληθινά καλοδεχούµενος και 
στο σπίτι µου, ανάµεσα στα δώρα που µου έχει δώσει ο Θεός. 

 

Πατέρα, επιθυµώ να δεχτώ τα δώρα Σου σήµερα. Εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Και όµως 
εµπιστεύοµαι ότι Εσύ που µου τα έδωσες θα µου παρέχεις και τα µέσα µε τα οποία να 
µπορέσω να δω, να καταλάβω την αξία τους, και να κρατήσω µέσα στην καρδιά µου µόνο 
αυτά, ως αυτό που θέλω. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 317 
Ακολουθώ τον δρόµο που έχει οριστεί για µένα. 

Έχω µια ιδιαίτερη θέση να πληρώσω · ένα ρόλο για µένα µόνο. Η σωτηρία περιµένει µέχρι να 
αναλάβω αυτό το ρόλο µε δική µου επιλογή. Μέχρι να κάνω αυτή την επιλογή, είµαι σκλάβος 
του χρόνου και της ανθρώπινης µοίρας. Αλλά όταν µε προθυµία και χαρά ακολουθήσω τον 
δρόµο που το σχέδιο του Πατέρα µου όρισε για µένα, τότε θα αναγνωρίσω ότι η σωτηρία είναι 
ήδη εδώ, έχει ήδη δοθεί στους αδελφούς µου και είναι ήδη και δική µου. 

 



Πατέρα, ο δικός Σου δρόµος είναι αυτός που διαλέγω σήµερα. Εκεί που µε οδηγεί επιλέγω να 
πάω · αυτό που θα ήθελε να κάνω επιλέγω να κάνω. Ο δρόµος Σου είναι βέβαιος, και το τέλος 
ασφαλές. Η δική Σου θύµηση περιµένει εκεί. Και όλες µου οι θλίψεις τελειώνουν µέσα στο 
αγκάλιασµά Σου, που έχεις υποσχεθεί στον Υιό Σου, που νόµιζε εσφαλµένα ότι είχε 
αποµακρυνθεί από την σίγουρη προστασία στης στοργικής Αγκαλιάς Σου. 
 
 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 318 
 

Μέσα µου το µέσον και ο σκοπός της σωτηρίας είναι ένα. 
 

Μέσα µου, στον άγιο Υιό του Θεού, εναρµονίζονται όλα τα µέρη του σχεδίου του Ουρανού να 
σωθεί ο κόσµος. Τι σύγκρουση θα µπορούσε να υπάρξει , όταν όλα τα µέρη δεν έχουν παρά 
ένα σκοπό και ένα στόχο; Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένα κοµµάτι που να στέκει µόνο του, 
ή κάποιο µε περισσότερη ή λιγότερη σηµασία από τα υπόλοιπα;  Εγώ είµαι το µέσον µε το 
οποίο σώζεται ο Υιός του Θεού, διότι ο σκοπός της σωτηρίας είναι να βρει την αθωότητα που 
ο Θεός έχει τοποθετήσει µέσα µου. Δηµιουργήθηκα σαν αυτό το οποίο αναζητώ. Εγώ είµαι ο 
στόχος που ψάχνει ο κόσµος. Είµαι ο Υιός του Θεού, η µία αιώνια Αγάπη Του. Είµαι το µέσον 
αλλά και ο σκοπός της σωτηρίας. 
 
Σήµερα, Πατέρα µου, ας αναλάβω τον ρόλο που Εσύ µου προσφέρεις ζητώντας µου να 
αποδεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. Γιατί έτσι αυτό που εναρµονίζεται µέσα µου µε 
την ίδια βεβαιότητα θα εναρµονίζεται και µε Σένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 319 
 

Ήρθα για την σωτηρία του κόσµου. 
 

Εδώ είναι µια σκέψη από την οποία έχει αφαιρεθεί κάθε αλαζονεία, και παραµένει µόνο η 
αλήθεια. Γιατί η αλαζονεία αντιτίθεται στην αλήθεια. Αλλά όταν δεν υπάρχει αλαζονεία η 
αλήθεια θα έρθει αµέσως, και θα συµπληρώσει το χώρο που το εγώ έχει αφήσει χωρίς να 
καλύψει µε ψέµατα. Μόνο το εγώ µπορεί να είναι περιορισµένο, και εποµένως αναζητά 
στόχους που έχουν υποστεί περικοπές και είναι περιοριστικοί. Το εγώ νοµίζει ότι όταν 
κάποιος κερδίζει, η ολότητα πρέπει να χάνει. Και όµως, είναι Θέληµα του Θεού να µάθω ότι 
αυτό που κερδίζει ένας, δίνεται σε όλους. 
 
Πατέρα, η Θέλησή Σου είναι καθολική. Και ο στόχος που προκύπτει από αυτή µοιράζεται την 
καθολικότητα της. Ποιον άλλον στόχο εκτός από την σωτηρία του κόσµου θα µπορούσες να 
µου έχεις δώσει; Και τι άλλο εκτός από αυτό θα µπορούσε να είναι η Θέληση που ο Εαυτός 
µου έχει µοιραστεί µαζί Σου; 
 
	  



	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 320 
Ο Πατέρας µου δίνει όλη την δύναµη σε µένα. 

Ο Υιός του Θεού είναι απεριόριστος. Δεν υπάρχουν όρια στην δύναµή του, την γαλήνη του, 
την χαρά του, ούτε σε καµιά µια από τις ιδιότητες που του έδωσε ο Πατέρας του όταν τον 
δηµιούργησε. Ό,τι επιθυµεί µαζί µε τον Δηµιουργό και Λυτρωτή του πρέπει να γίνει. Τίποτα 
δεν στέκεται εµπόδιο στην ιερή του θέληση, διότι ο Πατέρας του φωτίζει µε την λάµψη Του το 
νου του, και αφήνει ενώπιων του όλη την δύναµη και την αγάπη της γης και του Ουρανού. 
Εγώ είµαι αυτός στον οποίο δίνονται όλα αυτά. Εγώ είµαι αυτός µέσα στον οποίο κατοικεί η 
δύναµη της Θέλησης του Πατέρα µου. 

 

Η Θέλησή Σου µπορεί να κάνει τα πάντα µέσα σε µένα, και έπειτα να επεκταθεί και σε όλο τον 
κόσµο µέσα από µένα. Δεν υπάρχει όριο στην Θέλησή Σου. Κι έτσι όλη η δύναµη έχει δοθεί 
στον Υιό Σου. 

 
 
	  

	  


