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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
1) 2Οη αζθήζεηο, πνπ πεξηέρνληαη εδψ έρνπλ ζηφρν λα γπκλάζνπλ ην λνπ ζαο. 3Δλαο 
αγχκλαζηνο λνπο δελ κπνξεί λα πεηχρεη ηίπνηα. 
2) Οη αζθήζεηο είλαη πνιχ απιέο. 2Γελ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν θαη δελ έρεη ζεκαζία ην πνχ 
ηηο θάλεηε. 3Γε ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία. 4Ζ δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο είλαη έλαο ρξφλνο. 
5Οη αζθήζεηο είλαη αξηζκεκέλεο απφ ην 1 κέρξη ην 365. 6Μελ επηρεηξήζεηε λα θάλεηε 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα άζθεζε ηελ εκέξα. 
3) 2Δθηφο ησλ πεξηφδσλ επαλάιεςεο, νη αζθήζεηο θάζε εκέξαο έρνπλ ζρεδηαζηεί γχξσ 
απφ κηα θεληξηθή ηδέα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αξρή. 3Απηφ αθνινπζείηαη απφ κηα 
πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηδέα γηα εθείλε ηελ εκέξα ζα 
εθαξκνζηεί. 
4) Ο ζθνπφο απηψλ ησλ αζθήζεσλ είλαη λα εθπαηδεχζεη ην λνπ ζαο κ' έλα ζπζηεκαηηθφ 
ηξφπν ζε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ θαζέλα θαη ην θαζεηί ζηνλ θφζκν. 2Οη αζθήζεηο 
είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ζαο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεηε φηη ε θαζεκηά απ' απηέο είλαη ην ίδην 
εθαξκφζηκε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζε φια ηα πξάγκαηα πνπ βιέπεηε. 
5) Ζ γελίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αιεζηλή αληίιεςε δελ πξνρσξεί φπσο ε γελίθεπζε 
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θάλεη ν θφζκνο. 2Δάλ ε αιεζηλή αληίιεςε έρεη επηηεπρζεί ζε ζρέζε 
κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, θαηάζηαζε, ή γεγνλφο, ε νινθιεξσηηθή γελίθεπζε ηεο ζε θάζε 
άλζξσπν θαη ζε θάζε πξάγκα είλαη ζίγνπξε. 3Δάλ φκσο γίλεη κηα εμαίξεζε θαη θάηη 
παξαθξαηεζεί απφ ηελ αιεζηλή αληίιεςε, ηα επηηεχγκαηα ηεο αιεζηλήο αληίιεςεο δελ 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνπζελά. 
6) Δπνκέλσο, νη κφλνη γεληθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζε φιεο ηηο αζθήζεηο είλαη 
νη εμήο: Πξψηα νη αζθήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κ' έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, φπσο 
ππνδεηθλχνληαη. 2Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα γεληθεχζεηε ηηο ζρεηηθέο ηδέεο ζε θάζε 
πεξίζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζηε, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη ζην θάζε 
πξάγκα κέζα ζ' απηή ηελ πεξίζηαζε. 3Γεχηεξνλ: κελ απνθαζίζεηο φηη ππάξρνπλ κεξηθνί 
άλζξσπνη, θαηαζηάζεηο ή πξάγκαηα ζηα νπνία απηέο νη ηδέεο δελ κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ. 4Απηφ ζα εκπνδίζεη ηε γελίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο. 5Ζ ίδηα ε θχζε ηεο 
αιεζηλήο αληίιεςεο είλαη φηη δελ έρεη φξηα. 6Δίλαη ην αληίζεην ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 
βιέπεηε ηψξα. 
7) Ο γεληθφο ζηφρνο απηψλ ησλ αζθήζεσλ είλαη λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ζαο λα 
επεθηείλεηε ηηο ηδέεο ζηηο νπνίεο ζα εμαζθείζηε έηζη ψζηε λα πεξηιάβεηε ην θαζεηί. - Απηφ δε 
ζα απαηηήζεη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ζαο. - Οη ίδηεο νη αζθήζεηο πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
είλαη αλαγθαίεο γηα απηφ ην είδνο γελίθεπζεο. 
8) Θα ζαο είλαη δχζθνιν λα πηζηέςεηε κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζ' απηέο 
ηηο αζθήζεηο, ελψ άιιεο κπνξεί λα ζαο θαηαπιήμνπλ. 2Απηφ δελ έρεη ζεκαζία. 3Απηφ πνπ 
δεηείηαη απφ ζαο είλαη απιψο λα εθαξκφζεηε ηηο ηδέεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο 
δίλνληαη. 4ρη λα ηηο θξίλεηε. 5Απηφ πνπ δεηείηαη απφ ζαο είλαη κνλάρα λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεηε. 6Δίλαη ε ρξήζε ηνπο πνπ ζα ηνπο δψζεη λφεκα γηα ζαο θαη πνπ ζα ζαο 
δείμεη φηη είλαη αιεζηλέο. 
9) Να ζπκάζηε κφλν απηφ. Γε ρξεηάδεηαη νχηε λα πηζηεχεηε απηέο ηηο ηδέεο, νχηε λα ηηο 
απνδερηείηε, νχηε θαλ λα ηηο θαισζνξίζεηε. 2Μπνξεί λα αληηζηαζείηε ελεξγά ζε κεξηθέο απ' 
απηέο. 3Σίπνηα απ' φι' απηά δελ έρεη ζεκαζία, νχηε ζα κεηψζεη ηε δξαζηηθφηεηα ηνπο. 4Αιιά 
κελ αθήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα θάλεη εμαηξέζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ απηψλ ησλ 
αζθήζεσλ. ηη θη αλ είλαη ε αληίδξαζε ζαο ζ' απηέο ηηο ηδέεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο. 
5Σίπνηα πεξηζζφηεξν δε ρξεηάδεηαη. 
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ΜΔΡΟ 1 
 
ΜΑΘΖΜΑ 1 
 
Σίπνηα απ' ό,ηη βιέπσ ζ' απηό ην δσκάηην [ζ' απηό ην δξόκν, απ' απηό ην παξάζπξν, 
ζ' απηό ην κέξνο] δελ έρεη ζεκαζία. 
 
1) Σψξα θνίηαμε αξγά γχξσ ζνπ θη άξρηζε λα εθαξκφδεηο ηελ ηδέα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζ' 
νηηδήπνηε βιέπεηο: 
2Απηό ην ηξαπέδη δελ ζεκαίλεη ηίπνηα.  
3Απηή ε θαξέθια δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
4Απηό ην ρέξη δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
5Απηό ην πόδη δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
 6Απηό ην ζηπιό δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
2) Μεηά θνίηαμε πέξα απφ ηνλ άκεζν ρψξν γχξσ ζνπ θαη εθάξκνζε ηελ ηδέα ζε κηα πην 
πιαηηά πεξηνρή: 
2Δθείλε ε πόξηα δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
3Δθείλν ην ζώκα δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
4Δθείλε ε ιάκπα δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
5Δθείλε ε ηακπέια δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
6Δθείλε ε ζθηά δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
3) Παξαηεξήζηε φηη απηέο νη πξνηάζεηο δελ έρνπλ κηα νξηζκέλε ζεηξά θαη δελ επηηξέπνπλ 
δηαθνξέο σο πξνο ην είδνο ησλ πξαγκάησλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη. 2Απηφο είλαη ν 
ζθνπφο ηεο άζθεζεο. 3Ζ ηδέα πξέπεη απιψο λα εθαξκνζηεί ζην θαζεηί πνπ βιέπεηε. 
4Καζψο εμαζθείο ηελ ηδέα ηεο εκέξαο, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ρσξίο θακηά δηάθξηζε. 5Μελ 
επηρεηξήζεηο φκσο λα εθαξκφζεηο ηελ άζθεζε ηειεηνπξγηθά, επηκέλνληαο ζηελ εθαξκνγή 
ηεο. 6Δπέηξεςε κφλν ζηελ ηδέα λα δξάζεη, θαη ζηγνπξέςνπ απιά φηη δελ θάλεηο εηδηθέο 
εμαηξέζεηο γηα ηίπνηα. 7Σν θάζε πξάγκα είλαη φπσο νπνηνδήπνηε άιιν πξάγκα, φζνλ 
αθνξά ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο. 
4) Καζέλα απφ ηα ηξία πξψηα καζήκαηα δελ πξέπεη λα γίλεηαη πην πνιχ απφ δχν θνξέο 
ηελ εκέξα, θαηά πξνηίκεζε ην πξσί θαη ην βξάδπ. 2Οχηε πξέπεη λα επηρεηξνχληαη 
πεξηζζφηεξν απφ έλα πεξίπνπ ιεπηφ, εθηφο εάλ απηφ πξνθαιεί κηα αίζζεζε βηαζχλεο. 
3Μηα αίζζεζε άλεζεο θαη αλάπαπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 2 
 
ην θαζεηί πνπ βιέπσ ζε απηό ην δσκάηην [ζε απηό ην δξόκν, από απηό ην 
παξάζπξν, ζε απηό ην κέξνο] έρσ δώζεη όιν ην λόεκα πνπ έρεη γηα κέλα. 
 
1) Οη αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηδέα είλαη νη ίδηεο φπσο απηέο ηνπ πξψηνπ 
καζήκαηνο. 2Αξρίζηε κε ηα πξάγκαηα πνπ είλαη θνληά ζαο θαη εθαξκφζηε ηελ ηδέα ζε 
νηηδήπνηε βιέπεηε. 3Μεηά απμήζηε ηελ εκβέιεηα ζαο. 4Γπξίζηε ην θεθάιη ζαο έηζη ψζηε λα 
ζπκπεξηιάβεηε νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζηα δεμηά θαη ζη' αξηζηεξά ζαο. 5Αλ είλαη δπλαηφ, 
γπξίζηε πίζσ ζαο θαη ζπκπεξηιάβεηε νηηδήπνηε βξίζθεηαη εθεί. ' ζν είλαη δπλαηφ κελ 
θάλεηε θακηά δηάθξηζε σο πξνο ηα πξάγκαηα πνπ δηαιέγεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο, 
κε ζπγθεληξψλεζηε ζε νξηζκέλα πξάγκαηα ηδηαίηεξα θαη κελ επηρεηξήζεηε λα 
ζπκπεξηιάβεηε θαζεηί πνπ βιέπεηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηαηί δηαθνξεηηθά ζα 
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δεκηνπξγήζεηε έληαζε. 
2) Απιψο θνηηάδεηε γχξσ ζαο ραιαξά θαη αξθεηά γξήγνξα, πξνζπαζψληαο λα απνθχγεηε 
επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζην κέγεζνο, ηε ιακπξφηεηα, ην ρξψκα, ην πιηθφ, ή ηε ζρεηηθή 
ζεκαζία πνπ ηα δηάθνξα πξάγκαηα έρνπλ γηα ζαο. 2Απιψο δείηε ηα αληηθείκελα φπσο 
είλαη. 3Πξνζπαζήζηε λα εθαξκφζεηε ηελ άζθεζε ζ' έλα αλζξψπηλν ζψκα κε ηελ ίδηα 
επρέξεηα φπσο ζ' έλα θνπκπί, ζε κηα κχγα, φπσο ζ' έλα πάησκα, ζ' έλα ρέξη, φπσο ζ' έλα 
κήιν. 4Σν κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ζ' νηηδήπνηε, είλαη απιψο φηη 
έπεζε ζην βιέκκα ζαο. 5Μελ επηρεηξήζεηε λα ζπκπεξηιάβεηε θάηη ηδηαίηεξν, αιιά επίζεο 
ζηγνπξεπηείηε φηη δελ θάλεηε θακηά εηδηθή εμαίξεζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 3 
 
Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απ' ό,ηη βιέπσ ζε απηό ην δσκάηην [ζε απηό ηνλ δξόκν, 
από απηό ην παξάζπξν, ζε απηό ην κέξνο]. 
 
1) Δθάξκνζε απηή ηελ ηδέα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο, ρσξίο λα θάλεηο 
θαλελφο είδνπο δηάθξηζε. 2Οηηδήπνηε βιέπεηο γίλεηαη έλα θαηάιιειν αληηθείκελν γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο ηδέαο. 3ηγνπξέςνπ φηη δελ ακθηβάιιεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 
νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο. 4Απηέο νη αζθήζεηο δελ είλαη 
αζθήζεηο θξίζεσο. 5Οπνηνδήπνηε πξάγκα είλαη θαηάιιειν αλ ην δεηο. 6Μεξηθά απφ ηα 
πξάγκαηα πνπ βιέπεηο κπνξεί λα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε γηα ζέλα. 7Πξνζπάζεζε 
λα παξακεξίζεηο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηά ηα πξάγκαηα 
αθξηβψο φπσο ζα ρξεζηκνπνηνχζεο νηηδήπνηε άιιν. 
2) Ζ νπζία ησλ αζθήζεσλ είλαη λα ζε βνεζήζνπλ λα θαζαξίζεηο ην λνπ ζνπ απφ φινπο 
ηνπο παιηνχο ζπλεηξκνχο, λα δεηο ηα πξάγκαηα αθξηβψο φπσο ζνπ θαίλνληαη ηψξα θαη λα 
αληηιεθζείο πφζν ιίγν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θαηαιαβαίλεηο. 2Δίλαη επνκέλσο 
νπζηαζηηθφ λα δηαηεξείο κηα αλνηθηφκπαιε ζηάζε θαη λα κελ θάλεηο θξηηηθή θαζψο δηαιέγεηο 
ηα πξάγκαηα ζηα νπνία εθαξκφδεηο ηελ ηδέα. 3Γηα απηφ ην ζθνπφ, έλα πξάγκα είλαη φπσο 
θαζεηί άιιν, ην ίδην θαηάιιειν θαη επνκέλσο ην ίδην ρξήζηκν. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 4 
 
Απηέο νη ζθέςεηο δελ ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 
Δίλαη όπσο ηα πξάγκαηα πνπ βιέπσ ζε απηό ην δσκάηην, 
[ζ' απηό ην δξόκν, απ' απηό ην παξάζπξν, ζε απηό ην κέξνο]. 
 
1) Αληίζεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο αζθήζεηο, νη ζεκεξηλέο δελ αξρίδνπλ κε ηελ ηδέα ηεο 
εκέξαο. 2ηηο ζεκεξηλέο πεξηφδνπο αζθήζεσλ, άξρηζε κε ην λα παξαηεξείο ηηο ζθέςεηο 
πνπ έξρνληαη ζην λνπ ζνπ γηα έλα ιεπηφ. 3Μεηά εθάξκνζε ηελ ηδέα ζ' απηέο ηηο ζθέςεηο. 
4Δάλ έρεηο ήδε ζηελφρσξεο ζθέςεηο, ρξεζηκνπνίεζε ηηο ζαλ αληηθείκελα γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο ηδέαο. 5Με δηαιέγεηο φκσο κφλν ηηο ζθέςεηο πνπ λνκίδεηο φηη είλαη «θαθέο». 6Δάλ 
εθπαηδεχζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα παξαηεξεί ηηο ζθέςεηο ζνπ, ζα δεηο φηη αληηπξνζσπεχνπλ 
έλα ηέηνην κίγκα πνπ απφ κηα άπνςε θακηά απ' απηέο δελ κπνξεί λα απνθαιεζηεί «θαιή» ή 
«θαθή». 7Γη' απηφ θαη δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 
2) Καζψο δηαιέγεηο αληηθείκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο, ε ζπλεζηζκέλε 
ζαθήλεηα είλαη αλαγθαία. 2Με θνβάζαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο «θαιέο» ζθέςεηο φπσο θαη 
«θαθέο». 3Κακηά απ' απηέο δελ αληηπξνζσπεχεη ηηο αιεζηλέο ζνπ ζθέςεηο, νη νπνίεο 
ζθεπάδνληαη απφ ηηο άιιεο. 4Οη «θαιέο» ζθέςεηο είλαη κνλάρα ζθηέο απηνχ πνπ βξίζθεηαη 
πέξα απ' απηφ ηνλ θφζκν, θαη νη ζθηέο δπζθνιεχνπλ ηελ φξαζε. 5Οη «θαθέο» ζθέςεηο 
κπινθάξνπλ ηελ φξαζε θαη ηελ ηπθιψλνπλ. 6Γε ζέιεηο νχηε ηηο κελ νχηε ηηο δε. 
3) Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή άζθεζε θαη ζα ιακβάλεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζε κηα 
δηαθνξεηηθή κνξθή. 2Ο ζηφρνο εδψ είλαη λα εθπαηδεπηείο ζηα πξψηα ζνπ βήκαηα ζην λα 
μερσξίδεηο ηα πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ λφεκα απ' απηά πνπ έρνπλ. 3Δίλαη κηα πξψηε 
απφπεηξα ζην καθξνπξφζεζκν εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηνπ λα βιέπεηο ηα πξάγκαηα πνπ δελ 
έρνπλ λφεκα έμσ απφ ζέλα, θη απηά πνπ έρνπλ λφεκα κέζα ζνπ. 4Δίλαη επίζεο ε αξρή ηεο 
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εθπαίδεπζεο ηνπ λνπ ζνπ ζην λα αλαγλσξίδεη απηφ πνπ είλαη ην ίδην θαη απηφ πνπ είλαη 
δηαθνξεηηθφ. 
4) Καζψο ρξεζηκνπνηείο ηηο ζθέςεηο ζνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο, 
αλαγλψξηζε θάζε ζθέςε απφ ηελ θεληξηθή θηγνχξα ή γεγνλφο πνπ πεξηέρεη, γηα 
παξάδεηγκα: 
2Απηή ε ζθέςε γηα   .  . δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 
3Δίλαη όπσο ηα πξάγκαηα πνπ βιέπσ ζ' απηό ην δσκάηην, [ζ' απηό ην δξόκν, θ.η.ι.]. 
5) Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηδέα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζθέςε πνπ 
αλαγλσξίδεηε ζαλ επηβιαβή. 2Απηή ε εμάζθεζε είλαη ρξήζηκε, αιιά δελ αληηθαζηζηά ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζ' απηέο ηηο αζθήζεηο. 3Χζηφζν, κελ εμεηάζεηο 
ην λνπ ζνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα πεξίπνπ ιεπηφ. 4Γελ έρεηο αξθεηή εκπεηξία αθφκα γηα 
λα απνθχγεηο κηα ηάζε άζθνπεο απνξξφθεζεο. 
6) Δπηπιένλ, επεηδή απηέο νη αζθήζεηο είλαη νη πξψηεο ηνπ είδνπο ηνπο, κπνξεί λα έρεηο 
ηδηαίηεξε δπζθνιία κε ηελ δηαθνπή ηεο θξηηηθήο απηψλ ησλ ζθέςεσλ. 2Μελ επαλαιάβεηο 
απηέο ηηο αζθήζεηο πάλσ απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 3Θα 
επηζηξέςνπκε ζ' απηέο αξγφηεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 5 
 
Πνηέ δελ είκαη ηαξαγκέλνο γηα ην ιόγν πνπ λνκίδσ 
. 
1) Απηή ε ηδέα, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν, θαηάζηαζε, ή γεγνλφο πνπ λνκίδεηε φηη ζαο πνλάεη. 2Δθαξκφζηε ηελ 
ζπγθεθξηκέλα ζην θαζεηί πνπ πηζηεχεηε φηη είλαη ε αηηία ηεο ηαξαρήο ζαο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ ζαο θαίλεηαη ζσζηή. 3Ζ ηαξαρή 
κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη θφβνο, αλεζπρία, θαηάζιηςε, άγρνο, ζπκφο, κίζνο, δήιηα, ή λα 
έρεη θάπνηα άιιε κνξθή. Θα αληηιεθζείηε φιεο απηέο ηηο κνξθέο ζαλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο. 
4Απηφ δελ είλαη αιήζεηα. 5Χζηφζν κέρξη λα κάζεηε φηη ε κνξθή δελ έρεη ζεκαζία, θάζε 
κνξθή γίλεηαη έλα θαηάιιειν αληηθείκελν γηα ηηο αζθήζεηο ηεο εκέξαο. 6Ζ εθαξκνγή ηεο 
ίδηαο ηδέαο ζηελ θάζε κνξθή μερσξηζηά είλαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ ηειηθή αλαγλψξηζε 
φηη φιεο νη κνξθέο είλαη ην ίδην. 
2) ηαλ εθαξκφδεηε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζην έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα πνπ αληηιακβάλεζηε 
φηη είλαη ε αηηία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηαξαρήο, ρξεζηκνπνηήζηε θαη ην φλνκα ηεο κνξθήο 
πνπ έρεη πάξεη ε ηαξαρή ζαο θαη ηελ αηηία ζηελ νπνία απνδίδεηε. 2Γηα παξάδεηγκα: 
3Γελ είκαη ζπκσκέλνο κε ………… γηα ην ιόγν πνπ λνκίδσ. 
4Γελ θνβάκαη ηνλ …………. γηα ην ιόγν πνπ λνκίδσ. 
3) Αιιά φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, απηφ δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
πεξηφδνπο άζθεζεο θαηά ηηο νπνίεο πξψηα ςάρλεηε ην λνπ ζαο γηα ηηο αηηίεο ηαξαρήο ζηηο 
νπνίεο πηζηεχεηε, θαη κνξθέο ηαξαρήο πνπ λνκίδεηε φηη είλαη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ 
αηηηψλ. 
4) ε απηέο ηηο αζθήζεηο (πην πνιύ θαη από ηηο πξνεγνύκελεο) κπνξεί λα ζαο είλαη 
δχζθνιν λα κελ θάλεηε δηαθξίζεηο θαη λα κε δψζεηε ζε κεξηθά ζέκαηα πεξηζζφηεξν βάξνο 
απ' φ,ηη ζε άιια. 2Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα αξρίζεηε ηηο αζθήζεηο κε απηά ηα ιφγηα: 
3Γελ ππάξρνπλ κηθξέο ηαξαρέο. 4 ιεο είλαί ην ίδην ελνριεηηθέο ζηελ εηξήλε ηνπ λνπ κνπ. 
5) Μεηά εμεηάζηε ην λνπ ζαο γηα νηηδήπνηε ζαο ζηελνρσξεί, αλεμάξηεηα ηνπ πφζν πνιχ ή 
ιίγν ζαο ζηελνρσξεί. 
6) Μπνξεί επίζεο λα δηαπηζηψζεηε φηη ν εαπηφο ζαο είλαη ιηγφηεξν πξφζπκνο λα 
εθαξκφζεη ηε ζεκεξηλή ηδέα ζε κεξηθέο αληηιεπηηθέο αηηίεο ηαξαρήο απ' φ,ηη ζε άιιεο. 2Δάλ 
απηφ ζπκβεί, ζθέςνπ πξψηα απηφ: 
3Γελ κπνξώ λα θξαηήζσ απηή ηε κνξθή ηαξαρήο θαη λα απειεπζεξσζώ από ηηο άιιεο. 
4Δπνκέλσο γηα ηνπο ζθνπνύο απηώλ ησλ αζθήζεσλ ζα ηηο ζεσξήζσ όιεο ην ίδην. 
7) Μεηά εξεπλήζηε ην λνπ ζαο γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ (όρη πεξηζζόηεξν) θαη πξνζπαζήζηε 
λα αλαγλσξίζεηε κεξηθέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηαξαρήο πνπ ζαο ελνρινχλ, αλεμαξηήησο 
ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα ηνπο δίλεηε. 
2Δθάξκνζε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζε θαζεκηά απ' απηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα θαη ηεο 
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πεγήο ηεο ηαξαρήο φπσο ηελ αληηιακβάλεζαη θαη ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο φπσο ην βηψλεηο. 3Άιια παξαδείγκαηα είλαη: 
4Γελ αλεζπρώ γηα …………. γηα ην ιόγν πνπ λνκίδσ.  
5Γελ είκαη ιππεκέλνο κε………… γηα ην ιόγν πνπ λνκίδσ. 
6Σξεηο ε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα είλαη αξθεηφ. 
 
 
 
ΜΑΘΖΜΑ 6 
 
Δίκαη ηαξαγκέλνο επεηδή βιέπσ θάηη πνπ δελ ππάξρεη. 
 
1) Οη αζθήζεηο κε απηή ηελ ηδέα είλαη πνιχ παξφκνηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο. 2Καη πάιη είλαη 
αλαγθαίν λα νλνκάδεηο πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη ηε κνξθή ηεο ηαξαρήο (ζπκό, θόβν, 
αλεζπρία, ζιίςε, θ,η.ι.) θαη ηελ πεγή ηεο (όπσο ηελ αληηιακβάλεζαη) θάζε θνξά πνπ 
εθαξκφδεηο ηελ ηδέα. 3Γηα παξάδεηγκα: 
4Δίκαη ζπκσκέλνο κε …………  . επεηδή βιέπσ θάηη πνπ δελ ππάξρεη. 
5Αλεζπρώ γηα …………. επεηδή βιέπσ θάηη πνπ δελ ππάξρεη. 
2) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ρξήζηκε γηα εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα 
ζε ηαξάδεη θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επσθειψο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο γη' 
απηφ ην ζθνπφ. 2Οη ηξεηο ή ηέζζεξηο πεξίνδνη αζθήζεσλ πνπ απαηηνχληαη πξέπεη φκσο λα 
πξνεγνχληαη (όπσο θαη πξνεγνπκέλσο) απφ έλα πεξίπνπ ιεπηφ έξεπλαο ηνπ λνπ θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο ηδέαο ζηελ θάζε ελνριεηηθή ζθέςε πνπ απνθαιχπηεηαη ζ' απηή ηελ έξεπλα. 
3) Καη πάιη, εάλ αληηζηέθεζαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ζε κεξηθέο ελνριεηηθέο ζθέςεηο 
πεξηζζφηεξν απ' φηη ζε άιιεο, ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζνπ ηηο δχν πξνεηδνπνηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα: 
2Γελ ππάξρνπλ κηθξέο ηαξαρέο, είλαη ην ίδην ελνριεηηθέο ζηελ εηξήλε ηνπ λνπ κνπ. 
4 Καη 
5Γελ κπνξώ λα θξαηήζσ απηή ηε κνξθή ηαξαρήο θαη λα απειεπζεξσζώ από ηηο άιιεο. 
6Δπνκέλσο, γηα ηνπο ζθνπνύο απηώλ ησλ αζθήζεσλ ζα ηηο ζεσξήζσ όιεο ην ίδην. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 7 
 
Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ. 
 
1) Ζ ηδέα απηή είλαη, αξρηθά, ηδηαίηεξα δχζθνιε λα ηελ πηζηέςεηο.  
2Απνηειεί σζηφζν ηε ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία φιεο νη πξνεγνχκελεο ηδέεο βαζίδνληαη. 
3Δίλαη ν ιφγνο πνπ ηίπνηα απ' απηά πνπ βιέπεηο δελ έρεη λφεκα. 
4Δίλαη ν ιφγνο πνπ έρεηο δψζεη ζην θαζεηί πνπ βιέπεηο ην λφεκα πνπ έρεη γηα ζέλα. 
5Δίλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηαλνείο νηηδήπνηε βιέπεηο. 
6Δίλαη ν ιφγνο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη ζθέςεηο ζνπ δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα θαη είλαη φπσο ηα 
πξάγκαηα πνπ βιέπεηο. 
7Δίλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνηέ δελ αλαζηαηψλεζαη γηα ην ιφγν πνπ λνκίδεηο, 
8Δίλαη ν ιφγνο πνπ είζαη ηαξαγκέλνο επεηδή βιέπεηο θάηη πνπ δελ ππάξρεη. 
2) Δίλαη πνιχ δχζθνιν λ' αιιάμεη θαλείο παιηέο ηδέεο γηα ην ρξφλν, επεηδή ην θαζεηί πνπ 
πηζηεχεηε είλαη ξηδσκέλν ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη βαζίδεηαη ζην λα κελ θαηαλνείηε 
απηέο ηηο θαηλνχξηεο ηδέεο γηα ην ρξφλν. 2Απηφο φκσο είλαη αθξηβψο ν ιφγνο πνπ ρξεηάδεζηε 
λέεο ηδέεο γηα ην ρξφλν. 3Απηή ε θαηλνχξηα αληίιεςε γηα ην ρξφλν δελ είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηφζν παξάμελε φζν κπνξεί λα ζαο θαλεί αξρηθά. 
3) Π.ρ, θνίηαμε κηα θνχπα. 2Βιέπεηο κηα θνχπα, ή απιψο αλαζθνπείο ηηο πξνεγνχκελεο 
εκπεηξίεο ζνπ, φπσο ην πηάζηκν κηαο θνχπαο, ε εκπεηξία ηεο δίςαο, ε εκπεηξία ηνπ λα 
πίλεηο απφ κηα θνχπα, ε αίζζεζε ηεο ζηεθάλεο ηεο θνχπαο ζηα ρείιε ζνπ, ε εκπεηξία ηνπ 
πξσηλνχ γεχκαηνο, θ.η.ι.; 3Γελ είλαη θαη νη αηζζεηηθέο ζνπ αληηδξάζεηο πξνο ηελ θνχπα 
επίζεο βαζηδφκελεο ζε βηψκαηα ηνπ παξειζφληνο; 4Πψο αιιηψο ζα γλψξηδεο φηη απηφ ην 
είδνο θνχπαο ζα ζπάζεη αλ ζνπ πέζεη θάησ; 5Ση γλσξίδεηο γη' απηή ηελ θνχπα εθηφο απ' φ,ηη 
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έκαζεο ζην παξειζφλ; 6Γελ έρεηο ηδέα ηη είλαη απηή ε θνχπα εθηφο απφ ηηο γλψζεηο ζνπ γη' 
απηήλ ζην παξειζφλ. 7Πψο ινηπφλ κπνξείο λα πεηο φηη ηε βιέπεηο πξαγκαηηθά; 
4) Κνίηαμε γχξσ ζνπ. 2Σα παξαπάλσ είλαη ην ίδην αιεζηλά γηα νπνηνδήπνηε πξάγκα πνπ 
θνηηάδεηο. 3Παξαδέμνπ ην απηφ κε ην λα εθαξκφζεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ρσξίο δηαθξίζεηο ζε 
νπνηνδήπνηε πξάγκα θνηηάμεηο. 4Γηα παξάδεηγκα: 
5Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ ζ' απηό ην κνιύβη. 
6Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ ζ' απηό ην παπνύηζη. 
7Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ ζ' απηό ην ρέξη. 
8Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ ζ' απηό ην ζώκα. 
9Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ ζ' απηό ην πξόζσπν. 
5) Με δίλεηο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θαλέλα πξάγκα. Θπκήζνπ φκσο λα κελ παξαιείςεηο 
ηίπνηα ζθνπίκσο. 2Ρίμε κηα ζχληνκε καηηά ζε θάζε αληηθείκελν θαη κεηά πξνρψξεζε ζην 
επφκελν. 3Σξεηο ή ηέζζεξηο πεξίνδνη αζθήζεσλ δηάξθεηαο ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ είλαη 
αξθεηέο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 8 
 
Ο λνπο κνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ζθέςεηο ηνπ παξειζόληνο. 
 
1) Απηή ε ηδέα είλαη θπζηθά θη ν ιφγνο πνπ βιέπεηο κνλάρα ην παξειζφλ. 2Καλέλαο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δε βιέπεη ηίπνηα. 3Βιέπεη κφλν ηηο ζθέςεηο ηνπ πνπ είλαη πξνβεβιεκέλεο 
εμσηεξηθά. 4Ζ απνξξφθεζε ηνπ λνπ κε ην παξειζφλ είλαη ε αηηία ηεο παξαλφεζεο ηνπ 
ρξφλνπ απφ ηελ νπνία ε θαηαλφεζε ζαο ππνθέξεη. 5Ο λνπ ζαο δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ην 
παξφλ, ην νπνίν είλαη ν κφλνο ρξφλνο πνπ ππάξρεη. 6Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη 
ην ρξφλν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηίπνηα. 
2) Ζ κία νινθιεξσηηθά αιεζηλή ζθέςε πνπ θαλείο κπνξεί λα έρεη γηα ην παξειζφλ είλαη φηη 
δελ είλαη εδψ. 2Σν λα ζθέθηεηαη θαλείο γηα ην παξειζφλ είλαη επνκέλσο ην ίδην κε ην λα έρεη 
θαλείο ςεπδαηζζήζεηο. 3Πνιχ ιίγνη έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη 
ζπκβαίλεη φηαλ θνηηά θαλείο ην παξειζφλ ή αλακέλεη ην κέιινλ. 4Ο λνπο είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα θελφο φηαλ ην θάλεη απηφ, επεηδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζθέθηεηαη 
ηίπνηα. 
3) Ο ζθνπφο ησλ ζεκεξηλψλ αζθήζεσλ είλαη λα αξρίζεηο λα γπκλάδεηο ην λνπ ζνπ λα 
θαηαιαβαίλεη πφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζθέθηεηαη ηίπνηα απνιχησο. 2Δλψ ν λνπο ζνπ 
είλαη απνξξνθεκέλνο κε απεξίζθεπηεο ηδέεο, ε αιήζεηα κπινθάξεηαη. 3Σν πξψην βήκα γηα 
λα αλνίμεηο ην δξφκν πξνο ηελ πξαγκαηηθή φξαζε είλαη λα αλαγλσξίζεηο φηη ν λνπο ζνπ 
είλαη απιψο θελφο, παξά λα πηζηεχεηο φηη είλαη γεκάηνο πξαγκαηηθέο ηδέεο. 
4) Οη ζεκεξηλέο. αζθήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε ηα κάηηα θιεηζηά.2Ο ιφγνο γη' απηφ είλαη φηη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξείο λα δεηο ηίπνηα θαη είλαη πην εχθνιν λα αλαγλσξίζεηο φηη, 
αλεμάξηεηα ηνπ πφζν δσεξά κπνξείο λα απεηθνλίζεηο κηα ζθέςε, δε βιέπεηο ηίπνηα. 3Με ηε 
κηθξφηεξε δπλαηή ςπρνινγηθή επέλδπζε ςάμε ην λνπ ζνπ, γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ, απιψο 
παξαηεξψληαο ηηο ζθέςεηο πνπ βξίζθεηο εθεί. 4Ολφκαζε θαζεκηά απ' απηέο κε ηελ θεληξηθή 
ηδέα ή πξφζσπν πνπ πεξηέρεη θαη πξνρψξεζε ζηελ επφκελε. 5'Αξρηζε ηελ πεξίνδν 
άζθεζεο ιέγνληαο: 
6Μνπ θαίλεηαη όηη ζθέθηνκαη γηα   .  . 
5) Μεηά νλφκαζε θαζεκηά απφ ηηο ζθέςεηο ζνπ ζπγθεθξηκέλα, π.ρ: 
2Μνπ θαίλεηαη όηη ζθέθηνκαη γηα [όλνκα ελόο πξνζώπνπ], 
γηα {όλνκα ελόο ζέκαηνο], γηα [όλνκα ελόο ζπλαηζζήκαηνο] 
θαη νχησ θαζεμήο. Σεξκάηηζε απηή ηελ πεξίνδν έξεπλαο ηνπ λνπ ζνπ κε ηε ζθέςε: 
3κσο ν λνπο κνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ζθέςεηο ηνλ παξειζόληνο. 
6) Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ηέζζεξηο ή πέληε θνξέο ηελ εκέξα, εθηφο αλ ζ' 
εθλεπξίδεη. 2Αλ ηε βξίζθεηο εθλεπξηζηηθή, ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα είλαη αξθεηέο. 
3Μπνξεί λα ην βξεηο ρξήζηκν, σζηφζν, λα ζπκπεξηιάβεηο ηνλ εθλεπξηζκφ ζνπ, ή 
νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα πνπ ε ζεκεξηλή ηδέα κπνξεί λα πξνθαιέζεη, ζηελ ίδηα έξεπλα 
ηνπ λνπ ζνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 9 
 
Γε βιέπσ ηίπνηα όπσο είλαη ηώξα. 
 
1) Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε ηδέα πξνθχπηεη απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο. 2Αιιά αθφκα θη αλ 
κπνξείο λα ηελ απνδερηείο δηαλνεηηθά, είλαη πηζαλφλ λα κελ έρεη θάπνην λφεκα γηα ζέλα 
αθφκα. 3Ζ θαηαλφεζε φκσο δελ είλαη αλαγθαία απηή ηε ζηηγκή. 4ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 
λα αλαγλσξίζεηο φηη δελ θαηαιαβαίλεηο είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ 
ιαλζαζκέλσλ ηδεψλ ζνπ. 5Απηέο νη αζθήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε πξαθηηθή εμάζθεζε, θη 
φρη κε θαηαλφεζε. 6Γε ρξεηάδεζαη λα εμαζθεζείο ζ' απηφ πνπ ήδε θαηαιαβαίλεηο. 7Θα ήηαλ 
ζη' αιήζεηα θαχινο θχθινο λα έρεηο ζαλ ζηφρν ζνπ ηελ θαηαλφεζε θαη ηαπηφρξνλα λα 
πηζηεχεηο φηη ήδε ηελ θαηέρεηο. 
2) Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ αγχκλαζην λνπ λα πηζηέςεη φηη απηφ πνπ θαηλνκεληθά 
απεηθνλίδεηαη, δελ ππάξρεη. 2Απηή ε ηδέα κπνξεί λα είλαη πνιχ αλεζπρεηηθή θαη λα 
ζπλαληήζεη ελεξγφ αληίζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 
3Οκσο απηφ δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηεο. 4Σίπνηα πεξηζζφηεξν δελ απαηηείηαη απ' 
απηέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο αζθήζεηο. 5Κάζε κηθξφ βήκα ζα απαιείςεη θαη ιίγν απφ ην 
ζθνηάδη, θαη ηειηθά ε θαηαλφεζε ζα έξζεη λα θσηίζεη θάζε γσληά ηνπ λνπ πνπ έρεη 
θαζαξηζηεί απφ ηα κπάδα πνπ ηε ζθνηεηληάδνπλ. 
3) Απηέο νη αζθήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηξεηο ή ηέζζεξηο πεξίνδνη εμάζθεζεο είλαη αξθεηέο, 
πξέπεη λα γίλνληαη σο εμήο: θνίηαμε γχξσ ζνπ θαη εθάξκνζε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζ' νηηδήπνηε 
βιέπεηο, ελζπκνχκελνο ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο λα 
θάλεηο εμαηξέζεηο. 2 Π.ρ: 
3Γε βιέπσ απηή ηε δαθηπινγξαθνκεραλή όπσο είλαη ηώξα. 
4Γε βιέπσ απηό ην ηειέθσλν όπσο είλαη ηώξα. 
5Γε βιέπσ απηό ην ρέξη όπσο είλαη ηώξα. 
4) Άξρηζε κε ηα πην θνληηλά ζνπ πξάγκαηα θαη κεηά απιψζνπ πξνο ηα έμσ: 
2Γε βιέπσ απηή ηελ θξεκάζηξα όπσο είλαη ηώξα.  
3Γε βιέπσ απηή ηελ πόξηα όπσο είλαη, ηώξα.  
4Γε βιέπσ απηό ην πξόζσπν όπσο είλαη ηώξα. 
5) Ξαλά πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαηηέξσο φηη ελψ δελ πξέπεη λα πξνζπαζείο λα 
πεξηιακβάλεηο ην θαζεηί, πξέπεη φκσο θαη λα κελ θάλεηο θακηά ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε. 
2ηγνπξέςνπ φηαλ θάλεηο απηή ηε δηάθξηζε λα είζαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Μπνξεί 
λα κπεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα μεθχγεηο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 10 
 
Οη ζθέςεηο κνπ δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 
 
1) Απηή ε ηδέα εθαξκφδεηαη ζ' φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ έρεηο ζπλεηδεηνπνηήζεη ή 
ζπλεηδεηνπνηείο ζηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο. 2Ο ιφγνο πνπ απηή ε ηδέα είλαη εθαξκφζηκε ζ' 
φιεο ηηο ζθέςεηο ζνπ, είλαη φηη απηέο δελ είλαη νη πξαγκαηηθέο ζνπ ζθέςεηο. 3Δρνπκε θάλεη 
απηή ηε δηάθξηζε πξνεγνπκέλσο θαη ζα ηελ μαλαθάλνπκε. 4Γελ έρεηο αθφκα έλα θξηηήξην 
γηα ζχγθξηζε. 5 ηαλ ζα έρεηο, δε ζα ζνπ έρεη κείλεη θακηά ακθηβνιία φηη απηέο πνπ θάπνηε 
πίζηεπεο πσο ήηαλ νη ζθέςεηο ζνπ δε ζήκαηλαλ ηίπνηα. 
2) Απηή είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηδέα. 2Ζ 
κνξθή είλαη κνλάρα ιίγν δηαθνξεηηθή. 3Απηή ηε θνξά ε ηδέα αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο: «Οη 
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ζθέςεηο κνπ», παξά κε ηηο ιέμεηο «Απηέο νη ζθέςεηο» θαη δε γίλεηαη θαλεξή ζχλδεζε κε ηα 
πξάγκαηα γχξσ ζνπ. 4Ζ έκθαζε είλαη ηψξα ζηελ απνπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απ' απηφ 
πνπ λνκίδεηο φηη ζθέθηεζαη. 
3) Απηή ε πιεπξά ηεο δηνξζσηηθήο δηαδηθαζίαο άξρηζε κε ηελ ηδέα φηη νη ζθέςεηο πνπ 
αληηιακβάλεζαη δελ έρνπλ λφεκα θαη βξίζθνληαη εμσηεξηθά παξά εζσηεξηθά. Δπίζεο 
ππνγξακκίζακε ην γεγνλφο φηη αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ παξά ζην παξφλ. 2Σψξα 
ηνλίδνπκε ηδηαηηέξσο φηη ε παξνπζία απηψλ ησλ «ζθέςεσλ» ζεκαίλεη φηη δε ζθέθηεζαη. 
3Απηφο είλαη απιψο έλαο άιινο ηξφπνο λα επαλαιάβνπκε ηελ πξνεγνχκελε δήισζε φηη ν 
λνπο ζνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θελφο. 4Ζ αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε 
αλαγλψξηζε ηεο αλππαξμίαο φηαλ λνκίδεηο φηη ηε βιέπεηο, 5Γη΄ απηφ ην ιφγν απηή ή 
αλαγλψξηζε είλαη ε πξνυπφζεζε γηα λα δεηο. 
4) Κιείζε ηα κάηηα ζνπ γη' απηέο ηηο αζθήζεηο θη άξρηζε ηηο κε ην λα επαλαιάβεηο αξγά ζηνλ 
εαπηφ ζνπ ηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Μεηά πξφζζεζε: 
3Απηή ε ηδέα ζα κε βνεζήζεη λα απειεπζεξσζώ απ' όια απηά πνπ ηώξα πηζηεύσ. 
4πσο θαη πξηλ, νη αζθήζεηο ζπλίζηαληαη ζηελ έξεπλα ηνπ λνπ ζνπ γηα φιεο ηηο ζθέςεηο 
πνπ ζνπ είλαη δηαζέζηκεο, ρσξίο λα θάλεηο δηαινγή θαη ρσξίο λα εμαζθείο θξίζε. 
5Πξνζπάζεζε λα απνθχγεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο ηαμηλφκεζε. 6Μάιηζηα, αλ ην βξεηο 
ρξήζηκν, ζα κπνξνχζεο λα θαληαζηείο φηη παξαθνινπζείο ηελ παξέιαζε ελφο παξάμελνπ 
κίγκαηνο ην νπνίν έρεη πνιχ ιίγν πξνζσπηθφ λφεκα γηα ζέλα. 7Καζψο θαζεκηά ζθέςε 
πεξλά απφ ην λνπ ζνπ ιέγε: 
8Ζ ζθέςε κνπ γηα ……… δε ζεκαίλεη ηίπνηα. 
9Ζ ζθέςε κνπ γηα ………δε ζεκαίλεη ηίπνηα. 
5) Πξνθαλψο, ε ζεκεξηλή ηδέα κπνξεί λα βνεζήζεη νπνηαδήπνηε ζθέςε ζε ζηελνρσξεί 
νπνηαδήπνηε ψξα. 2Δπηπιένλ ζπληζηάκε πέληε πεξηφδνπο εμάζθεζεο, θαζεκηά απφ ηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα ηνπ λνπ, γηα φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα πεξίπνπ ιεπηφ. 3Γε 
ζπληζηάκε ηελ επέθηαζε απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ε νπνία θαη πξέπεη λα κεησζεί ζε 
κηζφ ιεπηφ ή ιηγφηεξν αλ αηζζάλεζαη άζρεκα. 
4Θπκήζνπ, φκσο, λα επαλαιάβεηο ηελ ηδέα αξγά, πξηλ ηελ εθαξκφζεηο κ' έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηξφπν, θαη επίζεο λα πξνζζέζεηο: 
5Απηή ε ηδέα ζα κε βνεζήζεη λα απειεπζεξσζώ απ' όια απηά πνπ ηώξα πηζηεύσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 11 
 
Οη ρσξίο λόεκα ζθέςεηο κνπ, κνπ δείρλνπλ έλα θόζκν ρσξίο λόεκα. 
 
1) Απηή είλαη ε πξψηε ηδέα κέρξη ηψξα πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεκαληηθή θάζε ηεο 
δηνξζσηηθήο δηαδηθαζίαο: ηελ αληηζηξνθή ηεο ζθέςεο ηνπ θφζκνπ ζνπ. 2Φαίλεηαη ζαλ λα 
είλαη ν θφζκνο ν νπνίνο θαζνξίδεη απηά πνπ αληηιακβάλεζαη. 3Ζ ζεκεξηλή ηδέα 
πξσηνπαξνπζηάδεη ηελ έλλνηα φηη νη ζθέςεηο ζνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο. 4η' 
αιήζεηα, λα είζαη ραξνχκελνο φηαλ εμαζθείζαη κ' απηή ηελ ηδέα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή 
γηαηί δνπιεχνληαο πάλσ ζ' απηήλ ε απειεπζέξσζε ζνπ είλαη ζίγνπξε. 5Σν θιεηδί ηεο 
ζπγρψξεζεο έγθεηηαη ζ' απηή ηελ ηδέα. 
2) Οη πεξίνδνη εμάζθεζεο ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο πξέπεη λα γίλνπλ θάπσο δηαθνξεηηθά απφ 
ηηο πξνεγνχκελεο. 2 Άξρηζε κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά θη επαλέιαβε ηελ ηδέα αξγά ζηνλ 
εαπηφ ζνπ. 3Μεηά άλνημε ηα κάηηα ζνπ θαη θνίηαμε γχξσ ζνπ, θνληά θαη καθξηά, ςειά θαη 
ρακειά - νπνπδήπνηε. 4Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ πνπ πξέπεη λα 
πεξάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδέα απιψο επαλέιαβε ηελ ζηνλ εαπηφ ζνπ, 
ζηγνπξεπκέλνο φηη ην θάλεηο απηφ ρσξίο βηαζχλε θαη ρσξίο αίζζεζε πίεζεο ή. 
πξνζπάζεηαο. 
3) Γηα λα θάλεηο απηέο ηηο αζθήζεηο γηα ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο, ην βιέκκα πξέπεη λα 
πεγαίλεη απφ ην έλα πξάγκα ζην άιιν αξθεηά γξήγνξα επεηδή δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί 
ηδηαίηεξα ζε θαλέλα πξάγκα. 2Οη ιέμεηο φκσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κ' έλαλ αβίαζην, 
αθφκα θαη λσρειηθφ ηξφπν. Ηδηαίηεξα ε εηζαγσγή απηήο ηεο ηδέαο πξέπεη λα εμαζθείηαη φζν 
ην δπλαηφ πην απιά θαη θπζηνινγηθά. 4Πεξηέρεη ην ζεκέιην γηα ηελ εηξήλε, ηε ραιάξσζε θαη 
ηελ απειεπζέξσζε απφ ην άγρνο, απηφ πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε. 5Σελ ψξα πνπ 
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ηειεηψλεηο ηηο αζθήζεηο, θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη επαλέιαβε αξγά ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ 
αθφκα κηα θνξά. 
4) Σξεηο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζήκεξα κάιινλ ζα είλαη αξθεηέο. 2Αλ φκσο δελ αηζζάλεζαη 
αλεζπρία ή ηαξαρή θη έρεηο ηελ ηάζε λα θάλεηο πεξηζζφηεξεο, απηέο νη αζθήζεηο κπνξεί λα 
γίλνπλ κέρξη πέληε θνξέο. 3Πεξηζζφηεξν απ' απηφ δε ζπλίζηαηαη. 
 
 
 
ΜΑΘΖΜΑ 12 
 
Δίκαη ηαξαγκέλνο επεηδή βιέπσ έλα θόζκν ρσξίο λόεκα. 
 
1)Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο ηδέαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πεξηέρεη ηε δηφξζσζε κηαο 
ζεκαληηθήο δηαζηξέβισζεο ηεο αληίιεςεο. 2Ννκίδεηε φηη απηφ πνπ ζαο ηαξάδεη είλαη έλαο 
ηξνκαθηηθφο θφζκνο, ή έλαο ιππεκέλνο θφζκνο, ή έλαο βίαηνο θφζκνο, ή έλαο ηξειφο 
θφζκνο. 3 ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα έρνπλ δνζεί ζηνλ θφζκν απφ ζέλα. 4Ο 
θφζκνο δελ έρεη λφεκα απφ κφλνο ηνπ. 
2) Απηέο νη αζθήζεηο γίλνληαη κε ηα κάηηα αλνηρηά. 2Κνίηαμε γχξσ ζνπ απηή ηε θνξά αξθεηά 
αξγά. 3Πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεηο έλα ξπζκφ έηζη ψζηε έλα αξθεηά ζηαζεξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα λα κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ αξγψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ βιέκκαηνο ζνπ απφ ην έλα 
πξάγκα ζην άιιν. 4Μελ αθήλεηο ην ρξφλν πνπ παίξλνπλ απηέο νη κεηαθηλήζεηο λα 
κεγαιψλεη ή λα κηθξαίλεη ζεκαληηθά, αιιά αληίζεηα πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεηο έλα 
κεηξεκέλν, νκνηφκνξθν ξπζκφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα. 5Απηά πνπ βιέπεηο δελ έρνπλ 
ζεκαζία. 6Γηδάζθεηο ηνλ εαπηφ ζνπ απηφ ην κάζεκα θαζψο δίλεηο ηελ ίδηα πξνζνρή θαη ηνλ 
ίδην ρξφλν ζην θαζεηί πνπ βιέπεηο. 7Απηφ είλαη έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα ζην κάζεκα: ηνπ 
λα δίλεηο ζ' φια απηά ηα πξάγκαηα ηελ ίδηα αμία. 
3) Καζψο θνηηάδεηο γχξσ ζνπ. πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
-Ννκίδσ όηη βιέπσ έλα θνβηζκέλν θόζκν, έλαλ επηθίλδπλν θόζκν, έλαλ ερζξηθό θόζκν, 
έλα ιππεκέλν θόζκν, έλα θαθό θόζκν, έλα ηξειό θόζκν. θ.η.ι, ρξεζηκνπνηψληαο 
νπνηνπζδήπνηε πεξηγξαθηθνχο φξνπο έξρνληαη ζην λνπ ζνπ. 3Αλ νη πεξηγξαθηθνί φξνη 
θαίλνληαη ζεηηθνί αληί γηα αξλεηηθνί λα ηνπο ζπκπεξηιάβεηο θη απηνχο. 4Π.ρ κπνξείο λα 
ζθεθηείο «έλαλ θαιφ θφζκν» ή «έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ θφζκν». 5Δάλ ηέηνηνη φξνη έξζνπλ ζην 
λνπ ζνπ, ρξεζηκνπνίεζε ηνπο καδί κε ηνπο ππφινηπνπο. 6Μπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλεηο 
αθφκα γηαηί απηά ηα «σξαία» επίζεηα αλήθνπλ ζ' απηέο ηηο αζθήζεηο αιιά ζπκήζνπ φηη 
έλαο «θαιφο θφζκνο» ππνλνεί έλα «θαθφ θφζκν» θαη έλαο «ηθαλνπνηεηηθφο θφζκνο» 
ππνλνεί έλα «κε ηθαλνπνηεηηθφ θφζκν». 7ινη νη φξνη πνπ έξρνληαη ζην λνπ ζνπ είλαη 
θαηάιιεια αληηθείκελα γηα ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο. 8Ζ θαηλνκεληθή πνηφηεηα δελ έρεη 
ζεκαζία. 
4) ηγνπξέςνπ φηη δελ αιιάδεηο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ζεκεξηλήο ηδέαο ζ' φ,ηη λνκίδεηο φηη είλαη επράξηζην θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζ' φ,ηη λνκίδεηο φηη 
είλαη δπζάξεζην. 2Γηα ηνπο ζθνπνχο απηψλ ησλ αζθήζεσλ δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπο. 3ην ηέινο ηεο εμάζθεζεο, πξφζζεζε: 
4 κσο είκαη ηαξαγκέλνο επεηδή βιέπσ έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
5) Απηφ πνπ δελ έρεη λφεκα δελ είλαη νχηε θαιφ νχηε θαθφ. 2Γηαηί ινηπφλ, πξέπεη έλαο 
θφζκνο δίρσο λφεκα λα ζε ηαξάδεη; 3Αλ κπνξνχζεο λα απνδερηείο φηη ν θφζκνο δελ έρεη 
λφεκα, θαη λ' αθήζεηο ηελ αιήζεηα λα γξαθηεί πάλσ ηνπ γηα ζέλα, ζα ζ' έθαλε απεξίγξαπηα 
επηπρηζκέλν. 4Αιιά επεηδή δελ έρεη λφεκα παξαθίλεζε λα γξάςεηο πάλσ ηνπ απηφ πνπ ζα 
ήζειεο λα είλαη. 5Κη απηφ αθξηβψο είλαη πνπ βιέπεηο ζηνλ θφζκν. 6Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ 
δελ έρεη λφεκα ζηελ αιήζεηα. 7Κάησ απφ ηα ιφγηα ζνπ είλαη γξακκέλνο ν ιφγνο ηνπ Θενχ. 
8Ζ αιήζεηα ζε ηαξάδεη ηψξα, αιιά φηαλ ηα ιφγηα ζνπ ζα έρνπλ ζβεζηεί ζα δεηο ην δηθφ Σνπ 
ιφγν. Απηφο είλαη ν ηειηθφο ζθνπφο απηψλ ησλ αζθήζεσλ. 
6) Σξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο είλαη αξθεηέο γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 2Οη 
πεξίνδνη εμάζθεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην έλα ιεπηφ. 3Αθφκα θη απηφ κπνξεί λα 
ζνπ θαλεί πνιχ. ηακάηα ηηο αζθήζεηο νπνηεδήπνηε έρεηο κηα αίζζεζε έληαζεο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 13 
 
Έλαο θόζκνο δίρσο λόεκα πξνθαιεί θόβν. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα άιιε κνξθή ηεο πξνεγνχκελεο ηδέαο, 
εθηφο ηνπ φηη είλαη πην ζπγθεθξηκέλε σο πξνο ην ζπλαίζζεκα πνπ δηεγείξεη. 2ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα έλαο θφζκνο δίρσο λφεκα είλαη αδχλαην λα ππάξρεη. 3Σίπνηα δελ ππάξρεη 
πνπ λα κελ έρεη λφεκα. 4Γελ έπεηαη φκσο φηη δε ζα λνκίζεηο φηη αληηιακβάλεζαη θάηη πνπ 
δελ έρεη λφεκα. 5Αληίζεηα είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα λνκίζεηο φηη ην αληηιακβάλεζαη. 
2) Ζ αλαγλψξηζε ηεο έιιεηςεο λνήκαηνο δηεγείξεη ηζρπξή αλεζπρία ζ' φινπο απηνχο πνπ 
είλαη απνρσξηζκέλνη [κ' άιια ιόγηα, απηνύο πνπ έρνπλ «πέζεη»]. 2Αληηπξνζσπεχεη κηα 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν Θεφο θαη ην εγψ «αληαγσλίδνληαη» ην έλα ην άιιν σο πξνο 
πνηαλνχ ην λφεκα ζα γξαθηεί ζηνλ θελφ ρψξν πνπ ε έιιεηςε λνήκαηνο παξέρεη. 3Σν εγψ 
ηξέρεη μέθξελα λα εδξαηψζεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο εθεί, θνβνχκελν φηη αιιηψο ην θελφ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνδείμεη ηε δηθή ηνπ αληθαλφηεηα θη αλππαξμία. 4Καη ζ' απηφ 
κνλάρα ην πξάγκα ην εγψ είλαη ζσζηφ. 
3) Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, λα κάζεηο λα αλαγλσξίδεηο απηφ πνπ είλαη ρσξίο λφεκα θαη 
λα ην απνδέρεζαη ρσξίο θφβν. 2Αλ είζαη θνβηζκέλνο, είλαη ζίγνπξν φηη ζα απνδψζεηο ζηνλ 
θφζκν γλσξίζκαηα ηα νπνία δελ θαηέρεη θαη ζα ηνλ παξαγεκίζεηο κε εηθφλεο πνπ δελ 
ππάξρνπλ. 3Γηα ην εγψ, νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη κεραληζκνί αζθάιεηαο - φπσο είλαη θαη γηα 
ζέλα πνπ εμηζψλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ην εγψ. 
4) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ πεξίπνπ ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο γηα 
φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα πεξίπνπ ιεπηφ ηελ θάζε θνξά, πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ θάπσο 
δηαθνξεηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 2Με ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα 
ζηνλ εαπηφ ζνπ. 3Μεηά άλνημε ηα κάηηα ζνπ θαη θνίηαμε γχξσ ζνπ αξγά ιέγνληαο: 
4Κνηηάδσ έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
5Δπαλέιαβε απηή ηε δήισζε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαζψο θνηηάδεηο γχξσ ζνπ. 6Μεηά θιείζε ηα 
κάηηα ζνπ θαη ηέιεησζε ηελ άζθεζε κ' απηά ηα ιφγηα: 
7 Έλαο θόζκνο δίρσο λόεκα πξνμελεί θόβν επεηδή λνκίδσ όηη αληαγσλίδνκαη ην Θεό 
5) Μπνξεί λα ζνπ είλαη δχζθνιν λα κελ αληηζηαζείο κε θάπνην ηξφπν ζ' απηή ηελ ηειεπηαία 
δήισζε. 2Οπνηαδήπνηε κνξθή θαη λα πάξεη απηή ε αληίζηαζε, ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ 
ζνπ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θνβάζαη κηα ηέηνηα ζθέςε εμαηηίαο ηεο «εθδηθεηηθφηεηαο» ηνπ 
«ερζξνχ». 3Γελ απαηηείηαη απφ ζέλα λα πηζηέςεηο απηή ηε δήισζε ηψξα, θαη πηζαλψο λα 
ηελ απνξξίςεηο ζαλ αλφεηε. 4Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά φκσο νπνηαδήπνηε ζεκάδηα 
πξνθαλνχο ή ζπγθαιπκκέλνπ θφβνπ πνπ απηή ε δήισζε κπνξεί λα δηεγείξεη. 
6) Απηή είλαη ε πξψηε καο απφπεηξα λα δειψζνπκε κηα ζαθή ζρέζε αηηίαο θαη αηηηαηνχ, ε 
νπνία αλήθεη ζ' έλα είδνο ην νπνίν είζαη πνιχ άπεηξνο λα αλαγλσξίζεηο. 2Με ζθέθηεζαη 
πνιχ ηελ ηειεπηαία δήισζε θαη κάιηζηα πξνζπάζεζε λα κελ ηε ζθέθηεζαη θαζφινπ, εθηφο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ άζθεζεο. 3Απηφ ζα είλαη αξθεηφ πξνο ην παξφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 14 
 
Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε έλα θφζκν δίρσο λόεκα. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη θπζηθά θη ν ιφγνο πνπ έλαο θφζκνο δίρσο λφεκα δελ είλαη δπλαηφ 
λα ππάξρεη. 2Απηφ πνπ ν Θεφο δε δεκηνχξγεζε, δελ ππάξρεη. 3Κη νηηδήπνηε ππάξρεη, 
ππάξρεη φπσο Απηφο ην δεκηνχξγεζε. 4Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 5Δίλαη θηηαγκέλνο απφ ζέλα θαη δελ ππάξρεη. 
2) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε ηα κάηηα θιεηζηά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπο. 
2Ζ πεξίνδνο έξεπλαο ηνπ λνπ ζνπ πξέπεη λα είλαη κηθξή, ην πνιχ έλα ιεπηφ. 3Μελ θάλεηο 
απηέο ηηο αζθήζεηο πάλσ απφ ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα εθηφο θαη αλ ζνπ είλαη επράξηζηεο. 
4Αλ ην θάλεηο απηφ ζα είλαη επεηδή θαηαιαβαίλεηο πξαγκαηηθά ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν 
γίλνληαη. 
3) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα άιιν βήκα ζην λα κάζεηο λα εγθαηαιείπεηο ηηο ζθέςεηο πνπ 
έρεηο γξάςεη πάλσ ζην θφζκν θαη ζηε ζέζε ηνπο λα βιέπεηο ην ιφγν ηνπ Θενχ. 2Σα πξψηα 
βήκαηα ζ' απηή ηελ αληαιιαγή, ε νπνία ζηα αιήζεηα κπνξεί λα απνθαιεζηεί ζσηεξία, 
κπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνια, αθφκα θαη νδπλεξά. 3Μεξηθά απ' απηά ηα βήκαηα ζα ζ' 
νδεγήζνπλ θαη' επζείαλ ζην θφβν. 4Γε ζα εγθαηαιεηθζείο εθεί κφλνο ζνπ. 5Θα παο πέξα 
απφ απηά. 6Ζ θαηεχζπλζε καο είλαη πξνο ηελ ηέιεηα αζθάιεηα θαη ηελ ηέιεηα εηξήλε. 
4) Με ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, ζθέςνπ φια ηα θξηθηά πξάγκαηα ζηνλ θφζκν πνπ έξρνληαη 
ζην λνπ ζνπ. 2Ολφκαζε ην θαζέλα απ' απηά θαζψο πεξλά απφ ην λνπ ζνπ θαη κεηά 
απαξλήζνπ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο. 3Ο Θεφο δε ην δεκηνχξγεζε θαη επνκέλσο δελ είλαη 
πξαγκαηηθφ. 4Π.ρ πεο: 
5Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε απηό ηνλ πφιεκν θη επνκέλσο δελ είλαη πξαγκαηηθόο. 
 6Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε απηό ην αεξνπνξηθό δπζηύρεκα, θη επνκέλσο δελ είλαη 
πξαγκαηηθό. ΊΟ Θεόο δε δεκηνύξγεζε απηή ηελ θαηαζηξνθή (πεο ζπγθεθξηκέλα πνηα] θαη 
επνκέλσο δελ είλαη πξαγκαηηθή. 
5) Καηάιιεια αληηθείκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο πεξηιακβάλνπλ φια απηά 
πνπ θνβάζαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζε ζέλα ή ζ' απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
λνηάδεζαη. 2ε θάζε πεξίπησζε, νλφκαζε ηε «ζπκθνξά» αξθεηά ζπγθεθξηκέλα. 3Με 
ρξεζηκνπνηείο γεληθνχο φξνπο. 4Π.ρ, κε ιεο φηη «ν Θεφο δε δεκηνχξγεζε αζζέλεηεο», αιιά 
πεο φηη «ν Θεφο δε δεκηνχξγεζε θαξθίλν, ή θαξδηαθέο πξνζβνιέο, ή νηηδήπνηε ζε 
θνβίδεη». 
6) Απηφ πνπ θνηηάδεηο είλαη ε πξνζσπηθή ζνπ απνζήθε θξηθηψλ πξαγκάησλ. 2Απηά ηα 
πξάγκαηα είλαη κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 3Μεξηθά απ' απηά είλαη θνηλέο 
ςεπδαηζζήζεηο θη άιια είλαη κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ζνπ θφιαζεο. 4Γελ έρεη ζεκαζία. 
5Απηφ πνπ ν Θεφο δε δεκηνχξγεζε κπνξεί λα ππάξρεη κφλν ζην δηθφ ζνπ λνπ, μέρσξα απφ 
ην δηθφ Σνπ. 'Δπνκέλσο δελ έρεη λφεκα. 7ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ηέιεησλε ηηο 
πεξηφδνπο εμάζθεζεο επαλαιακβάλνληαο ηε ζεκεξηλή ηδέα: 
8Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
7) Φπζηθά εθηφο απφ ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, ε ζεκεξηλή ηδέα κπνξεί επίζεο λα 
εθαξκνζηεί ζ' νηηδήπνηε ζ' ελνριεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 2Δθάξκνζέ ηελ πνιχ 
ζπγθεθξηκέλα. 3Λέγε: 
 4Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
5Γε δεκηνύξγεζε [αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηάζηαζε πνπ ζ' ελνριεί] θη επνκέλσο δελ 
είλαη πξαγκαηηθό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 15 
 
Οη ζθέςεηο κνπ είλαη εηθόλεο πνπ έρσ θηηάμεη. 
 
1) Ο ιφγνο πνπ δελ αλαγλσξίδεηο ηηο ζθέςεηο, πνπ λνκίδεηο φηη ζθέθηεζαη, ζαλ έλα ηίπνηα 
είλαη φηη εκθαλίδνληαη ζαλ εηθφλεο. 2Ννκίδεηο φηη ηηο ζθέθηεζαη θη έηζη λνκίδεηο φηη ηηο 
βιέπεηο. 3Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε «φξαζε» ζνπ θηηάρηεθε. "Απηή είλαη ε 
ιεηηνπξγία πνπ έρεηο δψζεη ζηα ζσκαηηθά ζνπ κάηηα. 5Γελ είλαη φξαζε. 6Δίλαη 
εηθνλνπνίεζε. 7Παίξλεη ηε ζέζε ηεο φξαζεο, αληηθαζηζηψληαο ηελ αιεζηλή φξαζε κε 
ςεπδαηζζήζεηο  . 
2) Απηή ε εηζαγσγηθή ηδέα ζηε δηαδηθαζία ηεο εηθνλνπνίεζεο πνπ απνθαιείο φξαζε δελ 
έρεη πνιχ λφεκα γηα ζέλα. 2Θα αξρίζεηο λα ηελ θαηαιαβαίλεηο φηαλ ζα έρεηο δεη κηθξέο 
παξπθέο θσηφο γχξσ απφ ηα ίδηα νηθεία αληηθείκελα ηα νπνία βιέπεηο ηψξα. 3Απηή είλαη ε 
αξεηή ηεο πξαγκαηηθήο φξαζεο. 4Μπνξεί λα είζαη ζίγνπξνο φηη ε πξαγκαηηθή φξαζε ζα 
έξζεη γξήγνξα φηαλ απηφ ζα έρεη ζπκβεί. 
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3) Καζψο πξνρσξνχκε, κπνξεί λα έρεηο πνιιά «επεηζφδηα θσηφο». 2Απηά κπνξεί λα 
πάξνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη εληειψο 
απξνζδφθεηεο. 3Με θνβεζείο. 4Απηά είλαη ζεκάδηα φηη επηηέινπο αλνίγεηο ηα κάηηα ζνπ. 
5Γε ζα παξακείλνπλ φκσο, επεηδή απιψο ζπκβνιίδνπλ ηελ αιεζηλή αληίιεςε θαη δελ 
έρνπλ ζρέζε κε ηε γλψζε. 6Απηέο νη αζθήζεηο δε ζα ζνπ απνθαιχςνπλ γλψζε. 7Θα 
πξνεηνηκάζνπλ φκσο ην δξφκν γηα ηε γλψζε. 
4) Γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο, επαλέιαβε ηελ πξψηα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη κεηά 
εθάξκνζε ηελ ζε νηηδήπνηε βιέπεηο γχξσ ζνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ θαη 
ζπλερίδνληαο λα ην θνηηάδεηο θαζψο ιέγεηο: 
Απηόο/-ή/-ν…………..είλαη κηα εηθόλα, πνπ έρσ θηηάμεη. 
Δθείλνο/-ε/-ν………. είλαη κηα εηθόλα πνπ έρσ θηηάμεη. 
4Γελ είλαη αλαγθαίν λα ζπκπεξηιάβεηο έλα κεγάιν αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 5Δίλαη αλαγθαίν φκσο λα ζπλερίδεηο λα θνηηάο θάζε 
αληηθείκελν θαζψο επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα αξθεηά αξγά θάζε θνξά. 6Ζ ηδέα πξέπεη λα 
επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά. 
5) Αλ θαη είλαη θαλεξφ φηη δε ζα κπνξέζεηο λα εθαξκφζεηο ηελ ηδέα ζε πάξα πνιιά 
πξάγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ εμάζθεζεο πνπ ζπληζηάηαη, 
πξνζπάζεζε λα θάλεηο ηελ επηινγή απηψλ ησλ πξαγκάησλ φζν ην δπλαηφλ πην ηπραία. 
2Ληγφηεξν απφ έλα ιεπηφ ζα είλαη αξθεηφ γηα ηελ θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο αλ αξρίζεηο λα 
αηζζάλεζαη κηα αλεζπρία. 3Να κελ αθηεξψζεηο πάλσ απφ ηξεηο πεξηφδνπο εθαξκνγήο γηα 
ηε ζεκεξηλή ηδέα εθηφο αλ αηζζάλεζαη πνιχ άλεηα κε απηή ηελ άζθεζε. 4Αθφκα θαη ζ' απηή 
ηελ πεξίπησζε φκσο λα κελ θάλεηο ηελ άζθεζε πάλσ απφ ηέζζεξηο θνξέο. Μπνξείο 
σζηφζν λα ρξεζηκνπνηείο ηελ ηδέα θάζε θνξά πνπ ηε ρξεηάδεζαη θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο 
εκέξαο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 16 
 
Γελ έρσ νπδέηεξεο ζθέςεηο. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα αξρηθφ βήκα πξνο ηελ απαιιαγή ζνπ απφ ηελ πίζηε φηη νη 
ζθέςεηο ζνπ δελ έρνπλ απνηειέζκαηα. 2Καζεηί πνπ βιέπεηο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 
ζθέςεσλ ζνπ. 3Απηφ ην γεγνλφο δελ έρεη εμαίξεζε. 4Οη ζθέςεηο δελ είλαη κεγάιεο ή κηθξέο, 
ηζρπξέο ή αδχλαηεο. 5Απιά είλαη αιεζηλέο ή ςεχηηθεο. 6Απηέο πνπ είλαη αιεζηλέο 
δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο νκνίσζε. 7Απηέο πνπ είλαη ςεχηηθεο θηηάρλνπλ αληίζηνηρα ηε 
δηθή ηνπο. 
2) Γελ ππάξρεη κηα έλλνηα πνπ λα αληηθάζθεη ζηνλ εαπηφ ηεο πην πνιχ απφ ηελ έλλνηα ησλ 
«αδξαλψλ ζθέςεσλ». 2Απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ αληίιεςε ελφο νιφθιεξνπ θφζκνπ δελ 
κπνξεί λα απνθαιεζηεί αδξαλέο. 3Κάζε ζθέςε πνπ έρεηο ζπλεηζθέξεη είηε ζηελ αιήζεηα είηε 
ζηελ ςεπδαίζζεζε, είηε επεθηείλεη ηελ αιήζεηα είηε πνιιαπιαζηάδεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 
"Μπνξείο πξάγκαηη λα πνιιαπιαζηάζεηο ην ηίπνηα, αιιά δε ζα ην επεθηείλεηο κε ην λα ην 
θάλεηο απηφ. 
3) Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ζνπ φηη νη ζθέςεηο ζνπ δελ είλαη πνηέ αδξαλείο, ε ζσηεξία 
επίζεο απαηηεί λα αλαγλσξίζεηο φηη θάζε ζθέςε πνπ έρεηο θέξλεη είηε ηελ εηξήλε, είηε ηνλ 
πφιεκν, είηε ηελ αγάπε, είηε ην θφβν. 2' Έλα νπδέηεξν απνηέιεζκα είλαη αλχπαξθην επεηδή 
κηα νπδέηεξε ζθέςε είλαη αλχπαξθηε. 3Τπάξρεη έλαο ηέηνηνο πεηξαζκφο λα αςεθάο 
ζθέςεηο θφβνπ ζαλ αζήκαληεο, θνηλφηνπεο θαη αλάμηεο ηεο πξνζνρήο ζνπ, θαη είλαη 
νπζηαζηηθφ λα ηηο αλαγλσξίζεηο φιεο ηνπο ζαλ εμίζνπ θαηαζηξνθηθέο αιιά θαη ζαλ εμίζνπ 
κε πξαγκαηηθέο. 4Θα εμαζθήζνπκε απηή ηελ ηδέα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πξνηνχ 
ηελ θαηαιάβεηο πξαγκαηηθά. 
4) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο, εμέηαζε ην λνπ ζνπ κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά γηα 
έλα πεξίπνπ ιεπηφ θαη κ' έλα ελεξγεηηθφ ηξφπν επηδίσμε λα κελ αγλνήζεηο νπνηαδήπνηε 
«κηθξή» ζθέςε πνπ κπνξεί λα μεθχγεη ηελ εμέηαζε ζνπ. 2Απηφ είλαη αξθεηά δχζθνιν κέρξη 
λα ην ζπλεζίζεηο. 3Θα ζνπ είλαη αθφκα δχζθνιν λα κελ θάλεηο ςεχηηθεο δηαθξίζεηο. 4Καζε 
ζθέςε πνπ πεξλά απφ ην λνπ ζνπ αλεμάξηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο απνδίδεηο, 
είλαη έλα θαηάιιειν αληηθείκελν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 
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5) Καηά ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, πξψηα επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη κεηά, 
θαζψο θάζε ζθέςε πεξλά απφ ην λνπ ζνπ, θξάηα ηελ ζηελ επίγλσζε ζνπ ελψ ιεο ζηνλ 
εαπηφ ζνπ: 
2Απηή ε ζθέςε γηα ……………… δελ είλαη κηα νπδέηεξε ζθέςε. 
3Απηή ε ζθέςε γηα ……………….δελ είλαη κηα νπδέηεξε ζθέςε. 
4Χο ζπλήζσο, ρξεζηκνπνίεζε ηε ζεκεξηλή ηδέα νπνηεδήπνηε αληηιακβάλεζαη κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζθέςε πνπ δηεγείξεη αλεζπρία. 5Ζ παξαθάησ κνξθή ζπλίζηαηαη γηα απηφ ην 
ζθνπφ: 
6Απηή ε ζθέςε γηα……………..δελ είλαη κηα νπδέηεξε ζθέςε, επεηδή δελ έρσ νπδέηεξεο 
ζθέςεηο. 
6) Σέζζεξηο ή πέληε πεξίνδνη εμάζθεζεο ζπληζηψληαη αλ ηηο βξίζθεηο ζρεηηθά άθνπεο. 2Αλ 
φκσο ζνπ είλαη θνπηαζηηθέο, ηξεηο ζα είλαη αξθεηέο. 3Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε πεξηφδνπ 
άζθεζεο πξέπεη επίζεο λα κεησζεί αλ ζνπ πξνθαιεί ελφριεζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 17 
 
Γε βιέπσ νπδέηεξα πξάγκαηα. 
 
1) Απηή ε ηδέα είλαη έλα άιιν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αηηίαο θαη 
ηνπ αηηηαηνχ φπσο πξαγκαηηθά ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θφζκν. 2Γε βιέπεηο νπδέηεξα πξάγκαηα 
επεηδή δελ έρεηο νπδέηεξεο ζθέςεηο. 3Δίλαη πάληα ε ζθέςε πνπ έξρεηαη πξψηε, παξά ηνλ 
πεηξαζκφ λα πηζηεχεηο φηη ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη. 4Ο θφζκνο δε λνκίδεη φηη έηζη είλαη ηα 
πξάγκαηα, αιιά εζχ πξέπεη λα κάζεηο φηη απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζθέθηεζαη. 5Αλ δελ 
ήηαλ έηζη, ηφηε ε αληίιεςε δε ζα είρε αηηία θαη ε ίδηα ζα ήηαλ ε αηηία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
6Λακβάλνληαο φκσο ππ' φςε ηελ πνιχ κεηαβιεηή ηεο θχζε, απηφ δελ είλαη πηζαλφ. 
2) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο, πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ηα κάηηα αλνηρηά: 
2Γε βιέπσ νπδέηεξα πξάγκαηα επεηδή δελ έρσ νπδέηεξεο ζθέςεηο. 
3Μεηά θνίηαμε γχξσ ζνπ, θξαηψληαο ην βιέκκα ζνπ ζην θάζε πξάγκα πνπ παξαηεξείο γηα 
αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα πξνιάβεηο λα πεηο: 
4Γε βιέπσ έλα νπδέηεξν…………..επεηδή νη ζθέςεηο κνπ γηα…………. δελ είλαη νπδέηεξεο. 
5Π.ρ ζα κπνξνχζεο λα πεηο : 
6Γε βιέπσ έλαλ νπδέηεξν ηνίρν επεηδή νη ζθέςεηο κνπ γηα ηνπο ηνίρνπο δελ είλαη νπδέηεξεο. 
7Γε βιέπσ έλα νπδέηεξν ζώκα επεηδή νη ζθέςεηο κνπ γηα ηα ζώκαηα δελ είλαη νπδέηεξεο. 
3) Χο ζπλήζσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ θάλεηο δηαθξίζεηο κεηαμχ ηνπ ηη πηζηεχεηο φηη 
είλαη έκςπρν ή άςπρν, επράξηζην ή δπζάξεζην. 2Αλεμάξηεηα ηνπ ηη κπνξεί -λα πηζηεχεηο, 
δε βιέπεηο ηίπνηα πνπ είλαη πξαγκαηηθά δσληαλφ ή πξαγκαηηθά ραξνχκελν. 3Ο ιφγνο γηα 
απηφ είλαη φηη δελ έρεηο αθφκα αληηιεθηεί νπνηαδήπνηε ζθέςε πνπ λα είλαη πξαγκαηηθά 
αιεζηλή θη επνκέλσο πξαγκαηηθά ραξκφζπλε. 
4) Σξεηο ή ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζπληζηψληαη θη φρη ιηγφηεξεο απφ 
ηξεηο απαηηνχληαη γηα ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο, αθφκα θη αλ ζπλαληήζεηο αληίζηαζε. 
2Αλ ζπλαληήζεηο αληίζηαζε, φκσο, ε δηάξθεηα ηεο θάζε πεξηφδνπ εμάζθεζεο κπνξεί λα 
κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην έλα πεξίπνπ ιεπηφ πνπ ζπλίζηαηαη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 18 
 
Γελ είκαη, ν κόλνο πνπ δεη η' απνηειέζκαηα ηεο όξαζεο κνπ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα άιιν βήκα ζην λα κάζεηο φηη νη ζθέςεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 
απηφ πνπ βιέπεηο δελ είλαη πνηέ νπδέηεξεο ή αζήκαληεο. 2Δπίζεο ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ ηδέα 
φηη νη λφεο είλαη ελσκέλνη. 3ε απηή ηελ ηδέα ζα δνζεί νινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε 
αξγφηεξα. 
2) Ζ ζεκεξηλή ηδέα δελ αλαθέξεηαη ηφζν πνιχ ζην ηη βιέπεηο, φζν ζην πψο ην βιέπεηο. 
2Δπνκέλσο, νη ζεκεξηλέο αζθήζεηο ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα απηή ηελ πιεπξά ηεο αληίιεςεο ζνπ. 
3Οη ηξεηο ή ηέζζεξηο πεξίνδνη εμάζθεζεο νη νπνίεο ζπληζηψληαη πξέπεη λα γίλνληαη σο 
αθνινχζσο: 
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3) Κνίηαμε γχξσ ζνπ, δηαιέγνληαο αληηθείκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο φζν 
πην ηπραία, θαη φζν είλαη δπλαηφ, θξαηψληαο ην βιέκκα ζνπ ζην θαζέλα απ' απηά γηα 
αξθεηφ ρξφλν έηζη ψζηε λα πξνιάβεηο λα πεηο: 
2Γελ είκαη, ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν βιέπσ. 
3Σέιεησλε ηελ θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο κε ην λα επαλαιακβάλεηο ηελ πην γεληθή δήισζε: 
4Γελ είκαη ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα ηεο όξαζεο κνπ. 
5Έλα πεξίπνπ ιεπηφ, ή θη αθφκα ιηγφηεξν, ζα είλαη αξθεηφ γηα ηελ θάζε πεξίνδν 
εμάζθεζεο. 
ΜΑΘΖΜΑ 19 
 
Γελ είκαη ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζθέςεσλ κνπ. 
 
1) Δίλαη νινθάλεξν φηη ε ζεκεξηλή ηδέα είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε φξαζε ζνπ δελ 
επεξεάδεη κνλάρα εζέλα. 2Θα παξαηεξήζεηο φηη κεξηθέο θνξέο νη ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηηο ζθέςεηο ζνπ πξνεγνχληαη ησλ ηδεψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αηζζεηήξηα 
αληίιεςε ζνπ, ελψ άιιεο θνξέο ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη. 3Απηφ γίλεηαη επεηδή ε ζεηξά δελ 
έρεη ζεκαζία. 4Ζ ζθέςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηαπηφρξνλα 
επεηδή ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα δελ είλαη πνηέ ρσξηζκέλα. 
2) ήκεξα μαλαδίλνπκε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη λφεο είλαη ελσκέλνη. 2ηελ αξρή απηή 
είλαη ζπαλίσο κηα εληειψο εππξφζδεθηε ηδέα επεηδή θαίλεηαη λα θνπβαιάεη καδί ηεο κηα 
ηεξάζηηα αίζζεζε επζχλεο θαη κπνξεί αθφκα θαη λα ζεσξεζεί «παξαβίαζε ηεο 
πξνζσπηθήο δσήο». 3Χζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ηδησηηθέο ζθέςεηο. 4Παξά 
ηελ αξρηθή ζνπ αληίζηαζε ζε απηή ηελ ηδέα, ζα θαηαιάβεηο φηη πξέπεη λα είλαη αιεζηλή εάλ 
ε ζσηεξία είλαη πνηέ δπλαηή. 5Καη ε ζσηεξία πξέπεη λα είλαη δπλαηή επεηδή είλαη ην 
ζέιεκα ηνπ Θενχ. 
3) Ζ εμέηαζε ηνπ λνπ γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ, πνπ νη ζεκεξηλέο αζθήζεηο απαηηνχλ, πξέπεη 
λα γίλεη κε ηα κάηηα θιεηζηά. 2Πξψηα πξέπεη λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη κεηά 
πξέπεη λα εμεηάζεηο πξνζεθηηθά ην λνπ ζνπ γηα ηηο ζθέςεηο πνπ πεξηέρεη εθείλε ηελ ψξα. 
3Καζψο εμεηάδεηο θαζεκηά απ' απηέο ηηο ζθέςεηο, νλφκαζε ηελ ζχκθσλα κε ην θεληξηθφ 
πξφζσπν ή ζέκα πνπ πεξηέρεη θαη ελψ ηελ θξαηάο ζην λνπ ζνπ, πεο: 
Γελ είκαη ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζθέςεο γηα -…………………… 
4) Ζ αλάγθε λα δηαιέγεηο αληηθείκελα ή ζθέςεηο γηα ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο φζν ην 
δπλαηφ ηπραία πξέπεη λα ζνπ είλαη πηα πνιχ νηθεία θαη δε ζα επαλαιακβάλεηαη πηα θάζε 
κέξα, αλ θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζαλ κηα ππελζχκηζε. 2Μελ μερλάο, 
φκσο, φηη ε ηπραία επηινγή αληηθεηκέλσλ ή ζθέςεσλ γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο 
είλαη πάληα θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. 3Απηή ε έιιεηςε ηάμεο ζα ζε θάλεη ηειηθά λα 
αλαγλσξίζεηο θαη λα θαηαλνήζεηο φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδα δπζθνιίαο ζηα 
ζαχκαηα. 
5) Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλέο ηδέαο θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη, ηνπιάρηζηνλ 
ηξεηο πεξίνδνη εμάζθεζεο είλαη αλαγθαίεο. 2Μελ επηρεηξήζεηο φκσο πάλσ απφ ηέζζεξηο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 20 
 
Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ. 
 
1) Μέρξη ηψξα νη πεξίνδνη εμάζθεζεο έρνπλ γίλεη κε έλα αλέκειν ηξφπν. 2Οπζηαζηηθά, δελ 
έρεη γίλεη απφπεηξα λα δηεπζχλνπκε ηελ ψξα πνπ γίλνληαη νη αζθήζεηο, ειάρηζηε 
πξνζπάζεηα έρεη απαηηεζεί, θη αθφκα νχηε ελεξγφο ζπλεξγαζία θη ελδηαθέξνλ δελ έρνπλ 
δεηεζεί. 3Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο είλαη ζθφπηκνο θη έρεη ζρεδηαζηεί πνιχ πξνζεθηηθά. 
4Γελ έρνπκε μεράζεη ηελ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ηξφπνπ πνπ 
ζθέθηεζαη. 5Ζ ζσηεξία ηνπ θφζκνπ εμαξηάηαη απ' απηή ηε κεηαζηξνθή. Γε ζα απνθηήζεηο 
φξαζε φκσο αλ λνκίδεηο φηη θαηαπηέδεζαη θη αλ ππνθχςεηο ζε δπζαξέζθεηα θη ελαληίσζε. 
2) Απηή είλαη ε πξψηε καο απφπεηξα λα παξνπζηάζνπκε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν άζθεζεο. 
2Μελ ην εξκελεχζεηο ιαλζαζκέλα απηφ ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα εμαζθήζνπκε 
θαηαλαγθαζκφ ή πίεζε. 3Θέιεηο ηε ζσηεξία. "Θέιεηο λα είζαη επηπρηζκέλνο. 5Θέιεηο ηελ 
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εηξήλε. 6ια φκσο απηά δελ ηα έρεηο ηψξα επεηδή ν λνπο ζνπ είλαη ηειείσο απεηζάξρεηνο 
θαη δελ κπνξείο λα δηαθξίλεηο κεηαμχ ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, ηεο επραξίζηεζεο θαη ηνπ 
πφλνπ, ηεο αγάπεο θαη ηνπ θφβνπ. 7Σψξα καζαίλεηο λα ηα μερσξίδεηο. 8Καη κεγάιε 
πξάγκαηη ζα είλαη ε ακνηβή ζνπ. 
3) Ζ απφθαζε ζνπ λα δεηο είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα έρεηο φξαζε. 2 ηη ζέιεηο 
είλαη δηθφ ζνπ. 3Μελ θάλεηο ην ιάζνο θαη λνκίζεηο φηη ε κηθξή πξνζπάζεηα πνπ δεηείηαη απφ 
ζέλα είλαη κηα έλδεημε φηη ν ζηφρνο καο έρεη κηθξή αμία. 4Μπνξεί ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ λα 
είλαη έλαο αζήκαληνο ζηφρνο; 5Καη κπνξεί ν θφζκνο λα ζσζεί αλ εζχ δε ζσζείο; 6Ο Θεφο 
έρεη έλαλ Τηφ θη απηφο ν Τηφο είλαη ε αλάζηαζε θαη ε δσή. 7Σν ζέιεκα Σνπ γίλεηαη επεηδή 
φιε ε δχλακε ηνπ έρεη δνζεί ζηνλ νπξαλφ θαη ηε γε. 8Ζ φξαζε ζνπ δίλεηαη φηαλ είζαη 
απνθαζηζκέλνο λα δεηο. 
4) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο απνηεινχληαη απφ ην λα ππελζπκίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ θαζ' φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηη ζέιεηο λα δεηο. 2Ζ ζεκεξηλή ηδέα επίζεο ζησπειά ππαηλίζζεηαη 
ην φηη παξαδέρεζαη φηη δε βιέπεηο ηψξα. 3Δπνκέλσο, θαζψο επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα, 
δειψλεηο φηη είζαη απνθαζηζκέλνο λα αιιάμεηο ηελ ησξηλή ζνπ θαηάζηαζε γηα κηα 
θαιχηεξε θαηάζηαζε πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο. 
5) Δπαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα αξγά θαη κ' έλα ζεηηθφ ηξφπν ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ 
ψξα ζήκεξα, πξνζπαζψληαο λα ην θάλεηο απηφ θάζε κηζή ψξα. 2Με ζηελνρσξηέζαη αλ 
μερλάο λα ην θάλεηο, αιιά φκσο θάλε κηα πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα λα ην ζπκάζαη. 
3Δπηπξφζζεηα ε ηδέα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη φηαλ νπνηνδήπνηε, πξφζσπν, ή 
γεγνλφο ζε ηαξάδεη. 4 ι' απηά κπνξείο λα ηα δεηο δηαθνξεηηθφ θαη ζα ηα δεηο.5 ηη 
επηζπκείο, ζα ην δεηο. 6Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο λφκνο ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 
φπσο ιεηηνπξγεί ζηνλ θφζκν. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 21 
 
Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη νινθάλεξα κηα ζπλέρεηα θη επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο. 2Απηή ηε 
θνξά φκσο, εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ, ζπγθεθξηκέλεο πεξίνδνη εμέηαζεο ηνπ λνπ ζνπ είλαη επίζεο αλαγθαίεο. 
3Ηδηαίηεξα, ζπληζηψληαη πέληε πεξίνδνη εμάζθεζεο παξαρσξψληαο έλα νιφθιεξν ιεπηφ 
γηα ηελ θαζεκηά. 
2) Καηά ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο άξρηζε κε ην λα επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ 
ζνπ. 2Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη εμέηαζε ην λνπ ζνπ πξνζεθηηθφ γηα θαηαζηάζεηο 
πεξαζκέλεο, ησξηλέο θαη αλακελφκελεο νη νπνίεο ζνπ δηεγείξνπλ νξγή. 3Ζ νξγή κπνξεί λα 
πάξεη ηε κνξθή νπνηαζδήπνηε αληίδξαζεο θαη λα θπκαλζεί απφ ειαθξχ εθλεπξηζκφ κέρξη 
ιχζζα. 4Ζ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ βηψλεηο δελ έρεη ζεκαζία. 5Θα ζπλεηδεην-
πνηήζεηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη κηα ειαθξά αίζζεζε ελφριεζεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν 
παξά έλα πέπιν πνπ ζθεπάδεη έληνλε νξγή. 
3) Πξνζπάζεζε, επνκέλσο λα κελ αθήζεηο ηηο «κηθξέο» ζθέςεηο νξγήο λα ζνπ μεθχγνπλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ. 2Θπκήζνπ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε γλσξίδεηο ηη 
δηεγείξεη ζπκφ κέζα ζνπ, θη φηη φια ηα πηζηεχσ ζνπ ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα δε 
ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 3Πηζαλψο ζα κπεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα ζθεθηείο πην πνιχ γηα νξηζκέλα 
πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο γηα ηνλ απαηειφ ιφγν φηη είλαη πην «θαλεξά». "Απηφ φκσο δελ 
είλαη ζσζηφ. 5Δίλαη απιψο έλα παξάδεηγκα ηεο πεπνίζεζεο φηη νξηζκέλεο κνξθέο 
επίζεζεο είλαη πην δηθαηνινγεκέλεο απφ άιιεο. 
4) Καζψο εμεηάδεηο ην λνπ ζνπ γηα φιεο ηηο κνξθέο ζηηο νπνίεο ζθέςεηο επίζεζεο 
παξνπζηάδνληαη, θξάηα θαζεκηά απ' απηέο ζην λνπ ζνπ ελψ ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
2Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ …………. [εδώ κπνξείο λα αλαθέξεηο ην όλνκα ελόο 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ] δηαθνξεηηθά. 
3Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ……….….[εδώ κπνξείο λα αλαθέξεηο ηελ πεξίζηαζε] 
δηαθνξεηηθά. 
5) Πξνζπάζεζε λα θάλεηο απηέο ηηο αζθήζεηο κε έλα φζν ην δπλαηφ πην ζπγθεθξηκέλν 
ηξφπν. 2Π.ρ κπνξεί λα εζηηάζεηο ην ζπκφ ζνπ ζ" έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 
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ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, πηζηεχνληαο φηη ν ζπκφο ζνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηφ ην 
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 3Αλ ε αληίιεςε ζνπ ππνθέξεη απ' απηή ηε κνξθή 
δηαζηξέβισζεο, ηφηε λα πεηο: 
4Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ …………. [εδώ αλέθεξε ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ] 
…………….…… [εδώ αλέθεξε ην όλνκα ηνπ πξνζώπνπ] δηαθνξεηηθά. 
 
 
 
ΜΑΘΖΜΑ 22 
 
Ό,ηη βιέπσ είλαη κηα κνξθή εθδίθεζεο. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νπνηνζδήπνηε πνπ 
θξαηά ζθέςεηο επίζεζεο ζην λνπ ηνπ πξέπεη λα βιέπεη ηνλ θφζκν έρνληαο πξνβάιιεη ην 
ζπκφ ηνπ πάλσ ζηνλ θφζκν. 2Βιέπεη ηελ εθδίθεζε έηνηκε λα ηνλ πιήμεη. 3 Έηζη 
αληηιακβάλεηαη ηε δηθή ηνπ επίζεζε ζαλ απηνάκπλα. 4Απηφ γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 
έλαο θαχινο θχθινο κέρξη πνπ λα γίλεη πξφζπκνο λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεη. 
5Γηαθνξεηηθά, ζθέςεηο επίζεζεο θαη αληεπίζεζεο ζα ηνλ απαζρνινχλ ζπλέρεηα θαη ζα 
θαηνηθνχλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηνπ. 6Ση πλεπκαηηθή γαιήλε είλαη δπλαηή γηα απηφλ ηφηε; 
2) Δίλαη απηή ε άγξηα θαληαζίσζε απφ ηελ νπνία ζέιεηο λα δηαθχγεηο. 2Γελ είλαη 
ραξνχκελα" λέα λα κάζεηο φηη δελ είλαη πξαγκαηηθή; 3Γελ είλαη κηα ραξκφζπλε αλαθάιπςε 
λα δηαπηζηψζεηο φηη κπνξείο λα δξαπεηεχζεηο; 4Έθηηαμεο απηφ πνπ ζα θαηέζηξεθεο, θαζεηί 
πνπ κηζείο θη ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα επηηίζεζν θαη ζα ζθφησλεο. 3ια απηά πνπ θνβάζαη 
δελ ππάξρνπλ. 
3) Κνίηαμε ηνλ θφζκν γχξσ ζνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο ζήκεξα θαη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 
ιεπηφ ηε θνξά. 2Καζψο ηα κάηηα ζνπ θηλνχληαη αξγά απφ ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν, απφ 
ην έλα ζψκα ζην άιιν, πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
3Βιέπσ κνλάρα ηα θζαξηά. 
4Γε βιέπσ ηίπνηα πνπ δα δηαξθέζεη. 
5Ο,ηη βιέπσ δελ είλαη πξαγκαηηθό. 
6,ηη βιέπσ είλαη κηα κνξθή εθδίθεζεο. 
7ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ εμάζθεζεο ξψηεζε ηνλ εαπηφ ζνπ: 
8Απηόο είλαη ν θόζκνο πνπ πξαγκαηηθά ζέισ λα βιέπσ! 9Ζ απάληεζε είλαη αζθαιψο 
νινθάλεξε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 23 
 
Μπνξώ λα δηαθύγσ από ηνλ θόζκν πνπ βιέπσ κε ην λα εγθαηαιείςσ ηηο επηζεηηθέο 
ζθέςεηο. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πεξηέρεη ην κφλν ηξφπν λα δηαθχγεηο απφ ην θφβν, ην κφλν ηξφπν γηα 
λα πεηχρεηο. 2Σίπνηα άιιν δε ζα πεηχρεη, θαζεηί άιιν δελ έρεη λφεκα. 3Αιιά απηφο ν 
ηξφπνο δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 4Κάζε ζθέςε πνπ έρεηο, απνηειεί θάπνην θνκκάηη ηνπ 
θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 5Δίλαη νη ζθέςεηο ζνπ ινηπφλ κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα εξγαζηνχκε, αλ 
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεζαη ηνλ θφζκν πξφθεηηαη λα αιιάμεη. 
2) Δάλ ε αηηία ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο είλαη νη επηζεηηθέο ζθέςεηο, πξέπεη λα κάζεηο φηη 
απηέο είλαη νη ζθέςεηο πνπ ζέιεηο. 2Γελ έρεη λφεκα λα πξνζπαζείο λα κνηξνινγείο γηα ηνλ 
θφζκν. 3Γελ ππάξρεη ιφγνο λα πξνζπαζείο λ' αιιάμεηο ηνλ θφζκν. 4Δίλαη αλίθαλνο γηα 
αιιαγή επεηδή είλαη απιψο έλα απνηέιεζκα. 5Πξάγκαηη, φκσο, έρεη λφεκα λα αιιάμεηο ηηο 
ζθέςεηο ζνπ γηα ηνλ θφζκν. 6ε απηή ηελ πεξίπησζε, αιιάδεηο αηηία. Σν απνηέιεζκα ζα 
αιιάμεη απηφκαηα. 
3) Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο είλαη έλαο εθδηθεηηθφο θφζκνο θαη θαζεηί κέζα ζ' απηφλ είλαη έλα 
ζχκβνιν εθδίθεζεο. 2Κάζε κηα απφ ηηο αληηιήςεηο ζνπ ηεο «εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο» 
απνηειείηαη απφ απεηθνλίζεηο ησλ δηθψλ ζνπ επηζεηηθψλ ζθέςεσλ, δηθαηνινγεκέλα κπνξεί 
θαλείο λα ξσηήζεη αλ απηφ κπνξεί λα απνθαιεζηεί φξαζε. 4Γελ είλαη ε θαληαζίσζε κηα 
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θαιχηεξε ιέμε γηα απηή ηε δηαδηθαζία, θαη ε παξαλφεζε έλαο πην θαηάιιεινο φξνο γηα ην 
απνηέιεζκα; 
4) Βιέπεηο ηνλ θφζκν πνπ έρεηο θηηάμεη, αιιά δε βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή απηψλ ησλ εηθφλσλ. 2Γελ κπνξείο λα ζσζείο απφ ηνλ θφζκν, αιιά κπνξείο 
λα δηαθχγεηο απφ ηελ αηηία ηνπ. 3Απηφ είλαη ην λφεκα ηεο ζσηεξίαο, γηαηί πνπ είλαη ν 
θφζκνο πνπ βιέπεηο ηψξα φηαλ ε αηηία ηνπ έρεη εμαθαληζηεί; "Ζ φξαζε έρεη ήδε πξνζθέξεη 
κηα αληηθαηάζηαζε γηα ην θαζεηί πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο ηψξα. 5Ζ νκνξθηά κπνξεί λα 
θσηίζεη ηηο εηθφλεο ζνπ θαη λα ηηο κεηακνξθψζεη κ' έλα ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα ηηο 
αγαπήζεηο, αλ θαη είραλ θηηαρηεί απφ κίζνο. 6Γηαηί απφ δσ θαη κπξνο δε ζα ηηο θηηάρλεηο 
κφλνο ζνπ. 
5) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξσηνπαξνπζηάδεη ηε ζθέςε φηη δελ είζαη παγηδεπκέλνο ζηνλ θφζκν 
πνπ βιέπεηο, επεηδή ε αηηία ηνπ κπνξεί λα αιιαρηεί. 2Απηή ε αιιαγή ρξεηάδεηαη πξψηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο αηηίαο θαη κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί. 3Σα δχν πξψηα βήκαηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία ρξεηάδνληαη ηε ζπλεξγαζία 
ζνπ. 4Σν ηειεπηαίν δελ ηε ρξεηάδεηαη. 5Οη εηθφλεο ζνπ έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί. 6ηαλ 
θάλεηο ηα δχν πξψηα βήκαηα, ζα ην δεηο απηφ. 
6) Δθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ ππάξρεη αλάγθε, πέληε 
πεξίνδνη εμάζθεζεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 2Καζψο θνηηάδεηο 
γχξσ ζνπ επαλέιαβε αξγά ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ πξψηα, θαη κεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ 
γηα φιεο ηηο επηζεηηθέο ζθέςεηο πνπ έρεηο. 3Καζψο θαζεκηά πεξλά απφ ην λνπ ζνπ, ιέγε: 
4Μπνξώ λα δηαθύγσ από ηνλ θόζκν πνπ βιέπσ κε ην λα εγθαηαιείςσ ηηο επηζεηηθέο 
ζθέςεηο γηα ………………………………………….. 
5Κξάηα θάζε επηζεηηθή ζθέςε ζην λνπ ζνπ θαζψο ιεο απηφ θαη κεηά παξάηεζε απηή ηε 
ζθέςε θαη πξνρψξα ζηελ επφκελε. 
7) Καηά ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, ζηγνπξέςνπ φηη πεξηιακβάλεηο θαη ηηο ζθέςεηο ζηηο 
νπνίεο επηηίζεζαη θαη ηηο ζθέςεηο νη νπνίεο ζνπ επηηίζεληαη. 2Σα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη 
αθξηβψο ηα ίδηα επεηδή είλαη αθξηβψο ίδηεο. 3Γελ ην αλαγλσξίδεηο απηφ αθφκα θη απηή ηε 
ζηηγκή, απηφ πνπ ζνπ δεηείηαη είλαη κνλάρα λα ηηο κεηαρεηξηζηείο ζαλ ίδηεο θαηά ηηο 
ζεκεξηλέο πεξηφδνπο εμάζθεζεο. 4Δίκαζηε αθφκα ζην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αηηίαο 
ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 5ηαλ ηειηθά κάζεηο φηη νη ζθέςεηο ζηηο νπνίεο επηηίζεζαη θαη νη 
ζθέςεηο νη νπνίεο ζνπ επηηίζεληαη δελ είλαη δηαθνξεηηθέο, ζα είζαη έηνηκνο λα εγθαηαιείςεηο 
ηελ αηηία ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 24 
 
Γελ αληηιακβάλνκαη ηα δηθά κνπ θαιύηεξα ζπκθέξνληα. 
 
1) ε θακηά απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη δελ αληηιακβάλεζαη ην απνηέιεζκα 
πνπ ζα ζε έθαλε επηπρηζκέλν. 2Δπνκέλσο δελ έρεηο έλαλ νδεγφ γηα θαηάιιειε δξάζε θαη 
θαλέλα ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα θξίλεηο ην απνηέιεζκα. 3,ηη θάλεηο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
αληίιεςε ζνπ γηα ηελ πξνθείκελε θαηάζηαζε θη απηή ε αληίιεςε είλαη ιαλζαζκέλε. 4Δίλαη 
αλαπφθεπθην επνκέλσο φηη δε ζα ππεξεηήζεηο ηα δηθά ζνπ θαιχηεξα ζπκθέξνληα. 5Απηά 
φκσο είλαη ν κφλνο ζηφρνο ζ' νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηελ νπνία αληηιακβάλεζαη ζσζηά. 
6Γηαθνξεηηθά, δε ζα ηα αλαγλσξίζεηο. 
2) Αλ θαηαιάβαηλεο φηη δελ αληηιακβάλεζαη ηα δηθά ζνπ θαιχηεξα ζπκθέξνληα, ζα 
κπνξνχζεο λα δηδαρηείο πνηα είλαη απηά. 2Αιιά ππφ ηελ παξνπζία ηεο πεπνίζεζεο ζνπ φηη 
γλσξίδεηο πνηα είλαη απηά, δελ κπνξείο λα κάζεηο. 3Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα βήκα πξνο ην 
άλνηγκα ηνπ λνπ ζνπ, έηζη ψζηε ε κάζεζε λα κπνξέζεη λα αξρίζεη. 
3) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα απ' απηήλ πνπ έρεηο 
ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηείο. 2Λίγα ζέκαηα ηα νπνία εμεηάδνληαη κε εηιηθξίλεηα θαη πξνζνρή 
ζε θαζεκηά απφ ηηο πέληε πεξηφδνπο εμάζθεζεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζήκεξα, ζα 
βνεζήζεη πην πνιχ απφ κηα επηπφιαηα εμέηαζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζεκάησλ. 3Ζ 
δηάξθεηα γηα ηελ θάζε πεξίνδν εμέηαζεο ηνπ λνπ πνπ ζπλίζηαηαη γη' απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη 
δχν ιεπηά. 
4) Οη πεξίνδνη εμάζθεζεο πξέπεη λα αξρίζνπλ κε ην λα επαλαιακβάλεηο απηή ηελ ηδέα. Με 
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ηα κάηηα θιεηζηά ζπλέρηζε κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ λνπ ζνπ γηα εθθξεκείο θαηαζηάζεηο γηα ηηο 
νπνίεο αλεζπρείο απηφ ηνλ θαηξφ. 2Πξνζπάζεζε ηδηαίηεξα λα μεζθεπάζεηο ηα 
απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηο ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. 3Θα ζπλεηδεηνπνηήζεηο γξήγνξα φηη 
έρεηο αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ζην λνπ ζνπ ζηα κέξε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκα-
ηνο θη επίζεο φηη απηνί νη ζηφρνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ζπρλά 
ζπγθξνχνληαη. 
5) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο νλφκαζε θάζε θαηάζηαζε πνπ πεξλά απφ ην 
λνπ ζνπ θαη κεηά απαξίζκεζε πξνζεθηηθά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο πνπ ζα 
ήζειεο λα επηηεπρζνχλ γηα ηελ επίιπζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 2Ζ κνξθή ηεο θάζε 
εθαξκνγήο πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο λα είλαη σο εμήο: 
3ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε………………………. 
ζα ήζεια……………………. [εδώ πεο ζπγθεθξηκέλα ηη ζα ήζειεο λα 
ζπκβεί] λα ζπκβεί …………………………. 
θαη νχησ θαζεμήο. 4Πξνζπάζεζε λα ζπκπεξηιάβεηο φζα πην πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 
ζπκπεξάζκαηα έρεηο θαηαιήμεη, αθφκα θη αλ κεξηθά απ' απηά δε ζρεηίδνληαη άκεζα ή 
έκκεζα. 
6) Αλ απηέο νη αζθήζεηο γίλνπλ ζσζηά, ζα αλαγλσξίζεηο γξήγνξα φηη έρεηο πνιιέο 
απαηηήζεηο απφ θάζε θαηάζηαζε νη νπνίεο δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κ' απηήλ. 
2Θα αλαγλσξίζεηο επίζεο φηη πνιινί απφ ηνπο ζηφρνπο ζνπ είλαη αληηθαηηθνί, φηη δελ έρεηο 
έλα ελνπνηεκέλν απνηέιεζκα ζην λνπ ζνπ θαη φηη πξέπεη λα βηψζεηο απνγνήηεπζε ζε 
ζρέζε κε κεξηθνχο απφ ηνπο ζηφρνπο ζνπ - νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην απνηέιεζκα απηήο 
ηεο θαηάζηαζεο. 7) Αθνχ θαιχςεηο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο ειπίδεηο ζε ζρέζε κε ηελ θάζε εθθξεκή θαηάζηαζε πνπ πεξλά απφ ην λνπ ζνπ, 
πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
2Γελ αληηιακβάλνκαη ηα δηθά κνπ θαιύηεξα ζπκθέξνληα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, 
θαη πξνρψξα ζηελ επφκελε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 25 
 
Γε γλσξίδσ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν νηηδήπνηε ππάξρεη. 
 
1) Ο ζθνπφο ελφο πξάγκαηνο είλαη ην λφεκα ηνπ. 2Ζ ζεκεξηλή ηδέα εμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ 
νπνίν ηίπνηα απ' απηά πνπ βιέπεηο δε ζεκαίλεη ηίπνηα. 3Γε γλσξίδεηο ην ιφγν γηα ηνλ 
νπνίν ππάξρεη ην θαζεηί. 4Δπνκέλσο δελ έρεη λφεκα γηα ζέλα. 5Καζεηί ππάξρεη γηα ηα δηθά 
ζνπ θαιχηεξα ζπκθέξνληα. 6Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη, απηφο είλαη ν 
ζθνπφο ηνπ, απηφ είλαη ην λφεκα ηνπ. 7 ηαλ ην αλαγλσξίδεηο απηφ, νη ζηφρνη ζνπ 
ελνπνηνχληαη. 8Καζψο ην αλαγλσξίδεηο απηφ, φ,ηη βιέπεηο απνθηά λφεκα. 
2) Απφ ηελ άπνςε ησλ ζηφρσλ ηνπ εγψ ζνπ, αληηιακβάλεζαη ηνλ θφζκν θαη θαζεηί κέζα 
ζε απηφλ ζαλ λα έρεη λφεκα. 2Απηνί φκσο νη ζηφρνη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα δηθά ζνπ 
θαιχηεξα ζπκθέξνληα επεηδή εζχ δελ είζαη ην εγψ ζνπ. 3Απηή ε ςεπδήο ηαχηηζε ζε θάλεη 
αλίθαλν λα θαηαιάβεηο ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νηηδήπνηε ππάξρεη. 4αλ απνηέιεζκα, είλαη 
βέβαην φηη ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηο ιαλζαζκέλα. 3ηαλ ην πηζηέςεηο απηφ, ζα 
πξνζπαζήζεηο λα απνζχξεηο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηο απνδψζεη ζηνλ θφζκν αληί λα 
επηρεηξείο λα ηνπο εληζρχεηο. 
3) ' Έλαο άιινο ηξφπνο λα πεξηγξάςεηο ηνπο ζηφρνπο πνπ αληηιακβάλεζαη ηψξα είλαη λα 
πεηο φηη φινη ηνπο έρνπλ λα θάλνπλ κε «πξνζσπηθά» ζπκθέξνληα. 2Δπεηδή φκσο δελ έρεηο 
πξνζσπηθά ζπκθέξνληα νη ζηφρνη ζνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηίπνηα. 3Δπνκέλσο, ην λα 
αγαπάο απηνχο ηνπο ζηφρνπο είλαη ην ίδην κε ην λα κελ έρεηο θαλέλα απνιχησο ζηφρν. 4Καη 
έηζη δε γλσξίδεηο ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νηηδήπνηε ππάξρεη. 
4) Πξνηνχ κπνξέζεηο λα θαηαιάβεηο ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο, κηα αθφκα ζθέςε είλαη 
αλαγθαία. 2ηα πην επηθαλεηαθφ επίπεδα πξάγκαηη αλαγλσξίδεηο ην ζθνπφ ελφο 
πξάγκαηνο.3 κσο ν ζθνπφο δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζε απηά ηα επίπεδα. 4Γηα 
παξάδεηγκα: πξάγκαηη θαηαιαβαίλεηο φηη έλα ηειέθσλν ππάξρεη γηα ην ζθνπφ ηεο 
ζπλνκηιίαο κε θάπνηνλ πνπ ζσκαηηθά δε βξίζθεηαη θνληά ζνπ. 5Απηφ πνπ δελ 
θαηαιαβαίλεηο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζέιεηο λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπ. 6Καη είλαη 
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απηφο ν ιφγνο πνπ θάλεη ηελ επαθή ζνπ κε απηφλ λα έρεη λφεκα ή φρη. 
5) Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηε κάζεζε ζνπ λα είζαη πξφζπκνο λα εγθαηαιείςεηο ηνπο 
ζηφρνπο πνπ έρεηο βάιεη γηα ην θαζεηί. 2Ο κφλνο ηξφπνο λα ην πεηχρεηο απηφ είλαη λα 
αλαγλσξίζεηο φηη απηνί νη ζηφρνη δελ έρνπλ λφεκα, παξά φηη είλαη «θαινί» ή «θαθνί». Ζ 
ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
6) " Έμη πεξίνδνη εμάζθεζεο, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο δηαξθεί δχν ιεπηά, ρξεηάδνληαη 
ζήκεξα. 2Κάζε πεξίνδνο εμάζθεζεο πξέπεη λα αξρίζεη κε ην λα επαλαιάβεηο αξγφ ηε 
ζεκεξηλή ηδέα. Μεηά θνίηαμε γχξσ ζνπ, αθήλνληαο ηε καηηά ζνπ λα πέζεη ζε νηηδήπνηε 
ηχρεη λα αξπάμεη ηελ πξνζνρή ζνπ είηε είλαη θνληά είηε καθξηά, είηε είλαη «ζεκαληηθφ» είηε 
είλαη «αλζξψπηλν» ή φρη. Δλψ ηα κάηηα ζνπ παξακέλνπλ πάλσ ζην θάζε αληηθείκελν πνπ 
επηιέγεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ιέγε: 
4Γε γλσξίδσ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν απηή ε θαξέθια ππάξρεη. 
5Γε γλσξίδσ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν απηό ην κνιύβη ππάξρεη. 
6Γε γλσξίδσ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν απηό ην ρέξη ππάξρεη. 
7Απηφ πξέπεη λα γίλεηαη αξγά, ρσξίο λα κεηαθηλείο ηα κάηηα ζνπ απφ ην αληηθείκελν πνπ 
παξαηεξείο κέρξη λα νινθιεξψζεηο ηε δήισζε πνπ ην αθνξά. 8Μεηά πξνρψξα ζην 
επφκελν αληηθείκελν θαη εθάξκνζε ηε ζεκεξηλή ηδέα φπσο πξνεγνπκέλσο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 26 
 
Οη επηζεηηθέο κνπ ζθέςεηο επηηίζεληαη ελάληηα ζηελ αζθάιεηα κνπ. 
 
1) Δίλαη ζίγνπξα νινθάλεξν φηη αλ κπνξνχλ λα ζνπ επηηεζνχλ δελ είζαη άηξσηνο. 2Βιέπεηο 
ηελ επίζεζε ζαλ κηα πξαγκαηηθή απεηιή. 3Ο ιφγνο γη' απηφ είλαη φηη πηζηεχεηο πσο κπνξείο 
πξαγκαηηθά λα επηηεζείο. 4Κη φ,ηη ζα είρε επηδξάζεηο κέζα απφ ζέλα, πξέπεη επίζεο λα έρεη 
επηδξάζεηο πάλσ ζε ζέλα. 5Δίλαη απηφο ν λφκνο πνπ ηειηθά ζα ζε ζψζεη, αιιά ηνλ 
ρξεζηκνπνηείο εζθαικέλα ηψξα. 6Πξέπεη ινηπφλ λα κάζεηο πψο λα ηνλ ρξεζηκνπνηείο γηα 
ηα δηθά ζνπ ζπκθέξνληα παξά ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ζνπ. 
2) Δπεηδή νη επηζεηηθέο ζνπ ζθέςεηο ζα πξνβιεζνχλ, ζα θνβεζείο επίζεζε απφ ηνπο 
άιινπο. 2Κη αλ θνβεζείο ηελ επίζεζε, πξέπεη λα πηζηεχεηο φηη δελ είζαη άηξσηνο. 3Οη 
επηζεηηθέο ζθέςεηο επνκέλσο ζε θάλνπλ επάισην θη αλαζθαιή ζηνλ ίδην ζνπ ην λνπ, ν 
νπνίνο είλαη ην κέξνο φπνπ νη επηζεηηθέο ζθέςεηο βξίζθνληαη. 4Γελ κπνξείο λα απνδερηείο 
καδί θαη ηελ ηέιεηα αζθάιεηα θαη ηηο επηζεηηθέο ζθέςεηο. 3Απηά ηα δχν αληηθάζθνπλ ην έλα 
κε ην άιιν. 
3) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξσηνπαξνπζηάδεη ηε ζθέςε φηη πάληα επηηίζεζαη ζηνλ εαπηφ ζνπ 
πξψηα. 2Αλ νη επηζεηηθέο ζθέςεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη είζαη 
επάισηνο, ην απνηέιεζκα ηνπο είλαη λα ζε αδπλαηίδνπλ ζηα ίδηα ζνπ ηα κάηηα. 3Έηζη έρνπλ 
επηηεζεί ζηελ αληίιεςε ζνπ πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 4Κη επεηδή ηηο πηζηεχεηο, δελ 
κπνξείο πηα λα πηζηέςεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ. 5Μηα ςεπδήο εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ έρεη έξζεη 
λα αληηθαηαζηήζεη απηφ πνπ είζαη. 
4) Δμάζθεζε κε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο φηη ε αζθάιεηα θαη 
αλαζθάιεηα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ζνπ ζθέςεσλ. 2Σίπνηα εθηφο απφ ηηο ζθέςεηο 
ζνπ δελ κπνξεί λα ζνπ επηηεζεί. 3Σίπνηα εθηφο απφ ηηο ζθέςεηο ζνπ δελ κπνξεί λα ζε θάλεη 
λα ζθεθηείο φηη είζαη επάισηνο. 4Καη ηίπνηα εθηφο απφ ηηο ζθέςεηο ζνπ δελ κπνξεί λα ζνπ 
απνδείμεη φηη δελ είζαη επάισηνο. 
5) Έμη πεξίνδνη εμάζθεζεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 2Καζεκηά 
απ' απηέο πξέπεη λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ιεπηά αλ θαη απηή ε δηάξθεηα κπνξεί λα 
κεησζεί ζ' έλα ιεπηφ αλ αηζζάλεζαη πάξα πνιχ κεγάιε ελφριεζε. 3Με ηε κεηψζεηο φκσο 
πεξηζζφηεξν. 
6) Ζ πεξίνδνο εμάζθεζεο πξέπεη λα αξρίζεη κε ην λα επαλαιακβάλεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα. 
Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη επαλεμέηαζε εθθξεκή δεηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ 
νπνίσλ ζνπ πξνθαινχλ αλεζπρία. 2Ζ αλεζπρία κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή θαηάζιηςεο, 
ζηελνρψξηαο, ζπκνχ, κηαο αίζζεζεο βάξνπο, θφβνπ, θαθνχ πξναηζζήκαηνο, ή έγλνηαο. 
Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα, ην νπνίν δελ έρεη αθφκα ηαθηνπνηεζεί θαη ην νπνίν ηείλεη λα 
επαλέξρεηαη ζηηο ζθέςεηο ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη έλα θαηάιιειν ζέκα. 4Γε 
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ζα κπνξέζεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο πάξα πνιιά ζέκαηα ζε κηα πεξίνδν εμάζθεζεο επεηδή 
πεξηζζφηεξε ψξα απ' φ,ηη ζπλήζσο πξέπεη λα αθηεξσζεί γηα ην θαζέλα. 5Ζ ζεκεξηλή ηδέα 
πξέπεη λα εθαξκνζηεί σο αθνινχζσο: 
7) Πξψηα, νλφκαζε ηελ θαηάζηαζε: 
2Αλεζπρώ γηα…………………. 
3Μεηά εμέηαζε θάζε ελδερφκελν απνηέιεζκα πνπ έρεη πεξάζεη απφ ην λνπ ζνπ ζε ζρέζε 
κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ην νπνίν ζνπ έρεη πξνθαιέζεη αλεζπρία, αλαθεξφκελνο ζην 
θαζέλα απ' απηά αξθεηά ζπγθεθξηκέλα θαη ιέγνληαο: 
4Φνβάκαη όηη ……………….. 
[εδώ αλέθεξε απηό πνπ θνβάζαη όηη ζα ζπκβεί]. 
8) Αλ θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζσζηά, πξέπεη λα έρεηο ζηε δηάζεζε ζνπ πεξίπνπ πέληε ή έμη 
ζηελφρσξα ελδερφκελα γηα ηελ θάζε θαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείο θαη πηζαλφηαηα 
πεξηζζφηεξα. 2Θα ζε βνεζήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν λα θαιχςεηο ιίγεο θαηαζηάζεηο πιήξσο, 
παξά λα αλαθεξζείο βηαζηηθά ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαζηάζεσλ. 3Καζψο ε ιίζηα 
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ θάζε θαηάζηαζε απμάλεηαη, είλαη πηζαλφ λα 
αλαθαιχςεηο φηη κεξηθά απφ απηά, θη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ έξρνληαη ζην λνπ ζνπ πξνο ην 
ηέινο, ζνπ είλαη ιηγφηεξν απνδεθηά. 4Πξνζπάζεζε φκσο ζην βαζκφ πνπ κπνξείο λα ηα 
κεηαρεηξηζηείο φια ην ίδην. 
9) Αθνχ νλνκάζεηο θάζε απνηέιεζκα ην νπνίν θνβάζαη, πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
2Απηή ε ζθέςε είλαη κηα επίζεζε ζηνλ εαπηό κνπ. 
3Σέιεησλε θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο κε ην λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ 
αθφκα κηα θνξά. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 27 
 
Πάλσ απ' όια ζέισ λα δσ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα εθθξάδεη θάηη δπλαηφηεξν απφ απιή απνθαζηζηηθφηεηα. 2Απφ ηηο 
δηάθνξεο επηζπκίεο ζνπ, δψζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ φξαζε. 3Μπνξεί λα αηζζαλζείο 
θάπνηνπο δηζηαγκνχο γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο ηδέαο γηα ην ιφγν φηη δελ είζαη ζίγνπξνο φηη 
πξαγκαηηθά ηελ ελλνείο. 4Απηφ δελ πεηξάδεη. 5Ο ζθνπφο ησλ ζεκεξηλψλ αζθήζεσλ είλαη λα 
επηζπεχζνπκε ιίγν ηελ ψξα φηαλ απηή ε ηδέα ζα είλαη απφιπηα αιεζηλή. 
2) Μπνξεί λα ππάξμεη κεγάινο πεηξαζκφο λα πηζηέςεηο φηη θάπνην είδνο ζπζίαο δεηείηαη 
απφ ζέλα φηαλ ιεο φηη πάλσ απ' φια ζέιεηο λα δεηο. 2Αλ αξρίζεηο λα αλεζπρείο γηα ηελ 
έιιεηςε επηθπιαθηηθφηεηαο ζηε ζεκεξηλή ηδέα, πξνζπάζεζε: 
3Ζ όξαζε δελ θνζηίδεη ηίπνηα ζε θαλέλα. 
4Αλ ν θφβνο ηεο απψιεηαο επηκέλεη αθφκα, πξφζζεζε πεξαηηέξσ: 
5Μπνξεί κόλν λα επινγήζεη. 
3) Γηα λα έρεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο ε ζεκεξηλή ηδέα ρξεηάδεηαη πνιιέο 
επαλαιήςεηο. 2Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε κηζή ψξα θαη πεξηζζφηεξν αλ 
είλαη δπλαηφ. 3Μπνξείο λα δνθηκάζεηο θάζε 15 ή 20 ιεπηφ. 4νπ ζπληζηάκε λα ζέζεηο 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο ηδέαο φηαλ μππλήζεηο ην πξσί, ή ιίγν 
αξγφηεξα, θαη λα πξνζπαζήζεηο λα ηελ ηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. 5Γε ζα 
είλαη δχζθνιν λα ην θάλεηο απηφ αθφκα θη αλ έρεηο κηα ζπλνκηιία ή είζαη απαζρνιεκέλνο κε 
θάηη άιιν εθείλε ηελ ψξα. 6Αθφκα θαη ηφηε ζα κπνξέζεηο λα επαλαιάβεηο κηα κηθξή 
πξφηαζε ζηνλ εαπηφ ζνπ ρσξίο θακηά ελφριεζε. 
4) Σν πξαγκαηηθφ δήηεκα είλαη: Πφζν ζπρλά ζα ζπκεζείο λα ην θάλεηο απηφ; 2Πφζν πνιχ 
ζέιεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα λα είλαη αιεζηλή; 3Απάληεζε ζε κηα απ' απηέο ηηο εξσηήζεηο θη έρεηο 
απαληήζεη θαη ζηελ άιιε. "Δίλαη πηζαλφ λα μεράζεηο λα θάλεηο ηελ άζθεζε αξθεηέο θνξέο ή 
ίζσο θαη πνιιέο θνξέο. 5Να κε ζε αλεζπρεί απηφ, αιιά φκσο εθείλε ηελ ψξα θαη κεηά 
πξνζπάζεζε πξάγκαηη λα ηεξήζεηο ην πξφγξακκα ζνπ. 6Αλ αηζζαλζείο φηη έζησ θαη κηα 
θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ήζνπλ απφιπηα εηιηθξηλήο ελψ επαλαιάκβαλεο ηε 
ζεκεξηλή ηδέα, κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο φηη έρεηο γιηηψζεη πνιιά ρξφληα πξνζπάζεηαο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 28 
 
Πάλσ απ' όια ζέισ λα δσ ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 
 
1) ήκεξα πξάγκαηη δίλνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζηε ρζεζηλή ηδέα. 2ε απηέο ηηο 
πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζα θάλεηο κηα ζεηξά νξηζηηθψλ δεζκεχζεσλ. 3Σν εξψηεκα αλ ζα ηηο 
θξαηήζεηο ζην κέιινλ δε καο αθνξά εδψ. 4Δάλ είζαη πξφζπκνο ηνπιάρηζηνλ λα ηηο θάλεηο 
ηψξα, έρεηο ήδε αξρίζεη λα ηηο θξαηάο. 5Καη αθφκα είκαζηε ζηελ αξρή. 
2) Μπνξεί λα αλαξσηεζείο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ, γηα παξάδεηγκα, λα πεηο: «Πάλσ απ' φια 
ζέισ λα δσ απηφ ην ηξαπέδη δηαθνξεηηθά». 2Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη θαζφινπ 
ζεκαληηθφ. 3Αιιά φκσο ηη ππάξρεη κφλν ηνπ; 4Καη ηη ζεκαίλεη «απφ κφλν ηνπ»; 5Βιέπεηο 
πνιιά μερσξηζηά πξάγκαηα γχξσ ζνπ, ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλνπλ φηη δε 
βιέπεηο ηίπνηα. 6Δίηε βιέπεηο είηε φρη. 7ηαλ έρεηο δεη έλα πξάγκα δηαθνξεηηθά, ζα δεηο φια 
ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 8Σν θσο πνπ ζα δεηο ζε νπνηνδήπνηε απ' απηά είλαη ην ίδην θσο 
πνπ ζα δεηο ζε φια απηά. 
3) ηαλ ιεο «πάλσ απ" φια ζέισ λα δσ απηφ ην ηξαπέδη δηαθνξεηηθά» δεζκεχεζαη λα 
απνζχξεηο ηηο πξνθαηαιήςεηο ζνπ γηα ην ηξαπέδη θαη λα αλνίμεηο ην λνπ ζνπ ζην ηη είλαη θαη 
γηαηί ππάξρεη, 2Γε δίλεηο ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε φξνπο ηνπ παξειζφληνο. 3Αληί λα ηνπ πεηο ηη 
είλαη, ξσηάο ηη είλαη. 4Γε δεζκεχεηο ην λφεκα ηνπ ζηελ πνιχ κηθξή ζνπ εκπεηξία κε 
ηξαπέδηα, νχηε πεξηνξίδεηο ην ζθνπφ ηνπ ζηηο κεδακηλέο πξνζσπηθέο ζνπ ζθέςεηο. 
4) Γε ζα ξσηήζεηο απηφ πνπ έρεηο ήδε πξνζδηνξίζεη. 2Κη ν ζθνπφο απηψλ ησλ αζθήζεσλ 
είλαη λα θάλεηο εξσηήζεηο θαη λα ιάβεηο ηηο απαληήζεηο. 3ηαλ ιεο φηη «πάλσ απ' φια ζέισ 
λα δσ απηφ ην ηξαπέδη δηαθνξεηηθά», δεζκεχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα δεη δηαθνξεηηθά. 4Γελ 
είλαη κηα απνθιεηζηηθή δέζκεπζε. 5Απηή είλαη κηα δέζκεπζε πνπ αθνξά ην ηξαπέδη - θη 
νηηδήπνηε άιιν - νχηε ιηγφηεξν, νχηε πεξηζζφηεξν. 
5) Δίλαη γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζεο λα απνθηήζεηο φξαζε απ' απηφ κφλν ην ηξαπέδη, αλ ζα 
απέζπξεο φιεο ηηο δηθέο ζνπ ηδέεο απ' απηφ θαη ην θνίηαδεο κ' έλα εληειψο αλνηρηφ λνπ. 
2Έρεη λα ζνπ δείμεη θάηη, θάηη φκνξθν, θαζαξφ θαη άπεηξεο αμίαο, γεκάην επηπρία θαη 
ειπίδα. 3Κξπκκέλνο θάησ απφ φιεο ηηο ηδέεο ζνπ γη' απηφ ην ηξαπέδη βξίζθεηαη ν αιεζηλφο 
ηνπ ζθνπφο, ν ζθνπφο πνπ κνηξάδεηαη κε φιν ην ζχκπαλ. 
6) Δπνκέλσο θαζψο ρξεζηκνπνηείο ην ηξαπέδη ζαλ έλα αληηθείκελν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζεκεξηλήο ηδέαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δεηάο λα δεηο ην ζθνπφ ηνπ ζχκπαληνο. 2Θα 
δεηήζεηο ην ίδην πξάγκα απφ ην θάζε αληηθείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο θαηά ηηο 
πεξηφδνπο εμάζθεζεο. 3Καη δεζκεχεζαη κε ην θαζέλα απ' απηά λα αθήζεηο ην ζθνπφ ηνπ 
λα ζνπ απνθαιπθζεί, παξά λα ηνλ θξίλεηο εζχ ν ίδηνο. 
7) Θα έρνπκε έμη δίιεπηεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα ζηηο νπνίεο πξψηα δειψλεηο ηελ 
ηδέα θαη κεηά ηελ εθαξκφδεηο ζε νηηδήπνηε είλαη γχξσ ζνπ. 2ρη κφλν πξέπεη ηα 
αληηθείκελα λα δηαιερηνχλ ηπραία αιιά θαη πξέπεη λα εθαξκφζεηο ηελ ηδέα κε ηελ ίδηα 
εηιηθξίλεηα ζην θαζέλα απ' απηά, θαζψο επηρεηξείο λα απνδερηείο ην γεγνλφο φηη φια ηνπο 
έρνπλ ηελ ίδηα αμία σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε απηφ πνπ βιέπεηο. 
8) Χο ζπλήζσο, νη εθαξκνγέο ηεο ηδέαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν ηπραίλεη λα πέθηεη ε καηηά ζνπ, θαη πξέπεη επίζεο λα θξαηάο ην 
βιέκκα ζνπ πάλσ ζε απηφ θαζψο ιεο: 
2Πάλσ απ' όια ζέισ λα δσ απηό…………………….δηαθνξεηηθά. 
3Κάζε εθαξκνγή ηεο ηδέαο πξέπεη λα γίλεηαη αξθεηά αξγά θαη φζν ην δπλαηφ πην 
βαζπζηφραζηα. 4Γελ ππάξρεη ιφγνο λα βηάδεζαη. 
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ΜΑΘΖΜΑ 29 
 
Ο Θεόο ππάξρεη ζε νηηδήπνηε εγώ βιέπσ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα εμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν κπνξείο λα δεηο φιν ην ζθνπφ ηνπ 
ζχκπαληνο ζην θαζεηί. 2Δμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηίπνηα δελ ππάξρεη μερσξηζηά, κφλν 
ηνπ ή απφ κφλν ηνπ. 3Καη εμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηίπνηα απ' απηά πνπ βιέπεηο δε 
ζεκαίλεη ηίπνηα. 4ηελ πξαγκαηηθφηεηα εμεγεί θάζε ηδέα πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη 
ηψξα, θαζψο επίζεο θη φιεο απηέο πνπ αθνινπζνχλ. 5Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη νιφθιεξν ην 
ζεκέιην ηεο φξαζεο. 
2) Πηζαλψο λα βξεηο απηή ηελ ηδέα πνιχ δπζλφεηε. 2Μπνξεί λα ηε βξεηο αλφεηε, αζεβή, 
παξάινγε, αζηεία, αθφκα θη απαξάδεθηε. 3ίγνπξα ν Θεφο δε βξίζθεηαη ζ' έλα ηξαπέδη, γηα 
παξάδεηγκα, φπσο ην βιέπεηο απηφ ην ηξαπέδη. 4Υζεο φκσο ηνλίζακε ηδηαίηεξα φηη έλα 
ηξαπέδη κνηξάδεηαη ην ζθνπφ ηνπ ζχκπαληνο. 5Καη εθφζνλ κνηξάδεηαη ην ζθνπφ ηνπ 
ζχκπαληνο κνηξάδεηαη ην ζθνπφ ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπ. 
3) Πξνζπάζεζε ινηπφλ ζήκεξα λα αξρίζεηο λα καζαίλεηο πψο λα θνηηάδεηο φια ηα 
πξάγκαηα κε αγάπε, εθηίκεζε, θαη δεθηηθφηεηα. 2Γελ ηα βιέπεηο ηψξα. 3Πψο ινηπφλ ζα 
γλσξίδεηο ηη ππάξρεη κέζα ηνπο; 4Σίπνηα δελ είλαη φπσο ζνπ θαίλεηαη. 5Ο άγηνο ζθνπφο 
ηνπο βξίζθεηαη πέξα απφ ηε κηθξή ζνπ εκβέιεηα. 6Οηαλ ε φξαζε ζνπ δείμεη ηελ αγηνζχλε 
πνπ θσηίδεη ηνλ θφζκν, ζα θαηαιάβεηο ηέιεηα ηε ζεκεξηλή ηδέα. 7Καη δε ζα θαηαιαβαίλεηο 
πψο ππήξμε πνηέ δπλαηφ λα ηε βξεηο δχζθνιε. 
4) Οη εμήο δίιεπηεο πεξίνδνη εμάζθεζεο γηα ζήκεξα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έλα 
πξφηππν πνπ είλαη πηα γλσζηφ: Άξρηζε κε ην λα επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ 
θαη κεηά εθάξκνζε ηελ ζε δηάθνξα αληηθείκελα γχξσ ζνπ, πνπ δηαιέγεηο ηπραία, 
νλνκάδνληαο ην θαζέλα απ' απηά ζπγθεθξηκέλα. 2Πξνζπάζεζε λα απνθχγεηο ηελ ηάζε λα 
δηεπζχλεηο ηελ επηινγή απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 
δειεαζηηθφ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή ηδέα εμαηηίαο ηεο εληειψο μεληθήο ηεο θχζεο. 3Να 
ζπκάζαη φκσο φηη απφ ηελ άπνςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ην λα επηβάιιεηο νπνηαδήπνηε 
ζεηξά θαη ηάμε ζε απηή ηελ άζθεζε είλαη εμίζνπ θάηη εληειψο μεληθφ. 
5) Σα αληηθείκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο πξέπεη επνκέλσο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 
αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθή επηινγή. 2Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζεο λα ζπκπεξηιάβεηο 
ηα αθφινπζα: 
3Ο Θεφο ππάξρεη ζε απηή ηελ θξεκάζηξα. 
*0 Θεόο ππάξρεη ζε απηό ην πεξηνδηθό. 
5Ο Θεόο ππάξρεη ζε απηό ην δάρηπιν. 
6Ο Θεόο ππάξρεη ζε απηή ηε ιάκπα. 
7Ο Θεόο ππάξρεη ζε απηό ην ζώκα. 
80 Θεόο ππάξρεη ζε απηή ηελ πόξηα. 
90 Θεόο ππάξρεη ζε απηό ην θαιάζη αρξήζησλ. 
'°Δθηφο απφ ηηο έμη πεξηφδνπο εμάζθεζεο επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά ηελ ψξα, θνηηάδνληαο αξγά γχξσ ζνπ θαη ιέγνληαο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ ρσξίο 
λα βηάδεζαη. 
11Σνπιάρηζηνλ κία ή δχν θνξέο ηε βδνκάδα ζα βηψζεηε ηελ αίζζεζε ηεο αγαιιίαζεο 
θαζψο ην θάλεηε απηφ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 30 
 
Ο Θεόο ππάξρεη ζην θαζεηί πνπ βιέπσ επεηδή ν Θεόο ππάξρεη ζην λνπ κνπ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ε αθεηεξία ηεο φξαζεο. 2Απφ απηή ηελ ηδέα ν θφζκνο ζα 
απνθαιπθζεί κπξνζηά ζνπ, θαη θαζψο ηνλ θνηηάο ζα δεηο ζε απηφλ θάηη πνπ πνηέ πξηλ δελ 
είρεο δεη. 3Καη νχηε θαλ ακπδξά νξαηφ δε ζα ζνπ είλαη απηφ πνπ έβιεπεο πξηλ. 
2) ήκεξα πξνζπαζνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα λέν είδνο «πξνβνιήο». 2Γελ 
επηρεηξνχκε λα απαιιαγνχκε απ' φ,ηη δε καο αξέζεη κε ην λα ην βιέπνπκε ζαλ θάηη πνπ 
βξίζθεηαη έμσ απφ εκάο. 3Αληίζεηα, πξνζπαζνχκε λα δνχκε ζηνλ θφζκν απηφ πνπ 
ππάξρεη ζην λνπ καο θη απηφ πνπ ζέινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ππάξρεη εθεί. 4 Έηζη 
πξνζπαζνχκε λα ελσζνχκε κε απηφ πνπ βιέπνπκε, αληί λα ην θξαηάκε μερσξηζηά απφ 
εκάο. Απηή είλαη ε ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο φξαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ βιέπεηο. 
3) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο. 2πνηε είζαη εχθαηξνο επαλέιαβε ηελ αξγά ζηνλ εαπηφ ζνπ, θνηηάδνληαο γχξσ 
ζνπ θαη πξνζπαζψληαο λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ε ηδέα είλαη εθαξκφζηκε ζην θαζεηί πνπ 
πξάγκαηη βιέπεηο ηψξα ή πνπ ζα κπνξνχζεο λα δεηο ηψξα αλ βξηζθφηαλ ζηελ εκβέιεηα 
ηεο φξαζεο ζνπ. 
4) Ζ πξαγκαηηθή φξαζε δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηέηνηεο έλλνηεο φπσο «θνληά» θαη «καθξηά». 
2Γηα λα αξρίζεηο λα ζπλεζίδεηο απηή ηελ ηδέα, φηαλ θάλεηο ηε ζεκεξηλή άζθεζε 
πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ αθηίλα ηεο ησξηλήο ζνπ 
φξαζεο θαζψο επίζεο θη εθεί πνπ κπνξείο πξάγκαηη λα δεηο. 
5) Ζ πξαγκαηηθή φξαζε φρη κφλν δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην ρψξν θαη ηελ απφζηαζε, αιιά 
θαη δελ εμαξηάηαη θαζφινπ απφ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. 2Ο λνπο είλαη ε κφλε ηεο πεγή. 3Γηα 
λα ζε βνεζήζνπκε λα εμνηθεησζείο πην πνιχ θαη κε απηή ηελ ηδέα, αθηέξσζε αξθεηέο 
πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο επηβεβαίσζεο κε ηα κάηηα ζνπ 
θιεηζηά, ρξεζηκνπνηψληαο νηηδήπνηε πεξλά απφ ην λνπ ζνπ θαη θνηηάδνληαο κέζα ζνπ 
παξά πξνο ηα έμσ. Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ην ίδην εθαξκφζηκε θαη ζε απηά πνπ βιέπεηο 
κέζα ζνπ θαη ζε απηά πνπ βιέπεηο πξνο ηα έμσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 31 
 
Γελ είκαη ην ζύκα ηνπ θόζκνπ πνπ εγώ βιέπσ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ε εηζαγσγή ηεο δηαθήξπμεο ηεο απειεπζέξσζεο ζνπ. 2Καη πάιη, ε 
ηδέα πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο πξνο ηα έμσ θαη ζηνλ θφζκν πνπ 
βιέπεηο κέζα ζνπ. 3ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κνξθή 
εμάζθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ κε ηηο θαηάιιειεο 
ηξνπνπνηήζεηο θάζε θνξά. 4Γεληθά, απηή ε κνξθή εμάζθεζεο πεξηιακβάλεη δχν κέξε: ηηο 
εθαξκνγέο ηεο ηδέαο νη νπνίεο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο πνπ είλαη 
ζχληνκεο αιιά επαλαιακβάλνληαη ζπρλά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
2) Γχν πεξίνδνη εμάζθεζεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ρξεηάδνληαη γηα ηε ζεκεξηλή ηδέα, κία ην 
πξσί θαη κία ην βξάδπ. 2πληζηάκε ηξία κε πέληε ιεπηά γηα ηελ θαζεκηά απφ απηέο. 3Δθείλε 
ηελ ψξα, θνίηαμε αξγά γχξσ ζνπ, ελψ επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα δχν ή ηξεηο θνξέο. 4Μεηά 
θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη εθάξκνζε ηελ ηδέα ζηνλ εζσηεξηθφ ζνπ θφζκν. 5Θα δηαθχγεηο θη 
απφ ηνπο δχν θφζκνπο ηαπηφρξνλα γηαηί ν εζσηεξηθφο θφζκνο είλαη ε αηηία ηνπ εμσηεξηθνχ. 
3) Καζψο επηζεσξείο ηνλ εζσηεξηθφ ζνπ θφζκν, απιψο άθεζε νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο 
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πεξλνχλ απφ ην λνπ ζνπ λα έξζνπλ πιήξσο ζηελ επίγλσζε ζνπ. Καζεκηά απφ απηέο 
πξέπεη λα εμεηαζηεί γηα κία ζηηγκή θαη κεηά λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επφκελε. 
2Πξνζπάζεζε λα κελ θαζηεξψζεηο θαλελφο είδνπο ηεξαξρίεο κεηαμχ απηψλ ησλ ζθέςεσλ. 
3Παξαθνινχζεζέ ηηο λα έξρνληαη θαη λα θεχγνπλ, φζν ην δπλαηφ πην ακεξφιεπηα θαη 
γαιήληα. 4Με δίλεηο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θακηά απφ απηέο, αιιά πξνζπάζεζε λα αθήζεηο 
ηε ξνή ηνπο λα πξνρσξεί νκαιφ θαη ήξεκα ρσξίο θακηά ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε εθ 
κέξνπο ζνπ. 3Καζψο θάζεζαη θαη παξαθνινπζείο ζησπειά ηηο ζθέςεηο ζνπ, επαλέιαβε ηε 
ζεκεξηλή ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ φζν πην ζπρλά ζέιεηο αιιά ρσξίο αίζζεζε βηαζχλεο. 
4) Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 2Τπελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη θάλεηο κία δηαθήξπμε ηεο 
αλεμαξηεζίαο ζνπ ζην φλνκα ηεο δηθήο ζνπ ειεπζεξίαο. Καη ζηελ ειεπζεξία ζνπ έγθεηηαη ε 
ειεπζεξία ηνπ θφζκνπ. 
5) Θα ζε βνεζήζεη ηδηαίηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ζαλ κηα απάληεζε ζε 
νπνηαδήπνηε κνξθή πεηξαζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη. 2Δίλαη κηα δηαθήξπμε φηη δε ζα 
ππνθχςεηο ζηνλ πεηξαζκφ θαη δε ζα ππνδνπιψζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 32 
 
Δγώ έρσ επηλνήζεη ηνλ θόζκν πνπ εγώ βιέπσ. 
 
1) ήκεξα ζπλερίδνπκε λα αλαπηχζζνπκε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αηηίαο θαη ηνπ 
απνηειέζκαηνο. 2Γελ είζαη ην ζχκα ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο, επεηδή εζχ ηνλ έρεηο 
επηλνήζεη απηφ ηνλ θφζκν. 3Μπνξείο λα ηνλ εγθαηαιείςεηο ηφζν εχθνια φζν ήηαλ λα ηνλ 
επηλνήζεηο. 4Θα ηνλ δεηο ή φρη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ζνπ. 5Δθφζνλ ηνλ ζέιεηο, ζα ηνλ 
δεηο. 6ηαλ δελ ηνλ ζέιεηο πηα, δε ζα ππάξρεη γηα λα ηνλ δεηο. 
2) Ζ ζεκεξηλή ηδέα, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο, είλαη εθαξκφζηκε θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 
θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζνπ θφζκνπο, νη νπνίνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη ίδηνη. 2Δπεηδή 
φκσο ηνπο βιέπεηο ζαλ δηαθνξεηηθνχο νη ζεκεξηλνί πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα έρνπλ θαη πάιη 
δχν θάζεηο: ε κία αθνξά ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο έμσ απφ ζέλα θαη ε άιιε αθνξά ηνλ 
θφζκν πνπ βιέπεηο ζην λνπ ζνπ. 3ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο πξνζπάζεζε λα αξρίζεηο λα 
ζθέθηεζαη φηη θαη νη δχν θφζκνη βξίζθνληαη ζηε θαληαζία ζνπ. 
3) Καη πάιη ζα αξρίζνπκε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο γηα ην πξσί θαη ην βξάδπ κε ην λα 
επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα δχν ή ηξεηο θνξέο ελψ θνηηάδεηο γχξσ ζνπ ηνλ θφζκν πνπ 
βιέπεηο ζαλ λα είλαη έμσ απφ ζέλα. 2Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη θνίηαμε γχξσ ζνπ ζηνλ 
εζσηεξηθφ ζνπ θφζκν. 3Πξνζπάζεζε λα κεηαρεηξηζηείο θαη ηνπο δχν θφζκνπο φζν ην 
δπλαηφ πην φκνηα.4Υσξίο λα βηάδεζαη, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα φζν πην ζπρλφ ζέιεηο 
θαζψο παξαθνινπζείο ηηο εηθφλεο πνπ ε θαληαζία ζνπ θέξλεη ζηελ επίγλσζε ζνπ. 
4) Γηα ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζπληζηάκε ηξία κε πέληε ιεπηά. Σξία ιεπηά 
ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε. 2Πεξηζζφηεξα απφ πέληε ιεπηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αλ βξίζθεηο φηη ε άζθεζε ζε μεθνπξάδεη. 3Δίλαη πηζαλφ λα ζε μεθνπξάζεη απηή ε άζθεζε αλ 
δηαιέμεηο λα ηελ θάλεηο ζε κηα ψξα πνπ δελ αλακέλεηο άιια πξάγκαηα λα απνζπάζνπλ ηελ 
πξνζνρή ζνπ θη φηαλ ν ίδηνο αηζζάλεζαη αξθεηά έηνηκνο. 
5) Απηέο νη αζθήζεηο πξέπεη επίζεο λα ζπλερηζηνχλ φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 2Απηέο νη πην ζχληνκεο εθαξκνγέο ζπλίζηαληαη ζην λα 
επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα αξγφ θαζψο επηζεσξείο ηνλ εζσηεξηθφ ζνπ ή εμσηεξηθφ ζνπ 
θφζκν. 3Γελ έρεη ζεκαζία πνηνλ απφ ηνπο δχν θφζκνπο δηαιέγεηο λα θνηηάμεηο. 
6) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ακέζσο ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε κπνξεί λα 
ζε ζηελνρσξήζεη. 2Δθφξκνζε ηελ ηδέα κε ην λα πεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
3Δγώ έρσ επηλνήζεη απηή ηελ θαηάζηαζε όπσο εγώ ηε βιέπσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 33 
 
Τπάξρεη έλαο άιινο ηξόπνο λα θνηηάμσ ηνλ θόζκν. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη κηα απφπεηξα λα αλαγλσξίζεηο φηη κπνξείο λα αιιάμεηο ηελ 
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αηζζεηήξηα αληίιεςε πνπ έρεηο θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο ηνπ 
θφζκνπ. 2Σνπιάρηζηνλ πέληε ιεπηά πξέπεη λα αθηεξσζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 
ηδέαο ην πξσί, θαζψο επίζεο θαη ην βξάδπ. 3ε απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ε ηδέα 
πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη φζν ζπρλά είλαη βνιηθφ. Δίλαη φκσο πνιχ ζεκαληηθφ λα κε 
βηάδεζαη. 4Να ελαιιάζζεηο ηελ επηζεψξεζε ησλ αηζζεηήξησλ αληηιήςεσλ ζνπ ηνπ 
εμσηεξηθνχ θφζκνπ, κε ηελ επηζεψξεζε ησλ αληηιήςεσλ ζνπ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, 
αιιά ρσξίο λα πξνθαιέζεηο κία απφηνκε αίζζεζε αιιαγήο. 
2) Απιά θνίηαμε γχξσ ζνπ αλέκεια ηνλ θφζκν πνπ αληηιακβάλεζαη, ζαλ λα βξίζθεηαη έμσ 
απφ εζέλα, θαη κεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη επηζεψξεζε ηηο εζσηεξηθέο ζνπ ζθέςεηο κε ηελ 
ίδηα αλεκειηά. 2Πξνζπάζεζε λα παξακείλεηο ην ίδην αλεπεξέαζηνο θη απφ ηνπο δχν 
θφζκνπο θαη λα δηαηεξήζεηο απηή ηελ απνδέζκεπζε θαζψο επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα θαηά 
ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. 
3) Οη πην ζχληνκεο πεξίνδνη εμάζθεζεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζπρλέο. 
πγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο πξέπεη επίζεο λα γίλνληαη ακέζσο φηαλ 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πξνθχπηεη πνπ ζε βάδεη ζε πεηξαζκφ λα ηαξαρηείο. 3Γη' απηέο ηηο 
εθαξκνγέο, ιέγε: 
4Τπάξρεη έλαο άιινο ηξόπνο λα ην θνηηάμσ απηό. 
4) Θπκήζνπ λα εθαξκφζεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ηε ζηηγκή πνπ αληηιακβάλεζαη ζηελνρψξηα. 
2Μπνξείλα είλαη αλαγθαίν λα θαζίζεηο ζησπειά γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ θαη λα επαλαιάβεηο 
ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ αξθεηέο θνξέο. 3Πηζαλψο, ζα ζε βνεζήζεη λα θιείζεηο ηα κάηηα 
ζνπ φηαλ θάλεηο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθαξκνγή. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 34 
 
Θα κπνξνύζα λα δσ εηξήλε αληί γηα απηό ην πξάγκα. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα αξρίδεη λα πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ άιιν ηξφπν 
φξαζεο. 2Ζ εηξήλε ηνπ λνπ είλαη θαζαξά έλα εζσηεξηθφ δήηεκα. 3Πξέπεη λα αξρίζεη κε ηηο 
δηθέο ζνπ ζθέςεηο θαη κεηά λα απισζεί πξνο ηα έμσ. 4Δίλαη απφ ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ 
πνπ κηα εηξεληθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ πξνθχπηεη. 
2) Σξεηο κεγαιχηεξεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ρξεηάδνληαη γηα ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο. 2ε 
ζπκβνπιεχνπκε λα θάλεηο κία ην πξσί, κία ην βξάδπ θαη κία αθφκα ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο 
εκέξαο πνπ αηζζάλεζαη ηε κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα. 3'Οιεο νη εθαξκνγέο πξέπεη λα γίλνληαη 
κε ηα κάηηα θιεηζηά. 4Δίλαη ν εζσηεξηθφο ζνπ θφζκνο πάλσ ζηνλ νπνίν νη εθαξκνγέο ηεο 
ζεκεξηλήο ηδέαο πξέπεη λα γίλνπλ. 
3) Πεξίπνπ πέληε ιεπηά εμέηαζεο ηνπ λνπ ζνπ ρξεηάδνληαη γηα θαζεκηά απφ ηηο πεξηφδνπο 
εμάζθεζεο. 2Δξεχλεζε ην λνπ ζνπ γηα ζθέςεηο θφβνπ, γηα θαηαζηάζεηο πνπ ζνπ 
πξνθαινχλ αλεζπρία, γηα «ελνριεηηθά» πξφζσπα ή γεγνλφηα, ή γηα νηηδήπνηε άιιν γηα ην 
νπνίν ηξέθεηο άζηνξγεο ζθέςεηο. 3Παξαηήξεζε ηα φια απηά αλέκεια, επαλαιακβάλνληαο 
αξγά ηε ζεκεξηλή ηδέα θαζψο ηα παξαθνινπζείο λα εκθαλίδνληαη ζην λνπ ζνπ θη άθελε ην 
θαζέλα απφ απηά λα θχγεη απφ ην λνπ ζνπ γηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην επφκελν. 
4) Δάλ αξρίζεηο λα δπζθνιεχεζαη λα ζθεθηείο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ζπλέρηζε λα 
επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ ρσξίο λα βηάδεζαη θαη ρσξίο λα ηελ εθαξκφδεηο 
ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν. 2Να ζηγνπξεπηείο φκσο φηη δελ θάλεηο ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο κε ην 
λα απνθεχγεηο νξηζκέλα ζέκαηα. 
5) Οη πην ζχληνκεο εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη ζπρλέο θαη λα γίλνληαη νπνηεδήπνηε 
αηζζάλεζαη φηη ε εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ θαηά θάπνην ηξφπν απεηιείηαη. 2Ο ζθνπφο απηψλ ησλ 
εθαξκνγψλ είλαη λα πξνζηαηεχζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηνλ πεηξαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα 
φιεο ηεο εκέξαο. 3Αλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πεηξαζκνχ έξζεη ζηελ αληίιεςε ζνπ, ε 
άζθεζε πξέπεη λα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
4Θα κπνξνύζα λα δσ εηξήλε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε αληί ηνπ ηη βιέπσ ζ' απηήλ ηώξα. 
6) Αλ νη εηζβνιέο ζηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ παίξλνπλ ηε κνξθή πην γεληθψλ δπζκελψλ 
ζπλαηζζεκάησλ, φπσο θαηάζιηςε, αγσλία, ή αλεζπρία, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηδέα ζηελ 
αξρηθή ηεο κνξθή. 2Αλ λνκίδεηο φηη ρξεηάδεζαη πεξηζζφηεξν απφ κία εθαξκνγή ηεο 
ζεκεξηλήο ηδέαο γηα λα ζε βνεζήζεη λα αιιάμεηο ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεζαη, ζε κηα 
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νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, πξνζπάζεζε λα αθηεξψζεηο κεξηθά ιεπηφ 
επαλαιακβάλνληαο ηελ ηδέα κέρξη λα ληψζεηο κηα αίζζεζε αλαθνχθηζεο. 3Θα ζε βνεζήζεη 
αλ πεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
4Μπνξψ λα αληηθαηαζηήζσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ηεο θαηάζιηςεο, 
αγσλίαο, ή αλεζπρίαο (ή ηηο ζθέςεηο κνπ γη' απηή ηελ θαηάζηαζε, πξόζσπν, ή γεγνλόο] 
κε εηξήλε. 
 
 
ΜΑΘΖΜΑ 35 
 
Ο λνπο κνπ είλαη κέξνο ηνπ Ννπ ηνπ Θενύ. Δίκαη πνιύ άγηνο. 

1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα δελ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ηψξα. 
2Πεξηγξάθεη φκσο απηφ πνπ ζα ζνπ δείμεη ε φξαζε. 3Δίλαη δχζθνιν γηα νπνηνλδή 
πνηε πνπ λνκίδεη φηη βξίζθεηαη ζε απηφ ηνλ θφζκν λα ην  πηζηέςεη απηφ γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ.4Οκσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν λνκίδεη φηη βξίζθεηαη ζε απηφ ηνλ θφζκν είλαη 
φηη δελ πηζηεχεη φηη είλαη πνιχ άγηνο. 
2) Θα πηζηέςεηο φηη είζαη έλα κέξνο ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν λνκίδεηο φηη  βξίζθεζαη. 2Ο 
ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη πεξηβάιιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ην  πεξηβάιινλ πνπ ζέιεηο. 
3Καη ζέιεηο απηφ ην πεξηβάιινλ λα πξνζηαηεχζεη  ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ πνπ 
έρεηο θηηάμεη. 4Ζ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ είλαη κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. 5Κη εθ' φζνλ 
πηζηεχεηο φηη ππάξρεηο κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ φ,ηη βιέπεηο, βιέπεηαη κέζα 
απφ ηα κάηηα ηεο εηθφλαο. 6Απηφ δελ είλαη φξαζε. 7Οη εηθφλεο δελ κπνξνχλ λα 
δνπλ. 
3) Ζ ζεκεξηλή ηδέα παξνπζηάδεη κηα πνιχ δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ εαπηνχ ζνπ. 2Με ην 
λα αλαγλσξίδεηο ηελ Πεγή ζνπ εδξαηψλεηο ηελ Σαπηφηεηα ζνπ, θη απηή ζε πεξηγξάθεη 
φπσο πξαγκαηηθά πξέπεη λα είζαη ζη' αιήζεηα. 3Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα θάπσο 
δηαθνξεηηθφ είδνο εθαξκνγήο γηα ηε ζεκεξηλή ηδέα επεηδή ε έκθαζε ζήκεξα είλαη ζε 
απηφλ πνπ αληηιακβάλεηαη, παξά ζην ηη απηφο αληηιακβάλεηαη. 
4) Γηα θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα,  άξρηζε κε ην 
λα επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη κεηά θιείζε  ηα κάηηα ζνπ θαη 
εξεχλεζε ην λνπ ζνπ γηα ηνπο δηαθφξνπο πεξηγξαθηθνχο  φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 
αληηιακβάλεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ. 2πκπεξηέιαβε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 
βαζηζκέλα ζην εγψ θαη ηα νπνία ηα απνδίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ, είηε είλαη ζεηηθά είηε 
αξλεηηθά, επηζπκεηά ή αλεπηζχκεηα, κεγαινκαλή ή ππνηηκεηηθά. 3ια ηνπο είλαη ην 
ίδην ςεχηηθα επεηδή δε βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κέζα απφ ηα κάηηα ηεο αγηνζχλεο.  
5) ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο ηνπ λνπ ζνπ, είλαη πηζαλφ φηη ζα  ηνλίζεηο 
ηδηαίηεξα απηά πνπ ζεσξείο φηη είλαη νη πην αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο αληίιεςεο ηνπ 
εαπηνχ ζνπ. 2Πξνο ην ηέινο ηεο άζθεζεο φκσο είλαη πηζαλφ φηη πην  κεγαινκαλείο  
φξνη ζα  έξζνπλ ζην λνπ ζνπ. 3Πξνζπάζεζε λα αλαγλσξίζεηο φηη ε θαηεχζπλζε 
πνπ παίξλνπλ νη θαληαζηψζεηο ζνπ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ δελ έρνπλ ζεκαζία. 4Οη 
ςεπδαηζζήζεηο δελ έρνπλ θαηεχζπλζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 5Απιψο δελ είλαη 
αιεζηλέο. 
6) Σα παξαθάησ είλαη δηάθνξα ηπραία παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ  νπνίν ε 
ζεκεξηλή ηδέα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαηάιιεια:  
2Βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ θαηαπηεζκέλν. 
3Βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ ζιηκκέλν. 
4Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ απνηπρεκέλν. 
5Βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ απεηινχκελν. 
6Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ αλήκπνξν. 
7Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ ληθεηή.  
8Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ ρακέλν.  
9Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ θηιάλζξσπν.  
10Βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ ελάξεην.  
7) Γελ πξέπεη λα ζθεθηείο απηνχο ηνπο φξνπο αθεξεκέλα. 2Θα έξζνπλ ζην λνπ ζνπ, 
θαζψο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πξφζσπα θαη γεγνλφηα ζηα  νπνία πήξεο κέξνο ζα 
πεξάζνπλ απφ ην λνπ ζνπ. 3Βξεο κηα νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ 
πεξλά απφ ην λνπ ζνπ, πξνζδηφξηζε ηνλ πεξηγξαθηθφ φξν ή φξνπο πνπ πηζηεχεηο φηη 
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ραξαθηεξίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζνπ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 4Αθνχ αλαθέξεηο ηνλ θαζέλα απ' απηνχο, πξφζζεζε: 
5Αιιά όκσο ν λνπο κνπ είλαη κέξνο ηνπ Ννπ ηνπ Θενύ. 6Δίκαη πνιύ  Άγηνο. 
8) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο, είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ 
δηαζηήκαηα ζηα νπνία ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν δε ζα έξζεη ζην λνπ ζνπ. 2Μελ πηέδεζαη λα 
ζθεθηείο ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα κε ηα νπνία λα γεκίζεηο απηφ ην δηάζηεκα, αιιά 
απιψο ραιάξσζε θη επαλέιαβε αξγά ηε ζεκεξηλή ηδέα κέρξη λα έξζεη θάηη ζην λνπ ζνπ. 
3Σίπνηα απ' φ,ηη έξρεηαη ζην λνπ ζνπ δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί απφ ηηο αζθήζεηο, 
αιιά νχηε θαη πξέπεη λα αλαζθαθηεί κε πξνζπάζεηα. 40χηε θαηαλαγθαζκφο, νχηε 
δηαθξίζεηο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
9) ζν ην δπλαηφ πην ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, βξεο έλα ή πεξηζζφηεξα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνδίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ εθείλε ηελ ψξα θη 
εθάξκνζε πάλσ ηνπο ηε ζεκεξηλή ηδέα, πξνζζέηνληαο ζην θαζέλα απφ απηά ηελ ηδέα 
φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ. 2Αλ ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν δελ έξρεηαη ζην λνπ ζνπ, 
απιψο επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ηα κάηηα θιεηζηά. 
 
 ΜΑΘΖΜΑ 36 
 
Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη ην θαζεηί πνπ βιέπσ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα επεθηείλεη ηε ρζεζηλή ηδέα απφ απηφλ πνπ αληηιακβάλεηαη ζε απηφ πνπ 
γίλεηαη αληηιεπηφ. 2Δίζαη άγηνο επεηδή ν λνπο ζνπ είλαη κέξνο ηνπ Θενχ. 3Κη επεηδή είζαη 
άγηνο, ε φξαζε ζνπ πξέπεη λα είλαη άγηα επίζεο. 4«Αλακάξηεηνο» ζεκαίλεη ρσξίο 
ακάξηεκα. 5Γελ κπνξείο λα είζαη ιίγν αλακάξηεηνο. 6Ή είζαη αλακάξηεηνο ή δελ είζαη. 7Αλ 
ν λνπο ζνπ είλαη κέξνο ηνπ Ννπ ηνπ Θενχ πξέπεη λα είζαη αλακάξηεηνο, γηαηί δηαθνξεηηθά 
έλα κέξνο ηνπ Ννπ Σνπ ζα ήηαλ ακαξησιφ. 8Ζ φξαζε ζνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγηνζχλε Σνπ, 
φρη κε ην εγψ ζνπ θη επνκέλσο φρη κε ην ζψκα ζνπ. 
2) Σέζζεξηο πεξίνδνη εμάζθεζεο δηαξθείαο ηξηψλ έσο πέληε ιεπηψλ ρξεηάδνληαη ζήκεξα. 
2Πξνζπάζεζε λα ηηο κνηξάζεηο αξθεηά νκνηφκνξθα θαη λα θάλεηο ζπρλά ηηο πην ζχληνκεο 
εθαξκνγέο γηα λα πξνθπιάμεηο ηελ πξνζηαζία ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. 3Οη 
κεγαιχηεξνη πεξίνδνη εμάζθεζεο πξέπεη λα πάξνπλ ηελ εμήο κνξθή: 
3) Πξψηα θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη επαλέιαβε αξγά ηε ζεκεξηλή ηδέα αξθεηέο θνξέο. 2Μεηά 
άλνημε ηα κάηηα ζνπ θαη θνίηαμε γχξσ ζνπ αξγά θαη μέλνηαζηα εθαξκφδνληαο ηελ ηδέα 
ζπγθεθξηκέλα ζε νηηδήπνηε παξαηεξείο. 3Π.ρ ζα κπνξνχζεο λα πεηο ηα εμήο: 
*Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηό ην ραιί. 
*Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηό ηνλ ηνίρν. 
6Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηά ηα δάρηπια. 
7Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηή ηελ θαξέθια. 
8Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηό ην ζώκα. 
9Ζ αγηνζύλε κνπ πεξηβάιιεη απηό ην ζηπιό. 
'°Αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο, θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη 
επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ. 11Μεηά άλνημε ηα κάηηα ζνπ θαη ζπλέρηζε φπσο πξηλ. 
4) Γηα ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη επαλέιαβε ηελ ηδέα. 
Μεηά θνίηαμε γχξσ ζνπ θαζψο ηελ επαλαιακβάλεηο μαλά, θαη ηειηθά επαλέιαβε ηελ αθφκα 
κία θνξά κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά. 2Φπζηθά φιεο νη εθαξκνγέο πξέπεη λα γίλνληαη αξγά, 
φζν ην δπλαηφ πην άθνπα θαη ρσξίο βηαζχλε. 
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ΜΑΘΖΜΑ 37 
 
Ζ αγηνζύλε κνπ επινγεί ηνλ θόζκν. 
 
1) Απηή ε ηδέα πεξηέρεη ηηο πξψηεο αλαιακπέο ηεο αιεζηλήο ζνπ απνζηνιήο ζηνλ θφζκν ή 
ηνπ γηαηί βξίζθεζαη εδψ. 2Ο ζθνπφο ζνπ είλαη λα δεηο ηνλ θφζκν κέζα απφ ηε δηθή ζνπ 
αγηνζχλε. 3Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη εζχ θαη ν θφζκνο επινγνχληαη ηαπηφρξνλα. 4Καλέλαο δε 
ράλεη, ηίπνηα δελ αθαηξείηαη απφ θαλέλα, φινη θεξδίδνπλ κέζσ ηεο άγηαο φξαζεο ζνπ.5Ζ 
ζεκεξηλή ηδέα ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο ζπζίαο επεηδή πξνζθέξεη ζηνλ θαζέλα φιν απηφ πνπ 
ηνπ νθείιεηαη. 6Καη ν θαζέλαο δηθαηνχηαη ηα πάληα επεηδή είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπ ζαλ Τηφο 
ηνπ Θενχ. 
2) Γελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηδέα ηεο ζπζίαο κπνξεί λα αθαηξεζεί 
απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θφζκνπ. 2Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο φξαζεο αλαπφθεπθηα 
ζα απαηηήζεη πιεξσκή απφ θάπνηνλ ή θάηη. 3αλ απνηέιεζκα, απηφο πνπ βιέπεη κε έλα 
ηέηνην ηξφπν ζα ράζεη. 4Οχηε θαη έρεη ηδέα γηαηί ράλεη. 5Παξ' φια απηά, ε αθεξαηφηεηα ηνπ 
απνθαζίζηαηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ κέζσ ηεο φξαζεο ζνπ. 6Ζ αγηνζχλε ζνπ ηνλ επινγεί κε 
ην λα κε δεηά ηίπνηα απφ απηφλ. Απηνί πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αθέξαην δελ έρνπλ 
απαηηήζεηο. 
3) Ζ αγηνζχλε ζνπ είλαη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 2νπ επηηξέπεη λα δηδάμεηο ηνλ θφζκν φηη 
είλαη έλα κε ζέλα, φρη κε θεξχγκαηα, φρη κε ιφγηα, αιιά απιψο κε ηε ζησπειή αλαγλψξηζή 
ζνπ φηη ζηελ αγηνζχλε ζνπ φια ηα πξάγκαηα επινγνχληαη καδί κε ζέλα. 
4) ήκεξα, νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο πεξίνδνη άζθεζεο, πνπ ε θαζεκηά ηνπο δηαξθεί ηξία 
έσο πέληε ιεπηά, αξρίδνπλ κε ην λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα. Μεηά θνίηαμε γχξσ ζνπ 
γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ, θαζψο εθαξκφδεηο ηελ ηδέα, ζ' νηηδήπνηε βιέπεηο: 
2Ζ αγηνζύλε κνπ επινγεί απηή ηελ θαξέθια.  
 3Ζ αγηνζύλε κνπ επινγεί απηό ην παξάζπξν. 
 4Ζ αγηνζύλε κνπ επινγεί απηό ην ζώκα. 
5Μεηά θιείζε ηα καηηά ζνπ θη εθάξκνζε ηελ ηδέα ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν έξρεηαη ζην 
λνπ ζνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ ιέγνληαο: 
6Ζ αγηνζύλε κνπ ζε επινγεί, [εδώ αλέθεξε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα]. 
5) Μπνξείο λα ζπλερίζεηο ηελ πεξίνδν εμάζθεζεο κε ηα καηηά ζνπ θιεηζηά, κπνξείο λα 
αλνίμεηο ηα κάηηα ζνπ μαλά θαη μαλά θαη λα εθαξκφζεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ζηνλ εμσηεξηθφ 
ζνπ θφζκν αλ απηή είλαη ε επηζπκία ζνπ, κπνξείο λα πεγαηλνέξρεζαη κεηαμχ ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ηδέαο ζ' φ,ηη βιέπεηο γχξσ ζνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε απηνχο πνπ 
έξρνληαη ζηηο ζθέςεηο ζνπ, ή κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 
απηψλ ησλ δπν θάζεσλ εθαξκνγήο πνπ πξνηηκάο. 2Ζ πεξίνδνο εμάζθεζεο πξέπεη λα 
ηειεηψζεη κε κηα επαλάιεςε ηεο ηδέαο κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, θαη κηα αθφκα επαλάιεςε 
ακέζσο κε ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά. 
6) Οη πην ζχληνκεο αζθήζεηο ζπλίζηαληαη ζην λα επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα φζν πην ζπρλά 
κπνξείο. 2Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ηελ εθαξκφδεηο ζησπειά ζε νπνηνλδήπνηε ζπλαληάο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ θαζψο ην θάλεηο απηφ. 3Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 
ρξεζηκνπνηείο ηελ ηδέα αλ θάπνηνο θαίλεηαη λα ζνπ πξνμελεί κηα δπζκελή αληίδξαζε. 
4Πξφζθεξέ ηνπ ακέζσο ηελ επινγία ηεο αγηνζχλεο ζνπ γηαηί έηζη ζα κάζεηο λα ηελ θξαηάο 
ζηελ επίγλσζε ζνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 38 
 
Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζύλε κνπ δελ κπνξεί λα θάλεη. 
 
1)  Ζ αγηνζχλε ζνπ αληηζηξέθεη φινπο ηνπο λφκνπο ηνπ θφζκνπ. 2Τπάξρεη πέξα απφ θάζε 
πεξηνξηζκφ ρξφλνπ, ρψξνπ, απφζηαζεο θαη νξίσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, 3Ζ αγηνζχλε ζνπ 
είλαη ηειείσο απεξηφξηζηε ζηε δχλακε ηεο επεηδή ζε θαζηεξψλεη ζαλ έλα Τηφ ηνπ Θενχ, ζε 
ηέιεην ελαξκνληζκφ κε ην Ννπ ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπ. 
2)  Ζ δχλακε ηνπ Θενχ εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ αγηνζχλε ζνπ. 2Μέζα απφ ηελ αγηνζχλε 
ζνπ ε δχλακε ηνπ Θενχ γίλεηαη δηαζέζηκε. 3Καη δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε δχλακε ηνπ 
Θενχ δελ κπνξεί λα θάλεη. 4Ζ αγηνζχλε ζνπ επνκέλσο κπνξεί λα εμαιείςεη φιν ηνλ πφλν, 
λα βάιεη ηέινο ζε φιεο ηηο ζιίςεηο θαη λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. 5Μπνξεί λα ην θάλεη 
απηφ θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν. 6 Έρεη ηελ ίδηα δχλακε λα βνεζήζεη 
νπνηνλδήπνηε επεηδή έρεη ηελ ίδηα δχλακε λα ζψζεη νπνηνλδήπνηε. 
3)  Αλ εζχ είζαη άγηνο, ην ίδην είλαη ην θαζεηί πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε. 2Δίζαη άγηνο επεηδή 
φια ηα πξάγκαηα πνπ Απηφο δεκηνχξγεζε είλαη άγηα. 3Καη φια ηα πξάγκαηα πνπ Απηφο 
δεκηνχξγεζε είλαη άγηα επεηδή εζχ είζαη. 4ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο ζα εθαξκφζνπκε ηε 
δχλακε ηεο αγηνζχλεο ζνπ ζε φια ηα πξνβιήκαηα, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα βάζαλα 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηα νπνία λνκίδεηο φηη εζχ ή θάπνηνο άιινο αληηκεησπίδεη. 5Γε ζα 
θάλνπκε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ επεηδή δελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο. 
4)  ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, πνπ ε θαζεκηά ηνπο είλαη 
πξνηηκφηεξν λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ιεπηά, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα, θιείζε ηα 
κάηηα ζνπ θαη κεηά εξεχλεζε ην λνπ ζνπ γηα νπνηαδήπνηε αίζζεζε απψιεηαο ή 
νπνηνδήπνηε είδνο δπζηπρίαο, φπσο ην αληηιακβάλεζαη. 2Πξνζπάζεζε λα θάλεηο φζν ην 
δπλαηφ πην ιίγε δηάθξηζε κεηαμχ κηαο θαηάζηαζεο πνπ είλαη δχζθνιε γηα ζέλα θαη κηαο 
θαηάζηαζεο πνπ είλαη δχζθνιε γηα θάπνηνλ άιιν. 3Πξνζδηφξηζε ηελ θαηάζηαζε ζπγθε-
θξηκέλα, θαζψο επίζεο θαη ην φλνκα ηνπ ζρεηηθνχ πξνζψπνπ. 4Υξεζηκνπνίεζε ηελ 
παξαθάησ κνξθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο: 
5ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε …………………….θαη 
ζηελ νπνία βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ, δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζύλε κνπ δελ κπνξεί λα 
θάλεη. 
6ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε……………θαη ζηελ νπνία…………..βιέπεη ηνλ εαπηό 
ηνπ,  δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζύλε κνπ δελ κπνξεί λα θάλεη. 
5)  Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζέιεηο λα ηξνπνπνηήζεηο απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα 
πξνζζέζεηο κεξηθέο δηθέο ζνπ ζρεηηθέο ζθέςεηο. 2Π.ρ κπνξεί λα ζέιεηο λα ζπκπεξηιάβεηο 
νξηζκέλεο ζθέςεηο φπσο νη αθφινπζεο: 
3Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζύλε κνπ δελ κπνξεί λα θάλεη επεηδή ζ' απηήλ έγθεηηαη ε 
δύλακε ηνλ Θενύ. 
4Υξεζηκνπνίεζε νπνηεζδήπνηε παξαιιαγέο ζνπ αξέζνπλ, αιιά θξάηα ηηο αζθήζεηο 
εζηηαζκέλεο ζηελ θεληξηθή ηδέα: «Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζχλε κνπ δελ κπνξεί λα 
θάλεη». 5Ο ζθνπφο ησλ ζεκεξηλψλ αζθήζεσλ είλαη λα αξρίζεηο λα εκπνηίδεζαη κε κηα 
αίζζεζε φηη έρεηο εμνπζία πάλσ ζε φια ηα πξάγκαηα εμαηηίαο απηνχ πνπ είζαη. 
6) ηηο ζπρλέο, πην ζχληνκεο εθαξκνγέο, εθάξκνζε ηελ ηδέα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή εθηφο 
αλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ αθνξά εζέλα ή θάπνηνλ άιινλ πξνθχςεη ή έξζεη ζην 
λνπ ζνπ. 2ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθάξκνζε ηελ ηδέα ζε απηφ ην πξφβιεκα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 39 
 
Ζ αγηνζύλε κνπ είλαη ε ζσηεξία κνπ. 
 
1) Δάλ ε ελνρή είλαη ε θφιαζε, ηη είλαη ην αληίζεην ηεο; 2πσο θαη ην θείκελν γηα ην νπνίν 
γξάθηεθε απηφ ην βηβιίν αζθήζεσλ έηζη θαη νη ηδέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηέο ηηο 
αζθήζεηο είλαη πνιχ μεθάζαξεο θη εληειψο ζαθείο. 3Γελ αζρνινχκεζα κε δηαλνεηηθνχο 
άζινπο ή ινγνπαίγληα. 4Αζρνινχκεζα κφλν κε απηφ πνπ είλαη νινθάλεξν θαη ην νπνίν έρεη 
παξαβιεθζεί ζηα ζχλλεθα ηεο πνιππινθφηεηαο ζηα νπνία λνκίδεηο φηη ζθέθηεζαη.  
2) Αλ ε ελνρή είλαη θφιαζε, ηη είλαη ην αληίζεην ηεο; 2Απηφ βέβαηα δελ είλαη δχζθνιν. 3Ο 
δηζηαγκφο πνπ κπνξεί λα αηζζάλεζαη λα απαληήζεηο ζ' απηή ηελ εξψηεζε δελ νθείιεηαη 
ζην φηη ε εξψηεζε έρεη κηα δηθνξνχκελε έλλνηα. 4Πηζηεχεηο φκσο φηη ε ελνρή είλαη θφιαζε; 
5Αλ ην πίζηεπεο ζα έβιεπεο ακέζσο πφζν εηιηθξηλέο θαη απιφ είλαη ην θείκελν θαη δε ζα 
ρξεηαδφζνπλ θαζφινπ έλα βηβιίν αζθήζεσλ. 6Καλέλαο δε ρξεηάδεηαη εμάζθεζε γηα λα 
απνθηήζεη απηφ πνπ ήδε θαηέρεη. 
3)  Έρνπκε ήδε πεη φηη ε αγηνζχλε ζνπ είλαη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 2Πψο ζα ζσζείο εζχ ν 
ίδηνο φκσο; 3Γελ κπνξείο λα δψζεηο απηφ πνπ δελ έρεηο. 4Έλαο ζσηήξαο πξέπεη λα ζσζεί. 
5Πψο αιιηψο ζα κπνξέζεη λα δηδάμεη ηε ζσηεξία; 6Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο ζα εθαξκνζηνχλ 
ζε ζέλα, αλαγλσξίδνληαο φηη ε ζσηεξία ζνπ είλαη θξίζηκε γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 
7Καζψο εθαξκφδεηο ηηο αζθήζεηο ζηνλ θφζκν ζνπ, νιφθιεξνο ν θφζκνο ζα σθειεζεί. 
4)  Ζ αγηνζχλε ζνπ είλαη ε απάληεζε ζηελ θάζε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην παξειζφλ, 
ηίζεηαη ηψξα ή ζα ηεζεί ζην κέιινλ. 2Ζ αγηνζχλε ζνπ ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο ελνρήο θαη 
επνκέλσο ην ηέινο ηεο θφιαζεο. 3Ζ αγηνζχλε ζνπ είλαη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ θαζψο 
επίζεο θαη ε δηθή ζνπ. 4Πψο ζα κπνξνχζεο εζχ, πνπ ε αγηνζχλε ζνπ αλήθεη, λα κείλεηο 
έμσ απφ απηήλ; 5Ο Θεφο δε γλσξίδεη ηίπνηα πνπ δελ είλαη άγην. 6Δίλαη δπλαηφ λα κε 
γλσξίδεη ηνλ Τηφ ηνπ; 
5)  Σνπιάρηζηνλ πέληε ιεπηά ρξεηάδνληαη γηα θαζεκηά απφ ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο 
πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα θη επίζεο αθφκα πην ζπρλέο θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 
αζθήζεηο είλαη επηζπκεηέο. 2Αλ ζέιεηο λα εμαζθεζείο πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη είλαη απφιπηα 
αλαγθαίν, είλαη γεληθά πξνηηκφηεξν λα θάλεηο πην ζπρλέο, παξά πην παξαηεηακέλεο, 
αζθήζεηο, παξ' φιν πνπ θαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη ε πην ζπρλή εθαξκνγή ζπληζηψληαη. 
6) Άξρηζε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο σο ζπλήζσο κε ην λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα 
ζηνλ εαπηφ ζνπ. 2Μεηά, κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, ςάμε λα βξεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ πνπ 
δείρλνπλ έιιεηςε αγάπεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ  εκθαλίδνληαη:  αλεζπρία,  
θαηάζιηςε, ζπκφο,  θφβνο, ζηελνρψξηα, επίζεζε, αλαζθάιεηα θ.ν.θ 3Οπνηαδήπνηε κνξθή 
θη αλ παίξλνπλ, δελ έρνπλ αγάπε θη επνκέλσο είλαη γεκάηεο απφ θφβν. 4Δίλαη ινηπφλ απηέο 
νη ζθέςεηο απφ ηηο νπνίεο ρξεηάδεζαη λα ζσζείο. 
7) πγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα θαη πξφζσπα ηα νπνία ζπλδέεηο κε  
νπνηνπδήπνηε  είδνπο  ζθέςεηο  πνπ  δείρλνπλ  έιιεηςε  αγάπεο είλαη θαηάιιεια 
αληηθείκελα γηα ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο. 2Γηα λα ζσζείο, επηβάι- 
ιεηαη λα ηα δεηο δηαθνξεηηθά. 3Καη είλαη ε επινγία ζνπ γηα απηά πνπ ζα ζε ζψζεη θαη ζα ζνπ 
δψζεη φξαζε. 
8) Αξγά, ρσξίο ζπλεηδεηή επηινγή θαη ρσξίο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαλέλα απφ απηά, ςάμε 
ην λνπ ζνπ γηα θάζε ζθέςε πνπ νξζψλεηαη κεηαμχ εζέλα θαη ηεο ζσηεξίαο ζνπ. 
2Δθάξκνζε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ζθέςεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν: 
3Οη δίρσο αγάπε ζθέςεηο κνπ γηα……………….κε θξαηνύλ ζηελ θόιαζε. 4Ζ αγηνζύλε κνπ 
είλαη ε ζσηεξία κνπ. 
9)  Απηέο νη πεξίνδνη εμάζθεζεο κπνξεί λα ζνπ θαλνχλ πην εχθνιεο αλ ζηα δηαζηήκαηα 
πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπο βξεηο αξθεηέο επθαηξίεο λα επαλαιάβεηο  αξγά  ηε  ζεκεξηλή 
ηδέα ζηνλ  εαπηφ  ζνπ  κεξηθέο  θνξέο. 2Μπνξεί λα ην βξεηο ρξήζηκν λα ζπκπεξηιάβεηο ζηηο 
αζθήζεηο ζνπ κεξηθά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ραιαξψλεηο θαη ζνπ 
θαίλεηαη φηη δε ζθέθηεζαη ηίπνηα. 3ηελ αξρή παξαηεηακέλε ζπγθέληξσζε είλαη πνιχ 
δχζθνιε. "Θα γίλεη φκσο πνιχ πην εχθνιε θαζψο ν λνπο ζνπ γίλεηαη πην πεηζαξρεκέλνο θη 
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ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη ιηγφηεξν. 
10)  Δλ ησ κεηαμχ, πξέπεη λα αηζζάλεζαη ειεχζεξνο λα ηξνπνπνηήζεηο ηηο πεξηφδνπο 
άζθεζεο θαη λα ηνπο δψζεηο νπνηαδήπνηε κνξθή ζνπ αξέζεη. 2Να κελ αιιάμεηο φκσο ηελ 
ηδέα θαζψο αιιάδεηο ηε κέζνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο. 3πσο θαη λα δηαιέμεηο λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεηο, ε ηδέα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν-ψζηε ην λφεκα ηεο λα 
είλαη ην γεγνλφο φηη ε αγηνζχλε ζνπ είλαη ε ζσηεξία ζνπ. 4Σέιεησλε θάζε πεξίνδν 
εμάζθεζεο κε ην λα επαλαιάβεηο αθφκα κηα θνξά ηελ ηδέα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή θαη λα 
πξνζζέζεηο: 
5Αλ ε ελνρή είλαη θόιαζε, ηη είλαη ην αληίζεηό ηεο; 
11) ηηο πην ζχληνκεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο ηελ 
ψξα, θη αλ είλαη δπλαηφ πεξηζζφηεξν, κπνξείο λα ζέζεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ απηή ηελ εξψηεζε 
θαη λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Αλ πξνθχπηνπλ πεηξαζκνί, κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε 
κνξθή ηεο ηδέαο είλαη ε εμήο: 
3Ζ αγηνζύλε κνπ είλαη ε ζσηεξία κνπ από απηό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 40 
 
αλ Τηόο ηνλ Θενύ είκαη επινγεκέλνο. 
 
1)  ήκεξα ζα αξρίζνπκε λα βεβαηψλνπκε κεξηθά απφ ηα ραξνχκελα πξάγκαηα  πνπ ζνπ 
αλήθνπλ  δηθαησκαηηθά  εμαηηίαο  απηνχ  πνπ  είζαη. 2Μεξηθέο πεξίνδνη εμάζθεζεο δε 
ρξεηάδνληαη ζήκεξα, αιιά φκσο πνιχ ζπρλέο θαη ζχληνκεο αζθήζεηο είλαη αλαγθαίεο. 3Μηα 
άζθεζε θάζε δέθα ιεπηά ζα ήηαλ πνιχ επηζπκεηφ θαη ζνπ ζπληζηάκε ηδηαίηεξα λα 
δνθηκάζεηο απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα ην ηεξήζεηο φπνηε είλαη δπλαηφ. 4Αλ μεράζεηο, 
πξνζπάζεζε μαλά. 5Αλ ππάξμνπλ κηθξέο δηαθνπέο, πξνζπάζεζε μαλά. 6πνηε ην 
ζπκάζαη, πξνζπάζεζε μαλά. 
2)  Γε ρξεηάδεηαη λα θιείζεηο ηα κάηηα ζνπ γη' απηέο ηηο αζθήζεηο, αλ θαη είλαη πηζαλφ λα 
αλαθαιχςεηο φηη ζε βνεζά λα ηα έρεηο θιεηζηά. 2Μπνξεί σζηφζν λα βξεζείο ζε δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φπνπ δε ζα είλαη δπλαηφ λα θιείζεηο ηα κάηηα 
ζνπ. 3Μελ παξαιείςεηο φκσο λα θάλεηο ηελ άζθεζε εμαηηίαο απηνχ. 4Μπνξείο λα 
εμαζθεζείο πνιχ θαιά θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, αλ πξαγκαηηθά ην ζέιεηο. 
3) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο παίξλνπλ ιίγν ρξφλν θαη ρξεηάδνληαη ιίγε πξνζπάζεηα. 
2Δπαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη κεηά πξφζζεζε αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
απνδίδεηο ζε έλαλ Τηφ ηνπ Θενχ, εθαξκφδνληαο ηα ζηνλ εαπηφ ζνπ. 3Π.ρ, κηα άζθεζε ζα 
κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: 

4Δίκαη επινγεκέλνο ζαλ έλαο Τηόο ηνπ Θενύ. 5Δίκαη επηπρηζκέλνο, γαιήληνο, 
ζηνξγηθόο θη επραξηζηεκέλνο. 
6Μηα άιιε άζθεζε ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηελ εμήο κνξθή: 

7Δίκαη επινγεκέλνο ζαλ Τηόο ηνπ Θενύ. 8Δίκαη ήξεκνο, ήζπρνο, γεκάηνο ζηγνπξηά θη 
απηνπεπνίζεζε. 
9 Αλ έρεηο πνιχ ιίγν ρξφλν ζηε δηάζεζε ζνπ, είλαη αξθεηφ λα πεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη είζαη 
έλαο επινγεκέλνο Τηφο ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 41 
 
Ο Θεόο πεγαίλεη καδί κνπ νπνπδήπνηε Δγώ πάσ. 
1)  Ζ ζεκεξηλή ηδέα ηειηθά ζα ππεξληθήζεη εληειψο ηελ αίζζεζε κνλαμηάο θη εγθαηάιεηςεο 
πνπ φινη απηνί πνπ είλαη απνρσξηζκέλνη απφ ην Θεφ βηψλνπλ. 2Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα 
αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηνπ απνρσξηζκνχ. 3Σν ίδην επίζεο ε αγσλία, ε αλεζπρία, κηα 
βαζηά αίζζεζε αληθαλφηεηαο λα ηα βγάιεη θαλείο πέξα, ε δπζηπρία, ν πφλνο θη έλαο 
έληνλνο θφβνο λα κε ράζεη θαλείο φ,ηη έρεη. 
2)  Οη απνρσξηζκέλνη έρνπλ επηλνήζεη πνιιέο «ζεξαπείεο» γηα απηά πνπ πηζηεχνπλ φηη 
είλαη ηα «δεηλά ηνπ θφζκνπ». 2Αιιά έλα πξάγκα πνπ δελ θάλνπλ είλαη λα ακθηζβεηήζνπλ 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. 3Σα απνηειέζκαηα φκσο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ 
κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ επεηδή ην πξφβιεκα δελ είλαη αιεζηλφ. 4Ζ ζεκεξηλή ηδέα έρεη ηε 
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δχλακε λα ηεξκαηίζεη φιε απηή ηελ αλνεζία γηα πάληα. 5Κη είλαη πξάγκαηη αλνεζία νη 
ζνβαξέο θαη ηξαγηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη. 
3)  Βαζηά κέζα ζνπ ππάξρεη θαζεηί πνπ είλαη ηέιεην, έηνηκν λα αθηηλνβνιήζεη κέζα απφ 
ζέλα θαη έμσ ζηνλ θφζκν. 2Θα ζεξαπεχζεη φιεο ηηο ζιίςεηο, ηνπο πφλνπο, ηνπο θφβνπο θαη 
ηηο απψιεηεο επεηδή ζα ζεξαπεχζεη ην λνπ πνπ λφκηζε φηη απηά ηα πξάγκαηα ήηαλ αιεζηλά 
θη ππέθεξε εμαηηίαο ηεο αθνζίσζεο ηνπ ζε απηά. 
4)  Γελ κπνξείο πνηέ λα ζηεξεζείο ηελ ηέιεηα αγηνζχλε ζνπ επεηδή ε Πεγή ηεο ζε 
ζπλνδεχεη νπνπδήπνηε πεγαίλεηο. 2Γελ κπνξείο πνηέ λα ππνθέξεηο επεηδή ε Πεγή φιεο 
ηεο ραξάο ζε ζπλνδεχεη νπνπδήπνηε πεγαίλεηο. 3Γελ κπνξείο  πνηέ  λα  είζαη  κφλνο  ζνπ  
επεηδή ε  Πεγή  φιεο ηεο δσήο  ζε ζπλνδεχεη νπνπδήπνηε πεγαίλεηο. 4Σίπνηα δελ κπνξεί 
λα θαηαζηξέςεη ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ επεηδή ν Θεφο ζε ζπλνδεχεη νπνπδήπνηε 
πεγαίλεηο. 
5)  Καηαιαβαίλνπκε φηη δελ ηα πηζηεχεηο φια απηά. 2Πψο ζα κπνξνχζεο λα πηζηέςεηο φηαλ 
ε αιήζεηα είλαη θξπκκέλε βαζηά κέζα ζνπ θάησ απφ έλα βαξχ ζχλλεθν παξάινγσλ 
ζθέςεσλ, ην νπνίν είλαη περηφ θαη ζθνηεηλφ αιιά παξ' φια απηά αληηπξνζσπεχεη φια απηά 
πνπ βιέπεηο; 3ήκεξα ζα θάλνπκε ηελ πξψηε καο πξαγκαηηθή απφπεηξα λα μεπεξάζνπκε 
απηφ ην ζθνηεηλφ θαη βαξχ ζχλλεθν θαη κέζα απφ απηφ λα πάκε ζην θσο πνπ ππάξρεη 
πέξα απφ απηφ. 
6)  ήκεξα ζα έρνπκε κφλν κηα κεγάιε πεξίνδν εμάζθεζεο. 2'Οζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα 
αθνχ ζεθσζείο ην πξσί, θάζηζε ζησπειά κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά γηα πεξίπνπ ηξία έσο 
πέληε ιεπηά. 3ηελ αξρή απηήο ηεο άζθεζεο, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα πνιχ αξγά. 
4Μεηά, κελ πξνζπαζείο λα ζθεθηείο ηίπνηα. 5Αληίζεηα, πξνζπάζεζε λα απνθηήζεηο κηα 
αίζζεζε φηη έρεηο ζηξαθεί πξνο ηα έζσ, πέξα απ' φιεο ηηο αλψθειεο ζθέςεηο ηνπ θφζκνπ. 
6Πξνζπάζεζε λα εηζρσξήζεηο πνιχ βαζηά κέζα ζην λνπ ζνπ, θξαηψληαο ηνλ ειεχζεξν 
απφ νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ζνπ. 
7) Μπνξείο λα  επαλαιακβάλεηο ηελ  ηδέα  θάζε ιίγν, αλ ην βξίζθεηο ρξήζηκν. 2Αιιά πάλσ 
απφ φια πξνζπάζεζε λα βπζηζηείο κέζα ζνπ, καθξηά απφ ηνλ θφζκν θη φιεο ηηο αλφεηεο 
ζθέςεηο ηνπ θφζκνπ. 3Πξνζπαζείο λα μεπεξάζεηο φια απηά ηα πξάγκαηα. 4Πξνζπαζείο λα 
εγθαηαιείςεηο ηα θαηλφκελα θαη λα πξνζεγγίζεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
8)  Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα θηάζεηο ην Θεφ. 2ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ εχθνιν επεηδή 
είλαη  ην πην θπζηθφ πξάγκα  ζηνλ  θφζκν.  3Θα κπνξνχζε αθφκα λα πεη θαλείο φηη είλαη ην 
κφλν θπζηθφ πξάγκα ζηνλ θφζκν. 4Αλ πηζηεχεηο φηη είλαη δπλαηφ, ν δξφκνο ζα αλνίμεη. 
5Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα έρεη πνιχ θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα αθφκα θαη ηελ πξψηε 
θνξά πνπ ηελ επηρεηξείο θαη αξγά ή γξήγνξα είλαη πάληνηε επηηπρήο. 6Θα αλαθεξζνχκε κε 
κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζε απηφ ην είδνο άζθεζεο θαζψο πξνρσξνχκε. 7Πνηέ φκσο δε ζα 
απνηχρεη εληειψο θαη ε άκεζε επηηπρία είλαη πηζαλή. 
9)  Καζ'  φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνίεζε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζπρλά, 
επαλαιακβάλνληαο ηελ πνιχ αξγά θαη θαηά πξνηίκεζε κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά. 2θέςνπ 
ηη ιεο, ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο. 3πγθεληξψζνπ πάλσ ζηελ αγηνζχλε πνπ ππνλννχλ γηα 
ζέλα, ζηελ αδηάθνπε ζπληξνθηθφηεηα πνπ είλαη δηθή ζνπ, ζηελ ηέιεηα πξνζηαζία πνπ ζε 
πεξηβάιιεη. 
10)  Πξάγκαηη είζαη ζε ζέζε λα γειάζεηο κε ηηο θνβηζκέλεο ζθέςεηο ζνπ, θαζψο ζπκάζαη 
φηη ν Θεφο πεγαίλεη καδί ζνπ νπνπδήπνηε εζχ πεγαίλεηο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 42 
 
Ο Θεόο είλαη ε Γύλακε κνπ. Ζ Όξαζε είλαη ην δώξν Σνπ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζπλδπάδεη δχν πνιχ ηζρπξέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο ζθέςεηο. 
2Παξνπζηάδεη επίζεο κηα ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, πνπ εμεγεί γηαηί δελ κπνξείο λα 
απνηχρεηο ζηηο πξνζπάζεηεο ζνπ λα πεηχρεηο ην ζηφρν απηψλ ησλ καζεκάησλ. 3Θα 
απνθηήζεηο φξαζε επεηδή απηφ είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 4Δίλαη ε δχλακε Σνπ, φρη ε δηθή 
ζνπ, πνπ ζε εληζρχεη. 5Κη είλαη ην δψξν Σνπ, θη φρη ην δηθφ ζνπ, πνπ ζνπ πξνζθέξεη ηελ 
φξαζε. 
 2)Ο Θεφο είλαη πξάγκαηη ε δχλακε ζνπ θαη φ,ηη Απηφο δίλεη, δίλεηαη αιεζηλά. 2Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη κπνξείο λα ην ιάβεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε, φπνπ θη αλ είζαη 
θαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θη αλ βξεζείο. 3Σν πέξαζκα ζνπ κέζα απφ ην ρξφλν θαη ην 
ρψξν δελ είλαη ηπραίν. 4Γελ κπνξείο παξά λα βξίζθεζαη ζην ζσζηφ κέξνο ηελ θαηάιιειε 
ζηηγκή. 5Σέηνηα είλαη ε δχλακε ηνπ Θενχ. 6Απηά είλαη ηα δψξα Σνπ. 
3)  Θα έρνπκε δχν πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα δηαξθείαο ηξηψλ έσο πέληε ιεπηψλ: ηε 
κία φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα αθνχ μππλήζεηο θαη ηελ άιιε φζν ην δπλαηφ πην θνληά 
ζηελ ψξα πνπ ζα παο λα θνηκεζείο. 2Δίλαη θαιχηεξα φκσο λα πεξηκέλεηο κέρξη πνπ λα 
κπνξέζεηο λα θαζίζεηο κφλνο ζνπ θαη ζησπειά θάπνηα ζηηγκή πνπ αηζζάλεζαη έηνηκνο, 
παξά λα ζε απαζρνιήζεη ή ψξα απηή θαζ'  απηή. 
4) Άξρηζε απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο κε ην λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα αξγά, 
έρνληαο ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά θαη θνηηάδνληαο γχξσ ζνπ. 2Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θη 
επαλέιαβε ηελ ηδέα μαλά, αθφκα πην αξγά απ' φ,ηη πξηλ. 3Μεηά απφ απηφ, πξνζπάζεζε λα 
κε ζθεθηείο ηίπνηα εθηφο απφ ηηο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην λνπ ζνπ ζε ζρέζε κε ηε 
ζεκεξηλή ηδέα. 4Π.ρ ζα κπνξνχζεο λα ζθεθηείο: 
5Ζ όξαζε πξέπεη λα είλαη πηζαλή. 6Ο Θεόο δίλεη αιεζηλά. 
Ή 
Σα δώξα ηνλ Θενύ ζε κέλα πξέπεη λα είλαη δηθά κνπ επεηδή Απηφο ηα έδσζε ζε κέλα. 
5)  Οπνηαδήπνηε ζθέςε πνπ ζρεηίδεηαη θαλεξά κε ηε ζεκεξηλή ηδέα είλαη θαηάιιειε. 
2Μπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κείλεηο θαηάπιεθηνο κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο απηψλ 
ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κεξηθέο απφ ηηο ζθέςεηο ζνπ. 3Άθεζε ηηο λα έξζνπλ ζην 
λνπ ζνπ ρσξίο λα ηηο ινγνθξίλεηο, εθηφο αλ ν λνπο ζνπ πιαλάηαη θη έρεηο αθήζεη θαλεξά 
άζρεηεο ζθέςεηο λα εηζβάινπλ ζην λνπ ζνπ. 4Μπνξεί επίζεο λα θηάζεηο ζ' έλα ζεκείν πνπ 
θακηά ζθέςε δε θαίλεηαη λα έξρεηαη ζην λνπ ζνπ. 5Αλ απηέο νη παξεκβνιέο ζπκβνχλ, 
άλνημε ηα κάηηα ζνπ θη επαλέιαβε ηε ζθέςε κηα αθφκα θνξά ελψ θνηηάδεηο αξγά γχξσ ζνπ, 
κεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ, επαλέιαβε ηελ ηδέα αθφκα κηα θνξά θαη ζπλέρηζε λα θνηηάδεηο 
γηα ζρεηηθέο ζθέςεηο ζην λνπ ζνπ. 
6)  Να ζπκάζαη, φκσο, γηα δξαζηήξηα έξεπλα, γηα άζρεηεο ζθέςεηο, δελ είλαη θαηάιιειεο νη 
ζεκεξηλέο αζθήζεηο. 2Απιψο πξνζπάζεζε λα πηνζεηήζεηο κηα πην παζεηηθή ζηάζε θαη λα 
αθήζεηο ηηο ζθέςεηο λα έξζνπλ ζε ζέλα. 3Αλ ην βξίζθεηο δχζθνιν απηφ, είλαη θαιχηεξα λα 
θάλεηο ελαιιαγέο κεηαμχ αξγψλ επαλαιήςεσλ ηεο ηδέαο κε ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά θαη κεηά 
κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, παξά λα δνξηζηείο λα βξεηο θαηάιιειεο ζθέςεηο. 
7)  Ο αξηζκφο ησλ ζχληνκσλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο πνπ ζα ήηαλ σθέιηκνο ζήκεξα είλαη 
απεξηφξηζηνο. 2Ζ ζεκεξηλή ηδέα αξρίδεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο ζθέςεηο ζνπ θαη λα ζνπ 
δηδάζθεη φηη κειεηάο έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα ζθέςεο απφ ην νπνίν ηίπνηα δε ιείπεη πνπ 
λα ρξεηάδεηαη θαη ζην νπνίν ηίπνηα δελ πεξηιακβάλεηαη πνπ είλαη αληηθαηηθφ ή άζρεην. 
8) ζν  πην ζπρλά επαλαιακβάλεηο ηελ  ηδέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηφζν πην ζπρλά 
ζα ππελζπκίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ν ζηφρνο απηψλ ησλ καζεκάησλ είλαη ζεκαληηθφο γηα 
ζέλα θη φηη δελ ηνλ έρεηο μεράζεη. 
 

ΜΑΘΖΜΑ 43 
 
Ο Θεόο είλαη ε Πεγή κνπ. Γελ κπνξώ λα δσ μέρσξα από Απηόλ. 
 
1)  Ζ αληίιεςε δελ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Θενχ.2Απηφο είλαη ην βαζίιεην ηεο 
γλψζεο. 3Απηφο φκσο έρεη δεκηνπξγήζεη ην Άγην Πλεχκα ζαλ ην Μεζνιαβεηή κεηαμχ 
αληίιεςεο θαη γλψζεο, 4Υσξίο απηφ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κε ην Θεφ, ε αληίιεςε ζα έρεη 
αληηθαηαζηήζεη ηε γλψζε γηα πάληα ζην λνπ ζνπ. 5Με απηφ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κε ην Θεφ, ε 
αληίιεςε ζα αιιάμεη θαη ζα εμαγληζηεί ηφζν πνιχ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε γλψζε. 6Απηή είλαη 
ε απνζηνιή  ηεο  αληίιεςεο  φπσο  ηε βιέπεη  ην Άγην  Πλεχκα. 
7Δπνκέλσο, απηή είλαη ε αιεζηλή απνζηνιή ηεο. 
2)  ην Θεφ δελ κπνξείο λα δεηο. Ζ αληίιεςε δελ έρεη θακηά απνζηνιή κέζα  ζην  Θεφ  θαη 
δελ ππάξρεη.  3κσο ζηε  ζσηεξία, ε  νπνία είλαη εμνπδεηέξσζε απηνχ πνπ πνηέ δελ 
ππήξμε, ε αληίιεςε έρεη έλα κεγάιν ζθνπφ. 4Παξ' φιν πνπ θηηάρηεθε απφ ηνλ Τηφ ηνπ 
Θενχ γηα έλα κε άγην ζθνπφ, πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο αγηνζχλεο ηνπ ζηελ 
επίγλσζε ηνπ. 5Ζ αληίιεςε δελ έρεη λφεκα. 6' κσο ην ' Άγην Πλεχκα ηεο δίλεη έλα λφεκα 



 35 

πνπ  πιεζηάδεη ην λφεκα ηνπ  Θενχ. 7Ζ ζεξαπεπκέλε αληίιεςε γίλεηαη ην κέζν κε ην νπνίν 
ν Τηφο ηνπ Θενχ ζπγρσξεί ηνλ αδεξθφ ηνπ, θη έηζη ζπγρσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ. 
3) Γελ κπνξείο λα δεηο μέρσξα απφ ην Θεφ επεηδή δελ κπνξείο λα ππάξμεηο μέρσξα απφ 
ην Θεφ. 2Δπεηδή ζθέθηεζαη κε ην Ννπ ηνπ, νηηδήπνηε ζθέθηεζαη, ην ζθέθηεζαη κέζα ζε 
Απηφλ. 3Αλ ε φξαζε είλαη πξαγκαηηθή - θη είλαη πξαγκαηηθή ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
κνηξάδεηαη ην ζθνπφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο - ηφηε δελ κπνξείο λα δεηο μέρσξα απφ ην Θεφ. 
4) Σξεηο πεληάιεπηεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ρξεηάδνληαη ζήκεξα, κία φζν ην δπλαηφ πην 
λσξίο θαη κία φζν ην δπλαηφ πην αξγά. 2Ζ ηξίηε κπνξεί λα γίλεη ηελ πην βνιηθή θαη 
θαηάιιειε ψξα, φηαλ νη ζπλζήθεο θαη ε εηνηκφηεηα ζνπ ην επηηξέπνπλ. 3ηελ αξρή απηψλ 
ησλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ηα κάηηα ζνπ 
αλνηρηά. 4Μεηά θνίηαμε, γχξσ ζνπ γηα ιίγν, εθαξκφδνληαο ηελ ηδέα ζπγθεθξηκέλα ζε απηά 
πνπ βιέπεηο. 5Σέζζεξα ή πέληε αληηθείκελα είλαη αξθεηά γηα απηή ηε θάζε ηεο άζθεζεο. 
6Π.ρ ζα κπνξνχζεο λα πεηο: 
7Ο Θεφο είλαη ε Πεγή κνπ. 8Γελ κπνξψ λα δσ απηό ην γξαθείν μέρσξα απφ Απηόλ. 
9Ο Θεφο είλαη ε Πεγή κνπ. 10Γελ κπνξψ λα δσ εθείλν ηνλ πίλαθα μέρσξα απφ Απηφλ. 
5)  Αλ θαη απηφ ην κέξνο ηεο άζθεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ζχληνκν, λα ζηγνπξεπηείο φηη 
επηιέγεηο ηα αληηθείκελα γηα απηή ηε θάζε ηεο άζθεζεο ζηελ ηχρε ρσξίο λα θαζνξίδεηο ν 
ίδηνο πνηα απφ απηά ζα ζπκπεξηιάβεηο θαη πνηα ζα παξαιείςεηο. 2Γηα ηε δεχηεξε θαη 
κεγαιχηεξε θάζε ηεο άζθεζεο, θιείζε ηα κάηηα ζνπ, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα αθφκα 
κηα θνξά θαη κεηά άθεζε νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο ζθέςεηο έξρνληαη ζην λνπ ζνπ λα ηελ 
εκπινπηίζνπλ ζχκθσλα κε ην δηθφ ζνπ πξνζσπηθφ ηξφπν. 3Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
ζθέςεσλ είλαη ηα εμήο: 
4Βιέπσ κέζα από ηα κάηηα ηεο ζπγρώξεζεο. 
5Βιέπσ όηη ν θόζκνο είλαη επινγεκέλνο. 
6Ο θόζκνο κπνξεί λα κνπ δείμεη ηνλ εαπηό κνπ. 
7Βιέπσ ηηο δηθέο κνπ ζθέςεηο νη νπνίεο είλαη όπσο ηνπ Θενύ. 
8Οπνηαδήπνηε ζθέςε πνπ ζρεηίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηε ζεκεξηλή ηδέα είλαη 
θαηάιιειε.9Απηέο νη ζθέςεηο δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα θαλεξή ζρέζε κε ηελ ηδέα, αιιά 
δελ πξέπεη λα αληηηίζεληαη. 
6)  Αλ δηαπηζηψζεηο φηη έρεηο αθεζεί, αλ αξρίζεηο λα έρεηο ζθέςεηο νη νπνίεο είλαη ζε 
θαλεξή δηαθσλία κε ηε ζεκεξηλή ηδέα, ή αλ ζνπ θαίλεηαη φηη δελ κπνξείο λα ζθεθηείο 
ηίπνηα, άλνημε ηα κάηηα ζνπ, επαλέιαβε ηελ πξψηε θξάζε ηεο άζθεζεο θαη κεηά 
επηρείξεζε μαλά ηε δεχηεξε θξάζε. 2Μελ αθήλεηο κεγάια δηαζηήκαηα λα πεξλνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ απνξξνθάζαη κε άζρεηεο ζθέςεηο. 3Γηα λα κε ζπκβεί απηφ, 
επέζηξεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ αζθήζεσλ φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. 
7) Ζ εθαξκνγή ηεο  ζεκεξηλήο ηδέαο  ζηηο  πην  ζχληνκεο  πεξηφδνπο εμάζθεζεο κπνξεί λα 
πάξεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 
βξίζθεζαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 2Π.ρ φηαλ είζαη κε θάπνηνλ άιιν, πξνζπάζεζε λα 
ζπκεζείο λα ηνπ πεηο ζησπειά: 
3Ο Θεόο είλαη ε Πεγή κνπ. 4Γελ κπνξώ λα ζε δσ μέρσξα από Απηόλ. 
5Απηή ε κνξθή ηεο άζθεζεο είλαη ην ίδην εθαξκφζηκε ζηνπο μέλνπο φζν θαη ζε απηνχο πνπ 
λνκίδεηο φηη είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ζέλα. 6Μάιηζηα πξνζπάζεζε λα κελ θάλεηο 
δηαθξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο θαζφινπ. 
8)  Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξέπεη επίζεο λα εθαξκνζηεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε 
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ θαίλεηαη 
λα ζε ζηελνρσξνχλ θαηά θάπνην ηξφπν. 2Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε εθαξκνγή ηεο ηδέαο πξέπεη 
λα πάξεη απηή ηε κνξθή: 
3Ο Θεφο είλαη ε Πεγή κνπ. 4Γελ κπνξώ λα ην δσ απηό μέρσξα από Απηόλ. 
9) Αλ θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ έξζεη ζηελ επίγλσζε ζνπ εθείλε ηελ ψξα, απιψο 
επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 2Πξνζπάζεζε ζήκεξα λα κελ αθήλεηο 
κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο λα πεξλνχλ ρσξίο λα ζπκάζαη ηε ζεκεξηλή ηδέα, έηζη ψζηε λα 
ζπκάζαη ηελ απνζηνιή ζνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 44 
 
Ο Θεόο είλαη ην θσο ζην νπνίν βιέπσ. 
 
1) ήκεξα ζπλερίδνπκε κε ηε ρζεζηλή ηδέα, πξνζζέηνληαο κηα άιιε δηάζηαζε ζ' απηήλ. 
2Γελ κπνξείο λα δεηο ζην ζθνηάδη θαη δελ κπνξείο λα θηηάμεηο θσο. 3Μπνξείο λα θηηάμεηο 
ζθνηάδη θαη κεηά λα λνκίζεηο φηη βιέπεηο κέζα ζε απηφ. Σν θσο φκσο θαζξεθηίδεη ηε δσή θη 
επνκέλσο είλαη κία πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο. 4Γεκηνπξγία θαη ζθνηάδη δελ κπνξνχλ λα 
ζπλππάξρνπλ, αιιά ην θσο θαη ε δσή πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ επεηδή είλαη δηαθνξεηηθέο 
πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο. 
2)  Γηα λα δεηο, πξέπεη λα αλαγλσξίζεηο φηη ην θσο βξίζθεηαη κέζα ζνπ, φρη έμσ απφ ζέλα. 
2Γε βιέπεηο έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ, νχηε ηα εθφδηα γηα λα δεηο βξίζθνληαη έμσ απφ ζέλα. 
3Έλα νπζηαζηηθφ κέξνο απηψλ ησλ εθνδίσλ είλαη ην θσο πνπ θάλεη ηελ φξαζε δπλαηή. 
4Δίλαη πάληα καδί ζνπ, θάλνληαο ηελ φξαζε δπλαηή ζε θάζε πεξίπησζε. 
3)  ήκεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα θηάζνπκε ζ' απηφ ην Φσο. 2Γηα ην ζθνπφ  απηφ, ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε  κηα  κνξθή  άζθεζεο ε  νπνία έρεη ζπζηεζεί πξνεγνπκέλσο θαη ηελ 
νπνία ρξεζηκνπνηνχκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 3Απηή ε κνξθή άζθεζεο είλαη ηδηαίηεξα 
δχζθνιε γηα ηνλ απεηζάξρεην λνπ θαη αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο 
εθπαίδεπζεο ηνπ λνπ. 4Απαηηεί απηφ πνπ ιείπεη απφ ηνλ αγχκλαζην λνπ. 5Καη φκσο απηή ε 
άζθεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, αλ πξάγκαηη ζέιεηο λα δεηο, 
4) Σνπιάρηζηνλ ηξεηο πεξίνδνη εμάζθεζεο ρξεηάδνληαη ζήκεξα, ε θαζεκηά δηάξθεηαο  ηξηψλ  
έσο πέληε  ιεπηψλ.  2Αζθήζεηο  κεγαιχηεξεο  δηάξθεηαο ζπληζηψληαη, κφλν αλ ζνπ θαίλεηαη 
φηη ν ρξφλνο θπιά ρσξίο λα δνξίδεζαη. 3Ζ κνξθή άζθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ζήκεξα είλαη ην πην θπζηθφ θη εχθνιν πξάγκα ζηνλ θφζκν γηα ην γπκλαζκέλν λνπ αλ θαη 
θαίλεηαη λα είλαη ην πην αθχζηθν θαη δχζθνιν γηα ηνλ αγχκλαζην λνπ. 
5)  Ο λνπο ζνπ δελ είλαη πηα εληειψο αγχκλαζηνο. 2Δίζαη αξθεηά έηνηκνο λα κάζεηο ηε 
κνξθή άζθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζήκεξα, αιιά κπνξεί λα δηαπηζηψζεηο φηη ζα 
ζπλαληήζεηο ηζρπξή αληίζηαζε. 3Ο ιφγνο είλαη πνιχ απιφο. 4Καζψο εμαζθείζαη κε απηφ 
ηνλ ηξφπν, αθήλεηο πίζσ ζνπ θαζεηί πνπ ηψξα πηζηεχεηο θη φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ έρεηο 
επηλνήζεη. 5Κπξηνιεθηηθά, απηή είλαη ε απειεπζέξσζε απφ ηελ θφιαζε. 6ηαλ φκσο απηή ε 
απειεπζέξσζε γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ εγψ ζεκαίλεη ηελ απψιεηα ηνπ 
πνηνο είζαη θαη ηελ θάζνδν ζηελ θφιαζε. 
6)  Αλ κπνξέζεηο λα απνζπξζείο απφ ην εγψ έζησ θαη γηα ιίγν δε ζα ζνπ είλαη δχζθνιν λα 
αλαγλσξίζεηο φηη ε αληίζηαζε ηνπ θαη νη θφβνη ηνπ δελ έρνπλ λφεκα. 2Μπνξεί λα 
δηαπηζηψζεηο φηη ζε βνεζά λα ππελζπκίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ θαηά δηαζηήκαηα φηη ην λα 
θηάζεηο ζην Φσο είλαη ην ίδην κε ην λα δηαθχγεηο απφ ην ζθνηάδη, φ,ηη θη αλ πηζηεχεηο γηα ην 
αληίζεην. 4Ο Θεφο είλαη ην Φσο ζην νπνίν βιέπεηο. Δπηρεηξείο λα Σνλ θηάζεηο. 
7)  Άξρηζε ηελ πεξίνδν εμάζθεζεο επαλαιακβάλνληαο ηε ζεκεξηλή ηδέα κε ηα κάηηα ζνπ 
αλνηρηά; κεηά θιείζε αξγά θη επαλέιαβε ηελ ηδέα κεξηθέο αθφκα  θνξέο.  2Μεηά 
πξνζπάζεζε  λα  βπζηζηείο  κέζα  ζην  λνπ  ζνπ, 
εγθαηαιείπνληαο θάζε είδνπο ελνριήζεηο θαη παξεκβνιέο θαζψο βπζίδεζαη ζησπειά πέξα 
απφ απηέο. 3Ο λνπο ζνπ δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ζε απηφ εθηφο αλ εζχ επηιέμεηο λα ηνλ 
ζηακαηήζεηο. 4Ο λνπο ζνπ απιψο παίξλεη ηε θπζηθή ηνπ πνξεία. 5Πξνζπάζεζε λα 
παξαηεξήζεηο ηηο δηεξρφκελεο ζθέςεηο ζνπ ρσξίο λα κπιερηείο κε απηέο θαη γιίζηξεζε 
ήζπρα πέξα απφ απηέο. 
8)  Δλψ δε ζπλίζηαηαη θαλέλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λα πξνζεγγίζεηο απηή 
ηε κνξθή άζθεζεο, απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν είλαη λα έρεηο κηα αίζζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο 
απηνχ πνπ θάλεηο, ηεο αλεθηίκεηεο αμίαο ηνπ γηα ζέλα θαη ηελ επίγλσζε φηη επηρεηξείο θάηη 
πνιχ άγην. 2Ζ ζσηεξία είλαη ην ραξνχκελν επίηεπγκα ζνπ. 3Δίλαη επίζεο ην κνλαδηθφ πνπ 
έρεη λφεκα επεηδή είλαη ην κφλν πνπ ζνπ είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκν. 
9)  Αλ αλαδπζεί νπνηαδήπνηε κνξθή αληίζηαζεο, ζηακάηα γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα, θξαηψληαο ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά εθηφο αλ αληηιεθζείο 
θφβν. 2' απηή ηελ πεξίπησζε ζα ην βξεηο ελζαξξπληηθφ λ' αλνίμεηο ηα κάηηα ζνπ γηα ιίγν. 
3Πξνζπάζεζε σζηφζν λα επηζηξέςεηο ζηελ άζθεζε κε ηα κάηηα θιεηζηά φζν πην ζχληνκα. 
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10) Αλ θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζσζηά, πξέπεη λα βηψζεηο κηα αίζζεζε ραιάξσζεο θη αθφκα 
έλα ζπλαίζζεκα φηη πιεζηάδεηο ην Φσο, αλ δελ έρεηο ήδε κπεη κέζα ζε απηφ. 
2Πξνζπάζεζε λα ζθέθηεζαη ην θσο, άκνξθν θαη ρσξίο φξηα, θαζψο πξνρσξάο πέξα απφ 
ηηο ζθέςεηο απηνχ ηνπ θφζκνπ. 3Καη κελ μερλάο φηη απηέο νη ζθέςεηο δελ κπνξνχλ λα ζε 
θξαηήζνπλ ζηνλ θφζκν εθηφο αλ εζχ ηνπο δψζεηο ηε δχλακε λα ην θάλνπλ απηφ. 
11)  Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο επαλαιάκβαλε ζπρλά ηελ ηδέα κε ηα κάηηα ζνπ είηε 
αλνηρηά είηε θιεηζηά, ζχκθσλα κε ην ηη ζνπ θαίλεηαη θαιχηεξν εθείλε ηε ζηηγκή. 2Αιιά 
πξνπαληφο κελ μερλάο. 3Πάλσ απ' φια, λα είζαη απνθαζηζκέλνο λα κελ μερλάο ζήκεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 45 
 
Ο Θεόο είλαη ν Ννπο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνκαη. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα θξαηά ην θιεηδί κε ην νπνίν ζα αλαθαιχςεηο πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο 
ζνπ ζθέςεηο. 2Γελ είλαη θακηά απφ απηέο πνπ λνκίδεηο φηη ζθέθηεζαη, αθξηβψο φπσο ηίπνηα 
απφ απηά πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ φξαζε. 3Γελ ππάξρεη θακηά 
ζρέζε κεηαμχ απηνχ πνπ είλαη αιεζηλφ θαη απηνχ πνπ λνκίδεηο φηη είλαη αιεζηλφ. 4Κακηά 
απφ απηέο πνπ λνκίδεηο φηη είλαη νη αιεζηλέο ζνπ ζθέςεηο δε κνηάδεη ζε ηίπνηα κε ηηο 
αιεζηλέο ζνπ ζθέςεηο. 5Σίπνηα απφ απηά πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο δε θέξεη θακηά 
νκνηφηεηα κε απηφ πνπ ζα ζνπ δείμεη ε φξαζε. 
2) θέθηεζαη κε ην Ννπ ηνπ Θενχ. 2Δπνκέλσο κνηξάδεζαη ηηο ζθέςεηο 
ζνπ κε Απηφλ, φπσο Απηφο κνηξάδεηαη ηηο δηθέο Σνπ ζθέςεηο καδί ζνπ. 3 Απηέο είλαη νη ίδηεο 
ζθέςεηο επεηδή ζθέθηνληαη απφ ηνλ ίδην Ννπ. 4Σν λα κνηξάδεζαη ζεκαίλεη λα θηηάρλεηο θαηά 
νκνίσζε ή λα θάλεηο ην ίδην. 5Οχηε θαη νη ζθέςεηο πνπ ζθέθηεζαη κε ην Ννπ ηνπ Θενχ 
θεχγνπλ απφ ην λνπ ζνπ, επεηδή νη ζθέςεηο δε θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο. 6Δπνκέλσο, νη 
ζθέςεηο ζνπ είλαη ζην Ννπ ηνπ Θενχ φπσο είζαη θαη εζχ. 7Βξίζθνληαη θαη ζην λνπ ζνπ 
επίζεο, φπνπ θαη Απηφο βξίζθεηαη. 8'Οπσο εζχ είζαη κέξνο ηνπ Ννπ Σνπ, έηζη θαη νη 
ζθέςεηο ζνπ είλαη κέξνο ηνπ Ννπ Σνπ. 
3)  Πνχ είλαη ινηπφλ νη αιεζηλέο ζνπ ζθέςεηο; 2ήκεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα ηηο θηάζνπκε. 
3Θα πξέπεη λα ςάμνπκε γη' απηέο ζην λνπ ζνπ επεηδή απηφ είλαη ην κέξνο φπνπ βξίζθνληαη. 
4Πξέπεη λα βξίζθνληαη αθφκα εθεί επεηδή δελ κπνξεί λα έρνπλ θχγεη απφ ηελ πεγή ηνπο. 
5,ηη ζθέθηεηαη ν Ννπο ηνπ Θενχ είλαη αηψλην επεηδή είλαη κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο. 
4)  Οη ηξεηο πεληάιεπηεο πεξίνδνη εμάζθεζεο γηα ζήκεξα ζα έρνπλ ηελ ίδηα γεληθή  κνξθή  
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εθαξκνγή ηεο ρζεζηλήο ηδέαο. 2Θα επηρεηξήζνπκε λα θχγνπκε 
απφ ην ςεχηηθν θαη λα αλαδεηήζνπκε ην αιεζηλφ. 3Θα απαξλεζνχκε ηνλ θφζκν γηα ράξε 
ηεο αιήζεηαο. 4Γε ζα αθήζνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπ θφζκνπ λα καο εκπνδίζνπλ. 5Γε ζα 
αθήζνπκε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θφζκνπ λα καο πνπλ φηη απηφ πνπ ν Θεφο ζα καο ήζειε λα 
θάλνπκε είλαη αδχλαην. 6Αληίζεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη κφλν απηφ 
πνπ ν Θεφο ζα καο ήζειε λα θάλνπκε είλαη δπλαηφ. 
5)  Θα πξνζπαζήζνπκε επίζεο λα θαηαιάβνπκε φηη κφλν απηφ πνπ ν Θεφο ζα καο ήζειε 
λα θάλνπκε είλαη απηφ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε. 2Καη ζα πξνζπαζήζνπκε επίζεο λα 
ζπκφκαζηε φηη δελ κπνξνχκε λα απνηχρνπκε ζε απηφ πνπ Απηφο ζα καο ήζειε λα 
θάλνπκε. 3ήκεξα έρνπκε θάζε ιφγν λα αηζζαλφκαζηε απηνπεπνίζεζε φηη ζα πεηχρνπκε. 
4Δίλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 
6) Άξρηζε ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο επαλαιακβάλνληαο ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη 
θιείλνληαο ηα κάηηα ζνπ θαζψο ην θάλεηο απηφ. 2Μεηά αθέζνπ γηα ιίγν ζε κεξηθέο δηθέο ζνπ 
παξφκνηεο ζθέςεηο, θξαηψληαο ηελ ηδέα ζην λνπ ζνπ. 3Αθνχ πξνζζέζεηο ζηελ ηδέα 
πεξίπνπ ηέζζεξηο ή πέληε δηθέο ζνπ ζθέςεηο, επαλέιαβε ηελ μαλά θαη πεο απαιά ζηνλ 
εαπηφ ζνπ: 
4Οί αιεζηλέο κνπ ζθέςεηο βξίζθνληαη ζην λνπ κνπ. 5Θα ήζεια λα ηηο βξσ. 
6Μεηά πξνζπάζεζε λα πξνρσξήζεηο πέξα απ'  φιεο ηηο ςεχηηθεο ζθέςεηο πνπ ζθεπάδνπλ 
ηελ αιήζεηα ζην λνπ ζνπ θαη θηάζε ζην αηψλην. 
7)  Κάησ απφ φιεο ηηο αλφεηεο ζθέςεηο θαη παξάινγεο ηδέεο κε ηηο νπνίεο έρεηο 
παξαγεκίζεη ην λνπ ζνπ είλαη νη ζθέςεηο πνπ ζθέθηεθεο κε ην Θεφ ζηελ αξρή. 2Απηέο 
βξίζθνληαη ηψξα ζην λνπ ζνπ εληειψο αλαιινίσηεο. 3Θα βξίζθνληαη πάληα ζην λνπ  ζνπ  
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αθξηβψο φπσο πάληα βξίζθνληαη εθεί. 4Καζεηί πνπ έρεηο ζθεθηεί απφ ηφηε ζα αιιάμεη, αιιά 
ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεζαη είλαη εληειψο ακεηάβιεην. 
8)  Απηφ είλαη ην ζεκέιην πξνο ην νπνίν νη ζεκεξηλέο αζθήζεηο θαηεπζχλνληαη. 2Δδψ ν λνπο 
ζνπ είλαη ελσκέλνο κε ην Ννπ ηνπ Θενχ. 3Δδψ νη ζθέςεηο ζνπ είλαη έλα κε ηηο δηθέο Σνπ. 
4Γη' απηφ ην είδνο εμάζθεζεο, κφλν έλα πξάγκα είλαη αλαγθαίν. Να ηελ επηρεηξήζεηο φπσο 
ζα πξνζέγγηδεο έλαλ Οπξάλην Βσκφ αθηεξσκέλν ζην Θεφ ηνλ Παηέξα θαη ζην Θεφ ηνλ Τηφ. 
5Γηαηί απηή είλαη ε θχζε απηνχ πνπ πξνζπαζείο λα θηάζεηο. 6Δίλαη πηζαλφ φηη δε ζα 
κπνξέζεηο αθφκα λα θαηαιάβεηο πφζν ςειά πξνζπαζείο λα θηάζεηο. 7 κσο, αθφκα θαη 
κε ηε ιίγε θαηαλφεζε πνπ έρεηο ήδε απνθηήζεη, πξέπεη λα είζαη ζε ζέζε λα ππελζπκίδεηο 
ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη απηφ δελ είλαη έλα αλέκειν παηρλίδη,  αιιά κηα άζθεζε αγηνζχλεο θαη 
κηα πξνζπάζεηα λα θηάζεηο ζηε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ. 
9)  ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο άζθεζεο γηα ζήκεξα, πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο πφζν 
ζπνπδαίν είλαη γηα ζέλα λα θαηαλνήζεηο ηελ αγηνζχλε ηνπ λνπ πνπ ζθέθηεζαη κε ην Θεφ. 
2Γηα έλα ή δχν ιεπηά θαζψο επαλαιακβάλεηο ηελ ηδέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 
πξνζπάζεζε λα αλαγλσξίζεηο ηελ αγηνζχλε ηνπ λνπ ζνπ. 3Έζησ θαη γηα ιίγν 
απνηξαβήμνπ απφ φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ είλαη αλάμηεο Απηνχ, Σνπ Οπνίνπ είζαη ν 
Οηθνδεζπφηεο. 4Καη επραξίζηεζε Σνλ γηα ηηο ζθέςεηο πνπ Απηφο ζθέθηεηαη κε ζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 46 
 
Ο Θεόο είλαη ε Αγάπε ζηελ νπνία  Δγώ πγρσξώ. 
 
1) Ο Θεφο δε ζπγρσξεί επεηδή Απηφο δελ έρεη πνηέ θαηαδηθάζεη. 2Καη πξέπεη λα ππάξμεη 
θαηαδίθε πξνηνχ ε ζπγρψξεζε γίλεη αλαγθαία. 3Ζ ζπγρψξεζε είλαη ε κεγάιε αλάγθε 
απηνχ ηνπ θφζκνπ, αιιά ν ιφγνο γη' απηφ είλαη φηη απηφο είλαη έλαο θφζκνο 
ςεπδαηζζήζεσλ. 4Δθείλνη πνπ ζπγρσξνχλ απειεπζεξψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο 
ςεπδαηζζήζεηο, ελψ εθείλνη πνπ δε ζπγρσξνχλ πξνζδέλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε απηέο. 
5'0πσο θαηαδηθάδεηο κφλνο ηνλ εαπηφ ζνπ έηζη θαη κφλνο ζπγρσξείο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
2) κσο παξ' φιν πνπ ν Θεφο δε ζπγρσξεί, ε Αγάπε Σνπ είλαη ην ζεκέιην ηεο 
ζπγρψξεζεο. 2Ο θφβνο θαηαδηθάδεη θαη ε Αγάπε ζπγρσξεί. 3 Έηζη ε ζπγρψξεζε 
εμνπδεηεξψλεη απηφ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν θφβνο, επηζηξέθνληαο ην λνπ ζηελ επίγλσζε 
ηνπ Θενχ. 4Γηα απηφ ην ιφγν, ε ζπγρψξεζε κπνξεί ζη' αιήζεηα λα απνθαιεζηεί ζσηεξία. 
5Δίλαη ην φξγαλν κε ην νπνίν νη ςεπδαηζζήζεηο εμαθαλίδνληαη. 
3) Οη ζεκεξηλέο αζθήζεηο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο 
εμάζθεζεο θη φζν ην δπλαηφ πην πνιιέο απφ ηηο ζχληνκεο εθαξκνγέο. 2 Άξρηζε ηηο πην 
κεγάιεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο επαλαιακβάλνληαο ηε ζεκεξηλή ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ σο 
ζπλήζσο. 3Κιείζε ηα κάηηα ζνπ θαζψο ην θάλεηο απηφ θαη γηα έλα ή δχν ιεπηά ςάμε λα 
βξεηο ζην λνπ ζνπ εθείλνπο πνπ δελ έρεηο ζπγρσξέζεη. 4Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν δελ ηνπο 
έρεηο ζπγρσξέζεη δελ έρεη ζεκαζία. 5Δίηε ηνπο έρεηο ζπγρσξέζεη εληειψο ή δελ ηνπο έρεηο 
ζπγρσξέζεη θαζφινπ. 
4) Αλ θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζσζηά, δελ πξέπεη λα ζνπ είλαη δχζθνιν λα βξεηο αξθεηνχο 
αλζξψπνπο πνπ δελ έρεηο ζπγρσξέζεη. 2Έλαο θαιφο θαλφλαο είλαη φηη νπνηνδήπνηε άηνκν 
δε ζνπ αξέζεη είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηελ άζθεζε. 3Αλέθεξε θαζέλα κε ην φλνκα ηνπ θαη 
πεο: 
40 Θεόο είλαη ε Αγάπε ζηελ νπνία Δγώ ζπγρσξώ, [εδώ αλέθεξε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα]. 
5) Ο ζθνπφο ηεο πξψηεο θάζεο ησλ ζεκεξηλψλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο είλαη λα ζε 
βνεζήζεη λα ζπγρσξέζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 2Αθνχ εθαξκφζεηο ηελ ηδέα ζε φινπο εθείλνπο 
πνπ έρνπλ έξζεη ζην λνπ ζνπ, πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
30 Θεόο είλαη Αγάπε ζηελ νπνία Δγώ ζπγρσξώ ηνλ εαπηό κνπ. 
4Μεηά αθηέξσζε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο ζην λα πξνζζέηεηο 
παξφκνηεο ηδέεο φπσο νη εμήο: 
50 Θεόο είλαη ε Αγάπε ζηελ νπνία Δγώ αγαπώ ηνλ εαπηό κνπ. 6Ο Θεόο είλαη ε Αγάπε ζηελ 
νπνία Δγώ είκαη επινγεκέλνο. 
6) Ζ κνξθή απηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά, αιιά ε θεληξηθή ηδέα δελ 
πξέπεη λα ραζεί. 2Π.ρ ζα κπνξνχζεο λα πεηο: 
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3Γελ κπνξώ λα είκαη έλνρνο επεηδή Δγώ είκαη ν Τηόο ηνπ Θενύ. 
4Έρσ ήδε ζπγρσξεζεί. 5Καλέλαο θόβνο δελ κπνξεί λα ππάξρεη ζε έλα λνπ πνπ ν Θεόο 
αγαπά. 
6Γελ είλαη αλαγθαίν λα επηηίζεκαη, επεηδή ε αγάπε κε έρεη ζπγρσξέζεη. 
7Ζ πεξίνδνο εμάζθεζεο πξέπεη φκσο λα ηειεηψζεη κε ην λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα 
φπσο εηπψζεθε αξρηθά. 
7) ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, κπνξείο λα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα είηε 
ζηελ αξρηθή είηε ζε κηα παξφκνηα κνξθή, φπσο ην πξνηηκάο. 2Να ζηγνπξεπηείο φκσο φηη 
εθαξκφδεηο ηελ ηδέα πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ρξεηάδεηαη. 3Απηέο νη πην ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο ζα ρξεηαζηνχλ νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζπλεηδεηνπνηείο 
φηη αληηδξάο αξλεηηθά πξνο νπνηνλδήπνηε, είηε απηφ ην άηνκν είλαη παξφλ είηε φρη. 4ε 
απηή ηελ πεξίπησζε πεο ηνπ ζησπειά: 
50 Θεφο είλαη ε Αγάπε ζηελ νπνία Δγώ ζε ζπγρσξώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 47 
 
Ο Θεόο είλαη ε Γύλακε ηελ νπνία Δγώ εκπηζηεύνκαη. 
 
1) Αλ ζηεξίδεζαη ζηε δηθή ζνπ δχλακε, έρεηο θάζε ιφγν λα είζαη αλήζπρνο θαη θνβηζκέλνο. 
2Ση κπνξείο λα πξνβιέςεηο ή λα δηεπζχλεηο; 3Ση ππάξρεη κέζα ζνπ ζην νπνίν λα κπνξεί λα 
βαζηζηεί θαλείο; 4Ση ζα ζε έθαλε ηθαλφ λα είζαη ελήκεξνο φισλ ησλ πιεπξψλ 
νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο θαη λα ην ιχλεηο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κφλν θαιφ λα 
κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ απηφ; 5Ση ππάξρεη κέζα ζνπ πνπ ζνπ δίλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ζσζηήο ιχζεο θαη ηελ εγγχεζε φηη ζα επηηεπρζεί; 
2) Απφ κφλνο ζνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο θαλέλα απφ απηά ηα πξάγκαηα. 2Σν λα πηζηεχεηο 
φηη κπνξείο ηζνδπλακεί κε ην λα βάδεηο ηελ εκπηζηνζχλε ζνπ εθεί πνπ δε δηθαηνινγείηαη θαη 
έηζη λα δηθαηνινγείο ην θφβν, ηελ αγσλία, ηελ θαηάζιηςε, ην ζπκφ θαη ηε ιχπε. 3Πνηνο 
κπνξεί λα βάιεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ αδπλακία θαη λα αηζζάλεηαη αζθαιήο; 4 κσο, πνηνο 
κπνξεί λα βάιεη ηελ πίζηε ηνπ ζηε δχλακε θαη λα αηζζάλεηαη αδχλακνο; 
3) Ο Θεφο είλαη ε αζθάιεηα ζνπ ζε θάζε πεξίζηαζε. 2Ζ θσλή Σνπ κηιά γηα Απηφλ ζε φιεο 
ηηο πεξηζηάζεηο, θαη ζε θάζε άπνςε ηεο θάζε πεξίζηαζεο, ιέγνληαο ζνπ ηη αθξηβψο λα 
θάλεηο γηα λα επηθαιεζηείο ηε δχλακε Σνπ θαη ηελ πξνζηαζία Σνπ. 3Γελ ππάξρνπλ 
εμαηξέζεηο επεηδή ν Θεφο δελ έρεη εμαηξέζεηο. 4Καη ε Φσλή ε Οπνία κηιά γηα Απηφλ 
ζθέθηεηαη φπσο Απηφο. 
4) ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα θηάζνπκε πέξα απφ ηε δηθή ζνπ αδπλακία, ζηελ Πεγή 
ηεο πξαγκαηηθήο δχλακεο. 2Σέζζεξηο πεληάιεπηεο πεξίνδνη εμάζθεζεο είλαη αλαγθαίεο 
ζήκεξα θη αθφκα πην κεγάιεο θαη πην ζπρλέο αζθήζεηο ζπληζηψληαη. 3Κιείζε ηα κάηηα ζνπ 
θη άξρηζε σο ζπλήζσο, επαλαιακβάλνληαο ηε ζεκεξηλή ηδέα. 4Μεηά, θαη γηα έλα ή δχν 
ιεπηά, ςάμε λα βξεηο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ζνπ ηηο νπνίεο έρεηο επελδχζεη κε θφβν θαη 
απέξξηςε θαζεκηά απφ απηέο ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
5Ο Θεφο είλαη ε Γύλακε ηελ νπνία Δγώ εκπηζηεύνκαη. 
5) Σψξα πξνζπάζεζε λα γιηζηξήζεηο πέξα απ' φιεο ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθή 
ζνπ αίζζεζε αληθαλφηεηαο. 2Δίλαη θαλεξφ φηη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζνπ πξνθαιεί 
αλεζπρία ζπλδέεηαη κε αηζζήκαηα αληθαλφηεηαο γηαηί δηαθνξεηηθφ ζα πίζηεπεο φηη ζα 
κπνξνχζεο λα αληηκεησπίζεηο πεηπρεκέλα απηή ηελ θαηάζηαζε. 3Με ην λα κελ έρεηο 
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζνπ δελ πεηπραίλεηο απηνπεπνίζεζε. 4Αιιά ζηε δχλακε ηνπ 
Θενχ κέζα ζνπ είλαη ε επηηπρία γηα φια ηα πξάγκαηα. 
6) Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηθήο ζνπ αδπλακίαο είλαη έλα αλαγθαίν βήκα γηα ηε δηφξζσζε ησλ 
ζθαικάησλ ζνπ, αιιά δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζνπ δψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ 
ρξεηάδεζαη θαη ε νπνία ζνπ αλήθεη δηθαησκαηηθά. 2Πξέπεη επίζεο λα απνθηήζεηο ηελ 
επίγλσζε φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ πξαγκαηηθή ζνπ δχλακε είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε 
απφ θάζε άπνςε θαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. 
7) Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο άζθεζεο, πξνζπάζεζε λα θηάζεηο βαζηά κέζα ζην λνπ ζνπ 
ζ' έλα κέξνο πξαγκαηηθήο αζθάιεηαο. 2Θα αλαγλσξίζεηο φηη έρεηο θηάζεη εθεί αλ 
αηζζαλζείο έζησ θαη ιίγν κηα αίζζεζε βαζηάο εηξήλεο.  3Άθεζε φια ηα κηθξνπξάγκαηα πνπ 
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αλαδεχνληαη θαη αθξίδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λνπ ζνπ θαη βπζίζνπ θάησ απφ απηά ζηε 
Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ. 4Τπάξρεη έλα κέξνο κέζα ζνπ φπνπ ππάξρεη ηέιεηα εηξήλε. 
5Τπφξρεη έλα κέξνο κέζα ζνπ φπνπ ηίπνηα δελ είλαη αδχλαην. 6Τπάξρεη έλα κέξνο κέζα 
ζνπ φπνπ ε δχλακε ηνπ Θενχ θαηνηθεί. 
8) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο επαλέιαβε ζπρλά ηελ ηδέα. Υξεζηκνπνίεζε ηελ ζαλ ηελ 
απάληεζε ζνπ ζε νπνηαδήπνηε ηαξαρή. 3Να ζπκάζαη φηη ε εηξήλε είλαη ην δηθαίσκα ζνπ 
επεηδή βάδεηο ηελ εκπηζηνζχλε ζνπ ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 48 
 
Γελ έρσ ηίπνηα λα θνβεζώ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα απιψο δειψλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 2Γελ είλαη πξαγκαηηθφηεηα γηα 
εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ ζηηο ςεπδαηζζήζεηο, αιιά νη ςεπδαηζζήζεηο δελ είλαη 
πξαγκαηηθφηεηα. 3η' αιήζεηα δελ έρεηο ηίπνηα λα θνβεζείο. 4Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ην 
αλαγλσξίζεηο απηφ. 5Δίλαη φκσο πνιχ δχζθνιν λα αλαγλσξηζηεί απφ εθείλνπο πνπ ζέινπλ 
ηηο ςεπδαηζζήζεηο λα είλαη αιεζηλέο. 
2) Οη ζεκεξηλέο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα είλαη πνιχ ζχληνκεο, πνιχ απιέο θαη πνιχ 
ζπρλέο. 2Απιψο επαλέιαβε ηελ ηδέα φζν ζπρλά είλαη δπλαηφ. 3Μπνξείο λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεηο κε ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά νπνηαδήπνηε ψξα θαη ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε. 4νπ ζπληζηάκε ηδηαίηεξα φκσο λα θιείλεηο ηα κάηηα ζνπ φπνηε είλαη δπλαηφ θαη 
λα επαλαιακβάλεηο αξγά ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ αξθεηέο θνξέο. 5Δίλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηελ ηδέα ακέζσο, αλ ηπρφλ νηηδήπνηε αλαζηαηψζεη ηελ 
εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ. 
3) Ζ παξνπζία ηνπ θφβνπ είλαη έλα ζίγνπξν ζεκάδη φηη βαζίδεζαη ζηε δηθή ζνπ δχλακε. 2Ζ 
επίγλσζε φηη δελ έρεηο ηίπνηα λα θνβεζείο δείρλεη φηη θάπνπ ζην λνπ ζνπ (αιιά όρη 
αλαγθαζηηθά ζε έλα κέξνο πνπ ην έρεηο ήδε αλαγλσξίζεη) έρεηο ζπκεζεί ην Θεφ θη έρεηο 
αθήζεη ηε δχλακε Σνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αδπλακία ζνπ. 3Πξάγκαηη, δελ έρεηο ηίπνηα 
λα θνβεζείο ηε ζηηγκή πνπ είζαη πξφζπκνο λα ην θάλεηο απηφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 49 
 
Ζ Φσλή ηνλ Θενύ κνπ κηιάεη όιε ηελ εκέξα. 
 
1) Δίλαη απνιχησο δπλαηφ λα αθνχο ηε Φσλή ηνπ Θενχ φιε ηελ εκέξα ρσξίο λα δηαθφπηεηο 
θαζφινπ ηηο θαλνληθέο ζνπ δξαζηεξηφηεηεο. 2Σν κέξνο ηνπ λνπ ζνπ ζην νπνίν θαηνηθεί ε 
αιήζεηα βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ην Θεφ, είηε ην αληηιακβάλεζαη απηφ είηε φρη. 
3Δίλαη ην άιιν κέξνο ηνπ λνπ ζνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ θφζκν θαη ππαθνχεη ηνπο λφκνπο 
ηνπ θφζκνπ. 4Δίλαη ην κέξνο πνπ είλαη δηαξθψο δηαζπαζκέλν, απνδηνξγαλσκέλν θαη πνιχ 
αβέβαην. 
2) Σν κέξνο πνπ αθνχεη ηε θσλή ηνπ Θενχ είλαη ήξεκν, ήζπρν, θαη απφιπηα βέβαην. 2ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ην κφλν κέξνο ηνπ λνπ πνπ ππάξρεη. 3Σν άιιν κέξνο είλαη κηα 
αραιίλσηε ςεπδαίζζεζε, έμαιιε θαη γεκάηε ηαξαρή, ρσξίο φκσο θαλελφο είδνπο 
πξαγκαηηθφηεηα. 4Πξνζπάζεζε ζήκεξα λα κελ ην αθνχζεηο. 5Πξνζπάζεζε λα ηαπηηζηείο 
κε ην κέξνο ηνπ λνπ ζνπ φπνπ ε γαιήλε θαη ε εηξήλε βαζηιεχνπλ γηα πάληα. 6Πξνζπάζεζε 
λα αθνχζεηο ηε θσλή ηνπ Θενχ λα ζε θαιεί κε αγάπε, ππελζπκίδνληαο ζνπ φηη ν 
Γεκηνπξγφο ζνπ δελ έρεη μεράζεη ηνλ Τηφ ηνπ. 
3) Θα ρξεηαζηνχκε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα θη 
αθφκα πεξηζζφηεξεο εάλ είλαη δπλαηφ. 2Θα πξνζπαζήζνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 
αθνχζνπκε ηε Φσλή ηνπ Θενχ λα ζνπ ζπκίδεη Απηφλ θαη ηνλ Δαπηφ ζνπ. 3Θα πιεζηάζνπκε 
απηή ηελ πην επηπρή θη αγηφηαηε ζθέςε κε απηνπεπνίζεζε, γλσξίδνληαο φηη θάλνληαο ην 
απηφ ελψλνπκε ηε ζέιεζε καο κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 4Απηφο ζέιεη λα αθνχζεηο ηε Φσλή 
Σνπ. νπ Σελ έδσζε γηα λα αθνπζηεί. 
4) Άθνπζε πξνζεθηηθά κέζα ζηε βαζηά ζησπή. 2Μείλε αθίλεηνο θαη άλνημε ην λνπ ζνπ. 
3Πξνρψξα πέξα απφ φιεο ηηο ηξαρηέο θξαπγέο θη αξξσζηεκέλεο θαληαζηψζεηο πνπ 
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θαιχπηνπλ ηηο αιεζηλέο ζνπ ζθέςεηο θη απνθξχπηνπλ ηνλ αηψλην δεζκφ ζνπ κε ην Θεφ. 
4Βπζίζνπ βαζηά κέζα ζηελ εηξήλε πνπ ζε πεξηκέλεη πέξα απφ ηηο έμαιιεο θη 
αλαζηαησκέλεο ζθέςεηο, ηα ζεάκαηα θαη ηνπο ήρνπο απηνχ ηνπ ηξεινχ θφζκνπ. 5Γε δεηο 
εδψ. 6Πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε ζην αιεζηλφ ζνπ ζπίηη. 7Πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε 
ζην κέξνο πνπ είζαη πξαγκαηηθά θαινδερνχκελνο, πξνζπαζνχκε λα θηάζνπκε ζην Θεφ. 
5) Μελ μερλάο λα επαλαιακβάλεηο πνιχ ζπρλά ηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Κάλε ην απηφ κε ηα 
κάηηα ζνπ αλνηρηά φπνηε είλαη αλαγθαίν, αιιά θιείλε ηα φηαλ είλαη δπλαηφ. 3Καη λα 
ζηγνπξεπηείο φηη ζα θαζίζεηο ζησπειά θαη ζα επαλαιάβεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα φπνηε κπνξείο 
θιείλνληαο ηα κάηηα ζνπ ζηνλ θφζκν θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη πξνζθαιείο ηε Φσλή ηνπ 
Θενχ λα ζνπ κηιήζεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 50 
 
πληεξνύκαη από ηελ Αγάπε ηνλ Θενύ. 
 
1) Δδψ βξίζθεηαη ε απάληεζε ζην θάζε πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηο ζήκεξα, αχξην 
θαη νπνηεδήπνηε. 2ε απηφ ηνλ θφζκν πηζηεχεηο φηη ζπληεξείζαη απφ ην θαζεηί εθηφο απφ 
ην Θεφ. 3Βάδεηο ηελ πίζηε ζνπ ζηα πην αζήκαληα θαη ηξειά ζχκβνια, ραπάθηα, ρξήκαηα, 
«πξνζηαηεπηηθφ» ξνπρηζκφ, επηξξνή, θχξνο, ζην λα είζαη αξεζηφο, ζην λα έρεηο ηηο 
«ζσζηέο γλσξηκίεο» θαη ζε κηα αηέιεησηε ζεηξά αλχπαξθησλ κνξθψλ ηηο νπνίεο πξνηθίδεηο 
κε καγηθέο δπλάκεηο. 
2) ια απηά ηα πξάγκαηα είλαη ηα ππνθαηάζηαηα ζνπ γηα ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ. 2ια απηά 
ηα πξάγκαηα ηα αγαπάο γηα λα δηαζθαιίζεηο ηελ ηαχηηζε ζνπ κε ην ζψκα. 3Απηά ηα 
πξάγκαηα είλαη χκλνη πνπ δνμάδνπλ ην εγψ. 4Με βάδεηο ηελ πίζηε ζνπ ζε απηφ πνπ δελ 
έρεη αμία. 5Γε ζα ζε ζπληεξήζεη. 
3) Μφλν ε Αγάπε ηνπ Θενχ ζα ζε πξνζηαηεχεη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. 2Θα ζε ζεθψζεη 
πάλσ απφ θάζε δνθηκαζία θαη ζα ζε αλεβάζεη ςειά πάλσ απφ φινπο ηνπο αληηιεπηνχο 
θηλδχλνπο απηνχ ηνπ θφζκνπ ζε έλα θιίκα ηέιεηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. 3Θα ζε 
κεηαθέξεη ζε κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηίπνηα δελ κπνξεί λα απεηιήζεη, ηίπνηα δελ 
κπνξεί λα αλαζηαηψζεη θη φπνπ ηίπνηα δελ κπνξεί λα εηζβάιιεη ζηελ αηψληα γαιήλε ηνπ 
Τηνχ ηνπ Θενχ. 
4) Με βάδεηο ηελ πίζηε ζνπ ζηηο ςεπδαηζζήζεηο. 2Θα ζε πξνδψζνπλ. 3Βάιε φιε ηελ πίζηε 
ζνπ ζηελ Αγάπε ηνπ Θενχ κέζα ζνπ, αηψληα, ακεηάβιεηε θαη γηα πάληα ζίγνπξε. 4Απηή 
είλαη ε απάληεζε ζε νηηδήπνηε αληηκεησπίδεηο ζήκεξα. 5Μέζσ ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ κέζα 
ζνπ κπνξείο λα ιχζεηο φιεο ηηο θαηλνκεληθέο δπζθνιίεο κε ζηγνπξηά θαη ρσξίο πξνζπάζεηα. 
6Πεο ην απηφ ζηνλ εαπηφ ζνπ πνιιέο θνξέο ζήκεξα. Δίλαη κηα δηαθήξπμε ηεο 
απειεπζέξσζεο ζνπ απφ ηελ πίζηε ζηα είδσια. 8Δίλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ 
εαπηφ ζνπ. 
5) Γπν θνξέο ζήκεξα, πξσί θαη βξάδπ θαη γηα δέθα ιεπηά, άθεζε ηε ζεκεξηλή ηδέα λα 
βπζηζηεί βαζηά κέζα ζηε ζπλεηδεηφηεηα ζνπ. 2Δπαλέιαβέ ηελ, ζπιινγίζνπ πάλσ ζ' απηήλ, 
άθεζε παξφκνηεο ζθέςεηο λα έξζνπλ λα ζε βνεζήζνπλ λα αλαγλσξίζεηο ηελ αιήζεηα ηεο θη 
άθεζε ηελ εηξήλε λα θπιήζεη πάλσ ζνπ ζαλ κηα θνπβέξηα πξνζηαζίαο θαη ζηγνπξηάο. 3Μελ 
αθήλεηο άζθνπεο θη αλφεηεο ζθέςεηο λα κπαίλνπλ θαη λα αλαζηαηψλνπλ ηνλ άγην λνπ ηνπ 
Τηνχ ηνπ Θενχ. 4'Δηζη είλαη ε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ. 5 Έηζη είλαη ν ηφπνο αλάπαπζεο φπνπ 
ν Παηέξαο ζνπ ζε έρεη ηνπνζεηήζεη γηα πάληα. 
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ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Η  
 
Δηζαγσγή 
 
1) Αξρίδνληαο ζήκεξα ζα έρνπκε κηα ζεηξά επαλαιήςεσλ. 2Καζεκηά απφ απηέο ζα θαιχςεη 
πέληε απφ ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί, αξρίδνληαο κε ηελ πξψηε θαη 
ηειεηψλνληαο κε ηελ πεληεθνζηή. 3Γηα ηελ θάζε ηδέα ζα ππάξρνπλ κεξηθά ζρφιηα ηα νπνία 
πξέπεη λα εμεηάζεηο ζηελ επαλάιεςε ζνπ. 4ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο νη αζθήζεηο πξέπεη 
λα γίλνληαη σο αθνινχζσο: 
2) Άξρηζε ηε κέξα δηαβάδνληαο ηηο πέληε ηδέεο καδί κε ηα ζρφιηα πνπ ηηο αθνινπζνχλ. 
2Μεηά απφ απηφ δελ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζήζεηο κηα νξηζκέλε ζεηξά ζηηο αζθήζεηο ζνπ 
κε απηέο ηηο ηδέεο. Πξέπεη φκσο λα εμαζθεζείο κε θαζεκηά απφ απηέο ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά. 3Αθηέξσζε δχν ιεπηά ή θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο θαη 
ζπιινγίζνπ ηελ ηδέα θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα αθνχ πξψηα ηα δηαβάζεηο. 4Κάλε ην απηφ φζν 
ην δπλαηφ πην ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 5Αλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πέληε ηδέεο 
ζνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο, ζπγθεληξψζνπ ζ' απηήλ. 6Πξνο ην ηέινο ηεο 
εκέξαο φκσο πξέπεη λα επαλεμεηάζεηο φιεο ηηο ηδέεο αθφκα κηα θνξά. 
3) Καηά ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, δελ είλαη αλαγθαίν λα θαιχπηεηο είηε θπξηνιεθηηθά είηε 
ιεπηνκεξψο ηα ζρφιηα πνπ αθνινπζνχλ θάζε ηδέα. 2Πξνζπάζεζε κάιινλ λα ηνλίδεηο ην 
θεληξηθφ λφεκα θαη λα αθηεξψλεηο έλα κέξνο ηεο επαλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ηδέαο ζην λα ην 
ζπιινγίδεζαη. 3Αθνχ δηαβάζεηο ηελ ηδέα θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα νη αζθήζεηο πξέπεη, αλ είλαη 
δπλαηφ, λα γίλνληαη κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά θη φηαλ είζαη κφλνο ζνπ ζε έλα ήζπρν κέξνο. 
4) Απηφ ηνλίδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζην δηθφ ζνπ ζηάδην κάζεζεο. 2Θα είλαη 
αλαγθαίν φκσο λα κάζεηο λα κε ρξεηάδεζαη έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα λα εθαξκφδεηο 
απηά πνπ έρεηο κάζεη. 3Θα ρξεηαζηείο απηά πνπ καζαίλεηο πην πνιχ ζε θαηαζηάζεηο πνπ 
θαίλνληαη λα πξνμελνχλ ηαξαρή, παξά ζε εθείλεο πνπ θαίλνληαη λα είλαη ήδε ήξεκεο θαη 
ήζπρεο. 40 ζθνπφο ηεο κάζεζεο ζνπ είλαη λα ζε θάλεη ηθαλφ λα θέξλεηο ηε γαιήλε καδί ζνπ 
θαη λα ζεξαπεχεηο ηε ζηελνρψξηα θαη ηελ αλαηαξαρή. 5Απηφ δε γίλεηαη κε ην λα απνθεχγεηο 
θαη λα αλαδεηάο έλα θαηαθχγην απνκφλσζεο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
5) Θα κάζεηο αθφκα φηη ε εηξήλε είλαη κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ, θαη ην κφλν πνπ ζνπ δεηά 
είλαη λα απνδέρεζαη επράξηζηα νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη. 2Καη ηειηθά 
ζα κάζεηο φηη δελ ππάξρνπλ φξηα ζην πνχ βξίζθεζαη, έηζη ψζηε ε εηξήλε ζνπ λα βξίζθεηαη 
παληνχ φπσο θαη εζχ. 
6) Θα παξαηεξήζεηο φηη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο επαλάιεςεο κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο δε 
δίλνληαη αθξηβψο φπσο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Υξεζηκνπνίεζε ηηο φπσο δίλνληαη εδψ. 
3Γελ είλαη αλαγθαίν λα επηζηξέςεηο ζηηο αξρηθέο δειψζεηο, νχηε λα ηηο εθαξκφζεηο φπσο 
ζπζηήζεθε ηφηε. 4Σψξα ηνλίδνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξψησλ πελήληα ηδεψλ πνπ 
έρνπκε θαιχςεη, θαη ηε ζπλνρή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ζηελ νπνία ζε νδεγνχλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 51 
 
Ζ επαλάιεςε ζήκεξα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ηδέεο: 
1. (1) Σίπνηα απ' ό,ηη βιέπσ δε ζεκαίλεη ηίπνηα. 
2Ο ιφγνο γη' απηφ είλαη φηη δε βιέπσ ηίπνηα θαη ην ηίπνηα δελ έρεη λφεκα. 3Δίλαη αλαγθαίν 
λα ην αλαγλσξίζσ απηφ γηα λα κπνξέζσ λα κάζσ λα βιέπσ. 4Απηφ πνπ λνκίδσ φηη βιέπσ 
ηψξα, αληηθαζηζηά ηελ φξαζε. 5Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζσ φηη δελ έρεη λφεκα, θαη λα ην 
εγθαηαιείςσ έηζη ψζηε ε φξαζε λα κπνξέζεη λα ην αληηθαηαζηήζεη. 
2. (2) Δγώ έρσ δώζεη ζε απηό πνπ βιέπσ, όιν ην λόεκα πνπ έρεη γηα κέλα. 
2 Έρσ θξίλεη ην θαζεηί πνπ θνηηάδσ, θαη είλαη απηφ θαη κφλν απηφ πνπ βιέπσ. 3Απηφ δελ 
είλαη φξαζε. 4Δίλαη απιψο κηα ςεπδαίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, επεηδή νη θξίζεηο κνπ 
έρνπλ γίλεη εληειψο μερσξηζηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 5Δπεηδή ζέισ λα δσ, είκαη 
πξφζπκνο λα αλαγλσξίζσ φηη νη θξίζεηο κνπ δελ είλαη έγθπξεο. 6Οη θξίζεηο κνπ κε έρνπλ 
βιάςεη θαη δε ζέισ λα βιέπσ ζχκθσλα κε απηέο. 
3. (3) Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απ' ό,ηη Δγώ βιέπσ. 
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2Πψο ζα κπνξνχζα λα θαηαιάβσ απηφ πνπ βιέπσ φηαλ ην θξίλσ ιαλζαζκέλα; 3Απηφ πνπ 
βιέπσ είλαη ε πξνβνιή ησλ δηθψλ κνπ ιαλζαζκέλσλ ζθέςεσλ. 4Γελ θαηαιαβαίλσ απηφ 
πνπ βιέπσ επεηδή δελ είλαη θαηαλνεηφ. 5Γελ έρεη λφεκα λα πξνζπαζήζσ λα ην θαηαιάβσ. 
6Αιιά έρσ θάζε ιφγν λα ην αθήζσ θαη λα θάλσ ρψξν γηα απηφ πνπ κπνξεί λα ηδσζεί, λα 
θαηαλνεζεί θαη λα αγαπεζεί. 7Μπνξψ λα αληαιιάμσ φ,ηη βιέπσ κε ην λα είκαη πξφζπκνο 
λα ην θάλσ απηφ. 8Γελ είλαη απηή κηα θαιχηεξε επηινγή απ' απηήλ πνπ έθαλα 
πξνεγνπκέλσο; 
4. (4) Απηέο νη ζθέςεηο δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 
20η ζθέςεηο πνπ αληηιακβάλνκαη δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα επεηδή πξνζπαζψ λα ζθεθηψ ρσξίο 
ην Θεφ. 3Απηέο πνπ νλνκάδσ «νη ζθέςεηο κνπ» δελ είλαη νη πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο.4 Οη 
πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο είλαη νη ζθέςεηο πνπ ζθέθηνκαη κε ην Θεφ. 5Γελ ηηο 
αληηιακβάλνκαη επεηδή έρσ θηηάμεη ηηο ζθέςεηο κνπ γηα λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ. 6Δίκαη 
πξφζπκνο λα αλαγλσξίζσ φηη νη ζθέςεηο κνπ δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα θαη λα ηηο εγθαηαιείςσ. 
7Γηαιέγσ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ εθείλεο πνπ ζθφπεπαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ. 8Οη 
ζθέςεηο κνπ δελ έρνπλ λφεκα, αιιά φιε ε δεκηνπξγία έγθεηηαη ζηηο ζθέςεηο πνπ ζθέθηνκαη 
κε ην Θεφ. 
5. (5) Γελ είκαη πνηέ ηαξαγκέλνο γηα ην ιφγν πνπ λνκίδσ. 2Γελ είκαη πνηέ ηαξαγκέλνο γηα 
ην ιφγν πνπ λνκίδσ επεηδή πξνζπαζψ ζπλερψο λα δηθαηνινγήζσ ηηο ζθέςεηο κνπ. 
3Πξνζπαζψ ζπλερψο λα ηηο θάλσ αιεζηλέο. 4Κάλσ φια ηα πξάγκαηα ερζξνχο κνπ, έηζη 
ψζηε ν ζπκφο κνπ θαη νη επηζέζεηο κνπ δηθαηνινγνχληαη. 5Γελ έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν 
έρσ θαθνκεηαρεηξηζηεί ην θαζεηί πνπ βιέπσ κε ην λα ηνπ αλαζέησ απηφ ην ξφιν. 6Σν έρσ 
θάλεη απηφ γηα λα ππεξαζπηζηψ έλα ηξφπν ζθέςεο πνπ κε έρεη πιεγψζεη θαη ηνλ νπνίν 
δελ επηζπκψ πηα. Δίκαη πξφζπκνο λα ηνλ αθήζσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 52 
 
Ζ ζεκεξηλή επαλάιεςε θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ηδέεο:  
1. (6) Δίκαη ηαξαγκέλνο επεηδή Δγώ βιέπσ θάηη πνπ δελ ππάξρεη. 
2Ζ πξαγκαηηθφηεηα πνηέ δε θνβίδεη. 3Δίλαη αδχλαην λα κε ηαξάμεη. 4Ζ πξαγκαηηθφηεηα 
θέξλεη κνλάρα ηέιεηα εηξήλε. 5ηαλ είκαη ηαξαγκέλνο είλαη πάληνηε επεηδή έρσ 
αληηθαηαζηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ έθηηαμα. 6Οη ςεπδαηζζήζεηο 
κε ηαξάδνπλ επεηδή ηνπο έρσ δψζεη πξαγκαηηθφηεηα θη έηζη ζεσξψ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ζαλ κηα ςεπδαίζζεζε. 7Σίπνηα ζηε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ δελ επεξεάδεηαη κε θαλέλα ηξφπν 
απφ απηφ ην κπέξδεκα κνπ. 8Πάληνηε ηαξάζζνκαη απφ ην ηίπνηα. 
2. (7) Βιέπσ κνλάρα ην παξειζόλ. 
2Καζψο θνηηάδσ γχξσ κνπ, θαηαδηθάδσ ηνλ θφζκν πνπ βιέπσ. 3Απηφ ην νλνκάδσ φξαζε. 
4Υξεζηκνπνηψ ην παξειζφλ γηα λα θαηαθξίλσ φινπο θαη φια, θάλνληαο ηνπο ερζξνχο κνπ. 
5 ηαλ ζα έρσ ζπγρσξέζεη ηνλ εαπηφ κνπ θη έρσ ζπκεζεί πνηνο είκαη, ζα επινγήζσ φινπο 
απηνχο θη φια απηά πνπ βιέπσ. 6Γε ζα ππάξρεη παξειζφλ θη επνκέλσο δε ζα ππάξρνπλ 
ερζξνί. 7Καη ζα θνηηάμσ κε αγάπε ζε φια απηά πνπ δελ έβιεπα πξνεγνπκέλσο. 
3. (8) Ο λνπο κνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ζθέςεηο ηνπ παξειζόληνο. 
2Βιέπσ κφλν ηηο δηθέο κνπ ζθέςεηο θη ν λνπο κνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ην παξειζφλ. 
3Ση, ινηπφλ, κπνξψ λα δσ φπσο είλαη; 4Αο ζπκεζψ φηη θνηηάδσ ην παξειζφλ γηα λα κελ 
αθήζσ ην παξφλ λα μππλήζεη ζην λνπ κνπ. 5Αο θαηαιάβσ φηη πξνζπαζψ λα 
ρξεζηκνπνηήζσ ην ρξφλν ελαληίνλ ηνπ Θενχ. 6Αο κάζσ λα απνξξίπησ ην παξειζφλ, 
ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη κε ην λα θάλσ απηφ δε ράλσ ηίπνηα. 
4. (9) Γε βιέπσ ηίπνηα όπσο είλαη ηώξα. 
2Αλ δε βιέπσ ηίπνηα φπσο είλαη ηψξα, ηφηε ζη' αιήζεηα κπνξεί λα εηπσζεί φηη δε βιέπσ 
ηίπνηα. 3Μπνξψ λα δσ κφλν απηφ πνπ ππάξρεη ηψξα. 4Ζ επηινγή δελ είλαη κεηαμχ ηνπ αλ 
ζα δσ ην παξειζφλ ή ην παξφλ, ε επηινγή είλαη απιψο κεηαμχ ηνπ αλ ζα δσ ή φρη. 5Απηφ 
πνπ έρσ δηαιέμεη λα δσ κνπ έρεη ζηνηρίζεη ηελ φξαζε. 6Σψξα ζα δηαιέμσ μαλά ψζηε λα 
κπνξέζσ λα δσ. 
5. (10) Οη ζθέςεηο κνπ δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 
2Γελ έρσ ηδησηηθέο ζθέςεηο. 3Παξ' φια απηά, αληηιακβάλνκαη κφλν ηδησηηθέο ζθέςεηο. 4Ση 
κπνξεί λα ζεκαίλνπλ απηέο νη ζθέςεηο; 5Γελ ππάξρνπλ θη επνκέλσο δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα. 6 
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'0κσο ν λνπο κνπ είλαη κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη κέξνο ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπ. 7Γε ζα 
πξνηηκνχζα λα ζπκκεηέρσ ζηε ζθέςε ηνπ ζχκπαληνο παξά λα απνθξχπησ φιν απηφ πνπ 
είλαη πξαγκαηηθά δηθφ κνπ κε ηηο αμηνιχπεηεο θαη δίρσο λφεκα «ηδησηηθέο» κνπ ζθέςεηο; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 53 
 
ήκεξα ε επαλάιεςε ζα θαιχςεη ηα αθφινπζα: 
1. (11) Οη δίρσο λόεκα ζθέςεηο κνπ κνπ δείρλνπλ έλα δίρσο λόεκα θόζκν. 
2Δπεηδή νη ζθέςεηο πνπ αληηιακβάλνκαη δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα, ν θφζκνο πνπ ηηο απεηθνλίδεη 
δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλα λφεκα. 3 '0,ηη παξάγεη απηφ ηνλ θφζκν είλαη παξάινγν θαη ην ίδην 
θη απηφ πνπ παξάγεη. 4Ζ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξάινγε, αιιά έρσ πξαγκαηηθέο 
ζθέςεηο θαζψο επίζεο θαη παξάινγεο. 5Μπνξψ επνκέλσο λα δσ έλα πξαγκαηηθφ θφζκν 
αλ ζηεξηρηψ ζηηο πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο θαη ηηο αθήζσ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ φξαζε 
κνπ. 
2. (12) Σαξάδνκαη επεηδή βιέπσ έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
2Οη παξάινγεο ζθέςεηο κε ηαξάδνπλ. 3Παξάγνπλ έλα θφζκν ζηνλ νπνίν πνπζελά δελ 
ππάξρεη ηάμε. 4Μφλν ην ράνο θπβεξλά έλα θφζκν πνπ αληηπξνζσπεχεη ραψδε ζθέςε θαη 
ην ράνο δελ έρεη λφκνπο. 5Γελ κπνξψ λα δήζσ εηξεληθά ζε έλα ηέηνην θφζκν. 6Δίκαη 
επγλψκσλ πνπ απηφο ν θφζκνο δελ είλαη πξαγκαηηθφο θαη δε ρξεηάδεηαη λα ηνλ βιέπσ 
θαζφινπ εθηφο αλ δηαιέμσ λα ηνπ δψζσ αμία. 7Καη δε δηαιέγσ λα δψζσ αμία ζε απηφ πνπ 
είλαη εληειψο παξάινγν θαη δελ έρεη λφεκα. 
3. (13) Έλαο θόζκνο δίρσο λόεκα πξνμελεί θόβν. 
2Απηφ πνπ είλαη εληειψο παξάινγν πξνμελεί θφβν επεηδή είλαη εληειψο αλαμηφπηζην θαη δε 
ζνπ δίλεη ιφγνπο λα ην εκπηζηεπηείο. 3Σίπνηα ζηελ ηξέια δελ είλαη αμηφπηζην. 4Γελ παξέρεη 
νχηε αζθάιεηα νχηε ειπίδα. 5Αιιά έλαο ηέηνηνο θφζκνο δελ είλαη αιεζηλφο. 6Σνπ έρσ δψζεη 
ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θη έρσ ππνθέξεη απφ ηελ πίζηε κνπ ζ' απηφλ. 
7Σψξα δηαιέγσ λα απνζχξσ ηελ πίζηε κνπ απφ απηφ ηνλ θφζκν θαη λα βάισ ηελ 
εκπηζηνζχλε κνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 8Γηαιέγνληάο ην απηφ ζα μεθχγσ απ' φιεο ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ θφζκνπ ηνπ θφβνπ επεηδή παξαδέρνκαη φηη δελ ππάξρεη. 
4. (14) Ο Θεόο δε δεκηνύξγεζε έλα θόζκν δίρσο λόεκα. 
2Πψο κπνξεί έλαο θφζκνο δίρσο λφεκα λα ππάξρεη αλ ν Θεφο δελ ηνλ δεκηνχξγεζε; 
3Απηφο είλαη ε Πεγή φινπ ηνπ λνήκαηνο θαη θαζεηί πνπ είλαη πξαγκαηηθφ ππάξρεη ζην Ννπ 
Σνπ. 4Τπάξρεη θαη ζην λνπ κνπ, επίζεο, επεηδή Απηφο ην δεκηνχξγεζε κε κέλα. 5Γηαηί 
πξέπεη λα ζπλερίζσ λα ππνθέξσ απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηθψλ κνπ παξάινγσλ ζθέςεσλ 
φηαλ ε ηειεηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ν νίθνο κνπ; 6Αο ζπκεζψ ηε δχλακε ηεο 
απνθαζηζηηθφηεηαο κνπ θη αο αλαγλσξίζσ πνχ πξαγκαηηθά θαηνηθψ. 
5. (15) Οη ζθέςεηο κνπ είλαη εηθόλεο πνπ Δγώ έρσ θηηάμεη. 
2Οηηδήπνηε βιέπσ θαζξεθηίδεη ηηο ζθέςεηο κνπ. 3Δίλαη νη ζθέςεηο κνπ πνπ κνπ ιέλε πνχ 
είκαη θαη ηη είκαη. 4Σν γεγνλφο φηη βιέπσ έλα θφζκν ζηνλ νπνίν ππάξρεη δπζηπρία, ζηέξεζε 
θαη ζάλαηνο κνπ απνδεηθλχεη φηη βιέπσ κφλν ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ παξάινγσλ 
ζθέςεσλ κνπ, θαη δελ αθήλσ ηηο αιεζηλέο κνπ ζθέςεηο λα ξίμνπλ ην αγαζνεξγφ ηνπο Φσο 
ζ' φ,ηη βιέπσ. 5κσο ε νδφο ηνπ Θενχ είλαη ζίγνπξε. 6Οη εηθφλεο πνπ έρσ θηηάμεη δελ 
κπνξνχλ λα ππεξηζρχζνπλ ελαληίνλ Σνπ επεηδή δελ είλαη ην ζέιεκα κνπ λα ην θάλνπλ 
απηφ. 7Σν ζέιεκα κνπ είλαη ην δηθφ Σνπ θαη δε ζα βάισ άιινπο Θενχο κπξνζηά Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 54 
 
Οη ηδέεο γηα ηε ζεκεξηλή επαλάιεςε είλαη νη εμήο:  
1. (16) Γελ έρσ νπδέηεξεο ζθέςεηο. 
2Δίλαη αδχλαην λα έρσ νπδέηεξεο ζθέςεηο επεηδή φιεο νη ζθέςεηο έρνπλ δχλακε. 3Δίηε ζα 
θαηαζθεπάζνπλ έλα ςεχηηθν θφζκν είηε ζα κε νδεγήζνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ. 4Οη ζθέςεηο 
δελ κπνξνχλ λα κελ έρνπλ ζπλέπεηεο. 5πσο ν θφζκνο πνπ βιέπσ πξνθχπηεη απφ ηα 
ιάζε ηεο ζθέςεο κνπ, έηζη θαη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο ζα εγεξζεί κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ 
θαζψο αθήλσ ηα ιάζε κνπ λα δηνξζσζνχλ. 6Οη ζθέςεηο κνπ δελ κπνξεί λα κελ είλαη νχηε 
αιεζηλέο νχηε ςεχηηθεο. 7Πξέπεη λα είλαη ή ην έλα ή ην άιιν. 8,ηη βιέπσ κνπ δείρλεη πνην 



 45 

απφ ηα δχν είλαη. 
2. (17) Γε βιέπσ νπδέηεξα πξάγκαηα. 
2 ,ηη βιέπσ καξηπξά απηφ πνπ ζθέθηνκαη. 3Αλ δε ζθεθηφκνπλ, δε ζα ππήξρα επεηδή ε 
δσή είλαη ζθέςε. 4Αο θνηηάμσ ηνλ θφζκν πνπ βιέπσ ζαλ κηα αλαπαξάζηαζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ λνπ κνπ. 5Γλσξίδσ φηη ε θαηάζηαζε ηνπ λνπ κνπ κπνξεί λα αιιάμεη. 
6Δπνκέλσο γλσξίδσ επίζεο φηη θαη ν θφζκνο πνπ βιέπσ κπνξεί λα αιιάμεη. 
3. (18) Γελ είκαη ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα ηεο όξαζεο κνπ. 
2Αλ δελ έρσ ηδησηηθέο ζθέςεηο, δελ κπνξψ λα δσ έλαλ ηδησηηθφ θφζκν. 3Αθφκα θαη ε 
παξάινγε ηδέα ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ην Θεφ έπξεπε λα κνηξαζηεί πξνηνχ κπνξέζεη λα 
ζρεκαηίζεη ην ζεκέιην ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπσ. 4κσο εθείλε ε κνηξαζηά ήηαλ ε κνηξαζηά 
ηνπ ηίπνηα. 5Μπνξψ επίζεο λα επηθαιεζηψ ηηο πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο νη νπνίεο 
κνηξάδνληαη φια κε φινπο. 6πσο νη ζθέςεηο κνπ ηνπ απνρσξηζκνχ απεπζχλνληαη ζηηο 
ζθέςεηο ηνπ απνρσξηζκνχ ησλ άιισλ, έηζη θαη νη πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο αθππλίδνπλ ηηο 
πξαγκαηηθέο ζθέςεηο ζηνπο άιινπο. 7Καη ν θφζκνο πνπ νη πξαγκαηηθέο κνπ ζθέςεηο κνπ 
δείρλνπλ ζα εκθαληζηεί ζηελ φξαζε ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηε δηθή κνπ. 
4. (19) Γελ είκαη ν κόλνο πνπ δεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζθέςεσλ κνπ. 
2Γελ είκαη κνλαρφο κνπ ζε ηίπνηα. 3Σν θαζεηί πνπ ζθέθηνκαη, ιέσ, ή θάλσ δηδάζθεη φιν ην 
ζχκπαλ. 4Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα ζθεθηεί, λα κηιήζεη ή λα δξάζεη κάηαηα. 5Γελ 
κπνξεί λα είλαη κφλνο ηνπ ζε ηίπνηα. 6Δίλαη επνκέλσο ζηε δχλακε κνπ λα απειεπζεξψζσ 
θάζε λνπ καδί κε ην δηθφ κνπ επεηδή ε δχλακε ηνπ Θενχ είλαη δηθή κνπ. 
5. (20) Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ. 
2Καζψο αλαγλσξίδσ ην γεγνλφο φηη κνηξάδνκαη ηηο ζθέςεηο κνπ, είκαη απνθαζηζκέλνο λα 
δσ. 3Θα θνηηάμσ ηα ζεκεία πνπ κνπ δείρλνπλ φηη ε ζθέςε ηνπ θφζκνπ έρεη αιιάμεη. 4Θα 
δσ ηελ απφδεημε φηη απηφ πνπ έρεη γίλεη κέζα απφ κέλα έρεη επηηξέςεη ζηελ αγάπε λα 
αληηθαηαζηήζεη ην θφβν, ζην γέιην λα αληηθαηαζηήζεη ηα δάθξπα θαη ζηελ αθζνλία λα 
αληηθαηαζηήζεη ηηο απψιεηεο. 5Θα θνηηάμσ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζα ηνλ αθήζσ λα κε 
δηδάμεη φηη ην ζέιεκα κνπ θαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ είλαη έλα . 
 
ΜΑΘΖΜΑ 55 
 
Ζ ζεκεξηλή επαλάιεςε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  
1. (21) Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα δσ ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά. 
2,ηη βιέπσ ηψξα δελ είλαη παξά ζεκεία αζζέλεηαο, θαηαζηξνθήο θαη ζαλάηνπ. 3Απηφ δελ 
κπνξεί λα είλαη φ,ηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε γηα ηνλ αγαπεκέλν Σνπ Τηφ. 4Σν ίδην ην γεγνλφο 
φηη βιέπσ ηέηνηα πξάγκαηα είλαη απφδεημε φηη δελ θαηαιαβαίλσ ην Θεφ. 5Δπνκέλσο δελ 
θαηαιαβαίλσ νχηε ηνλ Τηφ Σνπ. 6,ηη βιέπσ κνπ ιέεη φηη δε γλσξίδσ πνηνο είκαη. Δίκαη 
απνθαζηζκέλνο λα δσ ηα ζεκεία πνπ θαηακαξηπξνχλ ηελ αιήζεηα γηα κέλα, παξά εθείλα 
πνπ κνπ δείρλνπλ κηα ςεπδαίζζεζε ηνπ εαπηνχ κνπ. 
2. (22) Ό,ηη βιέπσ είλαη κηα κνξθή εθδίθεζεο. 
20 θφζκνο πνπ βιέπσ δελ είλαη ε αλαπαξάζηαζε ζθέςεσλ αγάπεο. 3Δίλαη κηα εηθφλα 
επίζεζεο ηνπ θάζε πξάγκαηνο ελαληίνλ θάζε πξάγκαηνο. "Δίλαη νηηδήπνηε άιιν παξά κηα 
απεηθφληζε ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ θαη ηεο αγάπεο ηνπ Τηνχ Σνπ. 5Δίλαη νη δηθέο κνπ 
επηζεηηθέο ζθέςεηο πνπ πξνμελνχλ απηή ηελ εηθφλα. 6Οη γεκάηεο αγάπε ζθέςεηο κνπ ζα κε 
ζψζνπλ απφ απηή ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ζα κνπ δψζνπλ ηελ εηξήλε πνπ ν Θεφο 
ζέιεζε λα έρσ. 
3. (23) Μπνξώ λα δηαθύγσ από απηό ηνλ θόζκν κε ην λα εγθαηαιείςσ ηηο επηζεηηθέο 
ζθέςεηο. 
2Δδψ έγθεηηαη ε ζσηεξία θαη πνπζελά αιινχ. 3Υσξίο επηζεηηθέο ζθέςεηο δε ζα κπνξνχζα 
λα δσ έλα θφζκν επίζεζεο. 4Καζψο ε ζπγρψξεζε επηηξέπεη ζηελ αγάπε λα επηζηξέςεη 
ζηελ αληίιεςε κνπ, ζα δσ έλα θφζκν εηξήλεο, αζθάιεηαο θαη ραξάο. 5Καη είλαη απηφ πνπ 
δηαιέγσ λα δσ ζηε ζέζε απηνχ πνπ βιέπσ ηψξα. 
4. (24) Γελ αληηιακβάλνκαη ηα δηθά κνπ θαιύηεξα ζπκθέξνληα. 
2Πψο ζα κπνξνχζα λα αλαγλσξίζσ ηα δηθά κνπ θαιχηεξα ζπκθέξνληα φηαλ δε γλσξίδσ 
πνηνο είκαη; 3,ηη λνκίδσ φηη είλαη ηα θαιχηεξα κνπ ζπκθέξνληα απιψο κε δεζκεχνπλ πην 
πνιχ ζηνλ θφζκν ησλ ςεπδαηζζήζεσλ. 4Δίκαη πξφζπκνο λα αθνινπζήζσ ηνλ Οδεγφ πνπ 
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ν Θεφο κνπ έρεη δψζεη γηα λα αλαθαιχςσ πνηα είλαη ηα δηθά κνπ θαιχηεξα ζπκθέξνληα, 
αλαγλσξίδνληαο φηη δελ κπνξψ λα ηα αληηιεθζψ κφλνο κνπ. 
5. (25) Γε γλσξίδσ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν νηηδήπνηε ππάξρεη. 
2Γηα κέλα, ν ζθνπφο φισλ ησλ πξαγκάησλ είλαη λα απνδείμσ φηη νη ςεπδαηζζήζεηο πνπ 
ηξέθσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ είλαη πξαγκαηηθέο. Δίλαη γηα απηφ ην ζθνπφ πνπ πξνζπαζψ λα 
ρξεζηκνπνηψ φινπο θαη φια. 4Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πηζηεχσ φηη ν θφζκνο 
ππάξρεη. 5 Δπνκέλσο δελ αλαγλσξίδσ ηνλ αιεζηλφ ηνπ ζθνπφ. 6Ο ζθνπφο πνπ έρσ δψζεη 
ζηνλ θφζκν έρεη νδεγήζεη ζε κηα εηθφλα ηξφκνπ. 7Αο αλνίμσ ην λνπ κνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ 
ζθνπφ ηνπ θφζκνπ κε ην λα αλαθαιέζσ ην ζθνπφ πνπ έρσ δψζεη θαη καζαίλνληαο ηελ 
αιήζεηα γηα απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 56 
 
Ζ επαλάιεςε γηα ζήκεξα θαιχπηεη ηα αθφινπζα: 
1. (26) Οη επηζεηηθέο κνπ ζθέςεηο επηηίζεληαη ελάληηα ζηελ ηέιεηα αζθάιεηα κνπ. 
2Πψο κπνξψ λα γλσξίδσ πνηνο είκαη φηαλ βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ θάησ απφ ζπλερή 
επίζεζε; 3Πφλνο, αξξψζηηα, απψιεηεο, γεξαηεηά θαη ζάλαηνο θαίλνληαη λα κε απεηινχλ. 
4'0ιεο κνπ νη ειπίδεο, νη επηζπκίεο θαη ηα ζρέδηα θαίλνληαη λα είλαη ζην έιενο ελφο θφζκνπ 
πνπ δελ κπνξψ λα ειέγμσ. 3κσο ε ηέιεηα αζθάιεηα θαη ε απφιπηε επηπρία είλαη ε 
θιεξνλνκηά κνπ. 6 Έρσ πξνζπαζήζεη λα απνξξίςσ ηελ θιεξνλνκηά κνπ ζαλ αληάιιαγκα 
γηα ηνλ θφζκν πνπ βιέπσ. 7Αιιά ν Θεφο έρεη θπιάμεη ηελ θιεξνλνκηά κνπ γηα κέλα. 8 Οη 
πξαγκαηηθέο ζθέςεηο ζα κε δηδάμνπλ ηη είλαη. 
2. (27) Πάλσ από όια ζέισ λα δσ. 
2Αλαγλσξίδνληαο φηη απηφ πνπ βιέπσ θαζξεθηίδεη απηφ πνπ λνκίδσ φηη είκαη, 
ζπλεηδεηνπνηψ φηη ε φξαζε είλαη ε κεγαιχηεξε κνπ αλάγθε. 3Ο θφζκνο πνπ βιέπσ 
επηβεβαηψλεη ηε γεκάηε θφβν εηθφλα ηνπ εαπηνχ κνπ πνπ έρσ θηηάμεη. 4Αλ ζα ήζεια λα 
ζπκεζψ πνηνο είκαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνξξίςσ απηή ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ κνπ. 
5Καζψο απηή ε εηθφλα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αιήζεηα, είλαη ζίγνπξν φηη ε φξαζε ζα κνπ 
δνζεί. 6Καη κε απηή ηελ φξαζε ζα θνηηάμσ ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ κνπ κε θαινζχλε θαη 
αγάπε. 
3. (28) Πάλσ από όια Δγώ ζέισ λα δσ δηαθνξεηηθά. 
2Ο θφζκνο πνπ βιέπσ θξαηά ηε γεκάηε θφβν εηθφλα ηνπ εαπηνχ κνπ ζηε ζέζε ηεο θαη 
εγγπάηαη ηε ζπλέρεηα ηεο. 3Δθφζνλ βιέπσ ηνλ θφζκν φπσο ηνλ βιέπσ ηψξα, ε αιήζεηα 
δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ αληίιεςε κνπ. 4Θα ήζεια λα αθήζσ ηελ πφξηα πίζσ απφ 
απηφ ηνλ θφζκν λα αλνηρηεί γηα κέλα γηα λα κπνξέζσ λα θνηηάμσ πέξα απφ απηφλ, ζηνλ 
θφζκν πνπ θαζξεθηίδεη ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ. 
4. (29) Ο Θεόο ππάξρεη ζην θαζεηί πνπ Δγώ βιέπσ. 
2Πίζσ απφ θάζε εηθφλα πνπ έρσ θηηάμεη ε αιήζεηα παξακέλεη ακεηάβιεηε. 3Πίζσ απφ 
θάζε πέπιν κε ην νπνίν έρσ θαιχςεη ην πξφζσπν ηεο αγάπεο, ην θσο ηεο παξακέλεη 
ιακπξφ. 4Πέξα απφ φιεο ηηο παξάινγεο επηζπκίεο κνπ ππάξρεη ε ζέιεζε κνπ ελσκέλε κε 
ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ. 5Ο Θεφο ζπλερίδεη λα ππάξρεη παληνχ θαη ζε φια ηα πξάγκαηα 
γηα πάληα. 6Κη εκείο, πνπ είκαζηε κέξνο Σνπ, ζα θνηηάμνπκε θάπνηα ζηηγκή πέξα απφ φια 
ηα θαηλφκελα θαη ζα αλαγλσξίζνπκε ηελ αιήζεηα πνπ ππάξρεη πέξα απφ φια απηά. 
5. (30) Ο Θεόο ππάξρεη ζην θαζεηί πνπ βιέπσ επεηδή ν Θεόο ππάξρεη ζην λνπ κνπ. 
2ηνλ ίδην ην λνπ, πίζσ απφ φιεο ηηο παξάινγεο ζθέςεηο ηνπ απνρσξηζκνχ θαη ηεο 
επίζεζεο είλαη ε γλψζε φηη φια είλαη έλα γηα πάληα. 3Γελ έρσ ράζεη ηε γλψζε ηνπ πνηνο 
είκαη, επεηδή ηελ έρσ μεράζεη.4 Έρεη θπιαρηεί γηα κέλα ζην Ννπ ηνπ Θενχ, ν Οπνίνο δελ 
έρεη εγθαηαιείςεη ηηο ζθέςεηο Σνπ. 5Κη εγψ, πνπ είκαη κεηαμχ απηψλ, είκαη έλα κε απηέο θη 
έλα κε Δθείλνλ. 
  
ΜΑΘΖΜΑ 57 
 
ήκεξα ζα επαλεμεηάζνπκε ηηο εμήο ηδέεο: 
1. (31) Γελ είκαη ην ζύκα ηνλ θόζκνπ πνπ Δγώ βιέπσ. 
2Πψο κπνξψ λα είκαη ην ζχκα ελφο θφζκνπ πνπ κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί εληειψο αλ ην 
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ζέισ; 3Οη αιπζίδεο κνπ είλαη ραιαξσκέλεο. 4Μπνξψ λα απαιιαγψ απ' απηέο απιψο κε 
ηελ επηζπκία κνπ λα ην θάλσ απηφ. 5Ζ πφξηα ηεο θπιαθήο είλαη αλνηρηή. 6Μπνξψ λα θχγσ 
απιψο κε ην λα πεξπαηήζσ έμσ απ' απηήλ. 7Σίπνηα δε κε θξαηά ζε απηφ ηνλ θφζκν. 
8Μφλν ε επηζπκία κνπ λα θαζίζσ κε θξαηά θπιαθηζκέλν. 9Θα ήζεια λα απνξξίςσ ηηο 
παξάινγεο επηζπκίεο κνπ θαη λα βαδίζσ επηηέινπο ζην θσο ηνπ ήιηνπ. 
2. (32) Δγώ έρσ επηλνήζεη ηνλ θόζκν πνπ Δγώ βιέπσ. 
2Δγψ θαηαζθεχαζα ηε θπιαθή ζηελ νπνία Δγψ βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ. 3Σν κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη λα θάλσ είλαη λα ην αλαγλσξίζσ απηφ θαη είκαη ειεχζεξνο. 4 Έρσ μεγειάζεη ηνλ 
εαπηφ κνπ ζην λα πηζηεχσ φηη είλαη δπλαηφ λα θπιαθίζσ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 5 Έθαλα έλα 
θνβεξφ ιάζνο φηαλ πηνζέηεζα απηή ηελ πεπνίζεζε ηελ νπνία δε ζέισ πηα. 60 Τηφο ηνπ 
Θενχ πξέπεη λα είλαη γηα πάληα ειεχζεξνο. Δίλαη φπσο ν Θεφο ηνλ δεκηνχξγεζε θη φρη 
φπσο ζα ήζεια λα ηνλ θηηάμσ. 8Βξίζθεηαη φπνπ ν Θεφο ζα ηνλ ήζειε λα είλαη, θη φρη φπνπ 
ζθέθηεθα λα ηνλ θξαηήζσ θπιαθηζκέλν, 
3. (33) Τπάξρεη έλαο άιινο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξώ λα θνηηάμσ ηνλ θόζκν. 
2Αθνχ ν ζθνπφο ηνπ θφζκνπ δελ είλαη απηφο πνπ ηνπ απέδσζα, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο 
άιινο ηξφπνο λα ηνλ θνηηάμσ. 3Βιέπσ ην θαζεηί αλάπνδα θαη νη ζθέςεηο κνπ είλαη ην 
αληίζεην ηεο αιήζεηαο. 4Βιέπσ ηνλ θφζκν ζαλ κηα θπιαθή ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 5Ο θφζκνο, 
ινηπφλ, πξέπεη λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κέξνο φπνπ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί. 
6Θα ήζεια λα θνηηάμσ ηνλ θφζκν φπσο είλαη θαη λα ηνλ δσ ζαλ έλα κέξνο φπνπ ν Τηφο ηνπ 
Θενχ βξίζθεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. 
4. (34) Θα κπνξνύζα λα δσ εηξήλε παξά απηό πνπ βιέπσ. 
2ηαλ βιέπσ ηνλ θφζκν ζαλ έλα ηφπν ειεπζεξίαο, ζπλεηδεηνπνηψ φηη θαζξεθηίδεη ηνπο 
λφκνπο ηνπ Θενχ παξά ηνπο θαλνληζκνχο πνπ επηλφεζα γηα λα ηνλ θπβεξλνχλ. 3Θα 
θαηαιάβσ φηη ε εηξήλε, φρη ν πφιεκνο, θαηνηθεί ζ' απηφλ, 4Καη ζα αληηιεθζψ φηη ε εηξήλε 
επίζεο θαηνηθεί ζηηο θαξδηέο φισλ εθείλσλ πνπ κνηξάδνληαη απηφ ηνλ ηφπν κε κέλα. 
5. (35) Ο λνπο κνπ είλαη κέξνο ηνπ Θενύ Δίκαη πνιύ άγηνο.  
2Καζψο κνηξάδνκαη ηελ εηξήλε ηνπ θφζκνπ κε ηνπο αδεξθνχο κνπ, αξρίδσ λα θαηαιαβαίλσ 
φηη απηή ε εηξήλε πξνέξρεηαη απφ βαζηά κέζα κνπ. 3Ο θφζκνο ηνλ νπνίν θνηηάδσ έρεη 
ιάβεη ην θσο ηεο ζπγρψξεζεο κνπ θαη αθηηλνβνιεί ζπγρψξεζε. 4Μέζα ζε απηφ ην θσο 
αξρίδσ λα βιέπσ απηφ πνπ νη ςεπδαηζζήζεηο κνπ γηα ηνλ εαπηφ κνπ θξαηνχζαλ θξπκκέλν. 
5Αξρίδσ λα θαηαιαβαίλσ ηελ αγηνζχλε φισλ ησλ φλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
εαπηνχ κνπ, θαη ην γεγνλφο φηη φια είλαη έλα κε κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 58 
 
Οη παξαθάησ ηδέεο ζα επαλεμεηαζηνχλ ζήκεξα: 
1. (36) Ζ αγηνζύλε κνπ ηπιίγεη ην θαζεηί πνπ Δγώ βιέπσ. 
2Απφ ηελ αγηνζχλε κνπ πξνέξρεηαη ε αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 3 Έρνληαο 
ζπγρσξέζεη, δε βιέπσ πηα ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ έλνρν. 4Μπνξψ λα απνδερηψ ηελ αζσφηεηα 
πνπ είλαη ε αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 5Κνηηάδνλ-ηαο κέζα απφ κάηηα πνπ θαηαλννχλ, ε 
αγηνζχλε ηνπ θφζκνπ είλαη ην κφλν πνπ βιέπσ επεηδή κπνξψ λα απεηθνλίζσ κφλν ηηο 
ζθέςεηο πνπ έρσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 
2. (37) Ζ αγηνζύλε κνπ επινγεί ηνλ θόζκν. 
2Ζ αληίιεςε ηεο αγηνζχλεο κνπ δελ επινγεί κφλν εκέλα. 3 ινη θαη φια πνπ βιέπσ ζην 
θσο ηεο κνηξάδνληαη ηε ραξά πνπ κνπ δίλεη. 4Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα είλαη ρσξίο απηή 
ηε ραξά, επεηδή δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κε κνηξάδεηαη ηελ αγηνζχλε κνπ. 5Καζψο 
αλαγλσξίδσ ηελ αγηνζχλε κνπ, έηζη θαη ε αγηνζχλε ηνπ θφζκνπ αθηηλνβνιεί ιακπξά γηα 
φινπο λα ηε δνπλ. 
3. (38) Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ε αγηνζύλε κνπ δελ κπνξεί λα θάλεη. 
2Ζ αγηνζχλε κνπ είλαη απεξηφξηζηε ζηε δχλακε ηεο λα ζεξαπεχζεη επεηδή είλαη 
απεξηφξηζηε ζηε δχλακε ηεο λα ζψζεη. 3Απφ ηη κπνξεί λα ζσζεί θαλείο παξά απφ 
ςεπδαηζζήζεηο; 4Καη ηη είλαη φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο παξά ςεπδείο ηδέεο πνπ ηξέθσ γηα ηνλ 
εαπηφ κνπ; 5Ζ αγηνζχλε κνπ ηηο εμνπδεηεξψλεη φιεο κε ην λα βεβαηψλεη ηελ αιήζεηα γηα 
κέλα. 6ηελ παξνπζία ηεο αγηνζχλεο κνπ, ηελ νπνία κνηξάδνκαη κε ηνλ ίδην ην Θεφ, φια ηα 
είδσια εμαθαλίδνληαη. 4. (39) Ζ αγηνζύλε κνπ είλαη ε ζσηεξία κνπ. 
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2Αθνχ ε αγηνζχλε κνπ κε ζψδεη απφ φιεο ηηο ελνρέο, ε αλαγλψξηζε ηεο αγηνζχλεο κνπ 
είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζσηεξίαο κνπ. 3ΔΊλαη επίζεο ε αλαγλψξηζε ηεο ζσηεξίαο ηνπ 
θφζκνπ. 4Απαμ θαη απνδερηψ ηελ αγηνζχλε κνπ, ηίπνηα δελ κπνξεί λα κε θνβίζεη. 5Κη 
επεηδή δε θνβάκαη, φινη πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηελ θαηαλφεζε κνπ ε νπνία είλαη ην δψξν 
ηνπ Θενχ ζε κέλα θαη ηνλ θφζκν. 
5. (40) αλ έλαο Τηόο ηνπ Θενύ, είκαη επινγεκέλνο. 
2ε απηφ έγθεηηαη ε αμίσζε κνπ γηα φ,ηη είλαη θαιφ θαη κφλν θαιφ. 3αλ έλαο Τηφο ηνπ Θενχ 
είκαη επινγεκέλνο. 4ια ηα θαιφ πξάγκαηα είλαη δηθά κνπ επεηδή ν Θεφο ηα πξνφξηζε γηα 
κέλα. 5Γελ κπνξψ λα ππνθέξσ θακηά απψιεηα, ή ζηέξεζε, ή πφλν ιφγσ ηνπ πνηνο είκαη. 
6Ο Παηέξαο κνπ κε ζηεξίδεη, κε πξνζηαηεχεη θαη κε θαηεπζχλεη ζε φια ηα πξάγκαηα. 7Ζ 
θξνληίδα Σνπ γηα κέλα είλαη άπεηξε θη είλαη καδί κνπ γηα πάληα. 8Δίκαη αηψληα επινγεκέλνο 
ζαλ Τηφο Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 59 
 
Οη αθφινπζεο ηδέεο ζα επαλεμεηαζηνχλ ζήκεξα: 
1. (41) Ο Θεόο πεγαίλεη καδί κνπ νπνπδήπνηε Δγώ πάσ. 
2Πψο κπνξψ λα είκαη κφλνο κνπ φηαλ ν Θεφο έξρεηαη πάληνηε καδί κνπ; 3Πψο κπνξψ λα 
έρσ ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα αηζζάλνκαη αλαζθαιήο φηαλ ε ηέιεηα ζηγνπξηά 
θαηνηθεί ζε Απηφλ; 4Πψο κπνξψ λα ελνριεζψ απφ νηηδήπνηε φηαλ Απηφο αλαπαχεηαη κέζα 
κνπ ζε απφιπηε εηξήλε; 5Πψο κπνξψ λα ππνθέξσ φηαλ ε αγάπε θαη ε ραξά κε 
πεξηβάιινπλ κέζσ Απηνχ; 6Αο κελ ηξέθσ ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ κνπ. Δίκαη ηέιεηνο 
επεηδή ν Θεφο πεγαίλεη καδί κνπ νπνπδήπνηε Δγψ πάσ. 
2. (42) Ο Θεόο είλαη ε Γύλακε κνπ. Ζ Όξαζε είλαη ην δώξν Σνπ. 
2Αο κε βαζηζηψ ζηα δηθά κνπ κάηηα γηα λα δσ ζήκεξα. 3Αο είκαη πξφζπκνο λα αληαιιάμσ 
ηελ αμηνιχπεηε ςεπδαίζζεζε ηεο φξαζεο κνπ γηα ηελ φξαζε πνπ δίλεηαη απφ ην Θεφ. 4Ζ 
φξαζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ην δψξν Σνπ θαη κνπ ην έρεη δψζεη. 5Αο επηθαιεζηψ απηφ ην δψξν 
ζήκεξα, έηζη ψζηε ε ζεκεξηλή κέξα λα κε βνεζήζεη λα θαηαιάβσ ηελ αησληφηεηα. 
3. (43) Ο Θεόο είλαη ε Πεγή κνπ. Γελ κπνξώ λα δσ μέρσξα από Απηόλ. 
2Μπνξψ λα δσ φ,ηη ν Θεφο ζέιεη λα δσ. 3Γελ κπνξψ λα δσ ηίπνηα άιιν. 4Πέξα απφ ην 
ζέιεκα Σνπ ππάξρνπλ κφλν ςεπδαηζζήζεηο. 5Δίλαη απηέο πνπ δηαιέγσ φηαλ ζθέθηνκαη φηη 
κπνξψ λα δσ μέρσξα απφ Απηφλ. 6Δίλαη απηέο πνπ δηαιέγσ φηαλ πξνζπαζψ λα δσ κέζα 
απφ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. 7Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ φκσο κνπ έρεη δνζεί γηα λα ηηο 
αληηθαηαζηήζεη. 8Δίλαη κέζσ απηήο ηεο φξαζεο πνπ δηαιέγσ λα δσ. 
4. (44) Ο Θεόο είλαη ην Φσο ζην νπνίν Δγώ βιέπσ. 
2Γελ κπνξψ λα δσ ζην ζθνηάδη. 3Ο Θεφο είλαη ην κφλν θσο. 4Δπνκέλσο, αλ πξφθεηηαη λα 
δσ, πξέπεη λα δσ κέζα απφ Απηφλ. 5Έρσ πξνζπαζήζεη λα νξίζσ ηη είλαη ε φξαζε θη έρσ 
θάλεη ιάζνο. 6Σψξα κνπ δίλεηαη λα θαηαιάβσ φηη ν Θεφο είλαη ην Φσο ζην νπνίν βιέπσ. 
7Αο θαισζνξίζσ ηελ φξαζε θαη ηνλ επηπρηζκέλν θφζκν πνπ ζα κνπ δείμεη. 
5. (45) Ο Θεόο είλαη ν Ννπο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνκαη. 
2Γελ έρσ ζθέςεηο πνπ δε κνηξάδνκαη κε ην Θεφ. 3Γελ έρσ ζθέςεηο μέρσξα απφ Απηφλ 
επεηδή ν λνπο κνπ δελ είλαη μερσξηζηφο απφ ην Γηθφ Σνπ. 4αλ κέξνο ηνπ Ννπ Σνπ, νη 
ζθέςεηο κνπ είλαη δηθέο Σνπ θαη νη ζθέςεηο Σνπ είλαη δηθέο κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 60 
 
Οη ηδέεο γηα ηε ζεκεξηλή επαλάιεςε είλαη νη εμήο: 
1. (46) Ο Θεόο είλαη ε Αγάπε ζηελ νπνία Δγώ ζπγρσξώ. 
2Ο Θεφο δε ζπγρσξεί επεηδή δελ έρεη πνηέ θαηαδηθάζεη. 3Οη αζψνη δελ κπνξνχλ λα 
θαηαθξίλνπλ θη εθείλνη πνπ έρνπλ απνδερηεί ηελ αζσφηεηα ηνπο δε βιέπνπλ ηίπνηα λα 
ζπγρσξέζνπλ. 4 κσο ε ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα αλαγλσξίζσ ηελ 
αζσφηεηα κνπ. Δίλαη ε αληαλάθιαζε ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ ζηε γε. 6Θα κε θέξεη αξθεηά 
θνληά ζηνλ Οπξαλφ ψζηε ε Αγάπε ηνπ Θενχ λα κπνξέζεη λα κε θηάζεη θαη λα κε 
αλπςψζεη ζε Απηφλ. 
2. (47) Ο Θεόο είλαη ε Γύλακε ζηελ νπνία Δγώ εκπηζηεύνκαη. 
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2Γελ είλαη ε δηθή κνπ δχλακε κέζσ ηεο νπνίαο ζπγρσξψ. 3Δίλαη κέζσ ηεο δχλακεο ηνπ 
Θενχ κέζα κνπ, ηελ νπνία ζπκάκαη θαζψο ζπγρσξψ. 4Καζψο αξρίδσ λα βιέπσ, 
αλαγλσξίδσ ηελ αληαλάθιαζή Σνπ ζηε γε. 5πγρσξψ φια ηα πξάγκαηα επεηδή αηζζάλνκαη 
ην μχπλεκα ηεο Γχλακεο Σνπ κέζα κνπ. 6Κη αξρίδσ λα ζπκάκαη ηελ Αγάπε πνπ δηάιεμα λα 
μεράζσ, ε Οπνία φκσο δε κε έρεη μεράζεη. 
3. (48) Γελ έρσ ηίπνηα λα θνβεζώ. 
2Πφζν αζθαιήο ζα κνπ θαλεί ν θφζκνο φηαλ κπνξέζσ λα ηνλ δσ! 3Γε ζα κνηάδεη ζε 
ηίπνηα κε απηφ πνπ θαληάδνκαη φηη βιέπσ ηψξα. 4 ινη απηνί θη φια απηά πνπ βιέπσ ζα 
γέξλνπλ πξνο ηα κέλα λα κε επινγήζνπλ. 5Θα αλαγλσξίζσ ζηνλ θαζέλα ηνλ πην αγαπεηφ 
κνπ Φίιν. 6Ση ζα κπνξνχζα λα θνβεζψ ζε έλα θφζκν πνπ έρσ ζπγρσξέζεη θαη ν νπνίνο 
κε έρεη ζπγρσξέζεη; 
4. (49) Ζ θσλή ηνπ Θενύ κνπ κηιά όιε ηελ εκέξα. 
2Γελ ππάξρεη νχηε κηα ζηηγκή πνπ ε Φσλή ηνπ Θενχ λα ζηακαηά λα θαιεί ηε ζπγρψξεζε 
κνπ λα κε ζψζεη. 3Γελ ππάξρεη ζηηγκή πνπ ε Φσλή Σνπ δε δηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο κνπ, 
θαζνδεγεί ηηο πξάμεηο κνπ θαη νδεγεί ην δξφκν κνπ. 4Βαδίδσ ζηαζεξά πξνο ηελ αιήζεηα. 
5Γελ κπνξψ λα πάσ πνπζελά αιινχ επεηδή ε Φσλή ηνπ Θενχ είλαη ε κφλε θσλή θη ν 
κφλνο νδεγφο πνπ έρεη δνζεί ζηνλ Τηφ Σνπ.  
5. (50) πληεξνύκαη από ηελ Αγάπε ηνλ Θενύ. 
2Καζψο αθνχσ πξνζεθηηθά ηε Φσλή ηνπ Θενχ, ζπληεξνχκαη απφ ηελ Αγάπε Σνπ. 3Καζψο 
αλνίγσ ηα κάηηα κνπ, ε Αγάπε Σνπ θσηίδεη ηνλ θφζκν γηα λα δσ. 4Καζψο ζπγρσξψ, ε 
Αγάπε Σνπ κνπ ππελζπκίδεη φηη ν Τηφο Σνπ είλαη αλακάξηεηνο. 5Καη θαζψο θνηηάδσ ηνλ 
θφζκν κε ηελ φξαζε πνπ Απηφο κνπ έρεη δψζεη, ζπκάκαη φηη είκαη ν Τηφο Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 61 
 
Δίκαη ην Φσο ηνύ θόζκνπ. 
 
1) Πνηνο είλαη ην θσο ηνπ θφζκνπ παξά ν Τηφο ηνπ Θενχ; 2Απηή, ινηπφλ, είλαη απιψο κηα 
δήισζε ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Δίλαη ην αληίζεην κηαο δήισζεο πεξεθάληαο, 
αιαδνλείαο, ή απηαπάηεο. 4Γελ πεξηγξάθεη ηελ ηδέα πνπ έρεηο ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ 
ζνπ. 5Γελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρεηο απνδψζεη ζηα 
είδσια ζνπ. Αλαθέξεηαη ζε ζέλα φπσο δεκηνπξγήζεθεο απφ ην Θεφ. 7Απιψο δειψλεη ηελ 
αιήζεηα. 
2) Γηα ην εγψ, ε ζεκεξηλή ηδέα είλαη ην απνθνξχθσκα ηεο κεγαινπνίεζεο ηνπ εαπηνχ. 
2Αιιά ην εγψ δελ θαηαιαβαίλεη ηελ ηαπεηλφηεηα θαη λνκίδεη ιαλζαζκέλα φηη είλαη ε 
ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ. 3Ζ ηαπεηλφηεηα απνηειείηαη απφ ην λα απνδερηείο ην ξφιν ζνπ ζηε 
ζσηεξία θαη λα κε δερηείο θαλέλαλ άιιν. 4Γελ είλαη ηαπεηλφηεηα λα επηκέλεηο φηη δελ 
κπνξείο λα είζαη ην Φσο ηνπ θφζκνπ, αλ απηή είλαη ε απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη αλαζέζεη ν 
Θεφο. 5Μφλν ε αιαδνλεία ζα ηζρπξηδφηαλ φηη απηή ε απνζηνιή δελ κπνξεί λα είλαη γηα ζέλα 
θαη ε αιαδνλεία είλαη πάληνηε ηνπ εγψ. 
3) Ζ αιεζηλή ηαπεηλφηεηα ζνπ δεηά λα απνδερηείο ηε ζεκεξηλή ηδέα επεηδή είλαη ε Φσλή 
ηνπ Θενχ πνπ ζνπ ιέεη φηη είλαη αιεζηλή. 2Απηφ είλαη έλα πξψην βήκα ζηελ απνδνρή ηεο 
πξαγκαηηθήο ζνπ απνζηνιήο ζηε γε. 3Δίλαη έλα ηεξάζηην βήκα ζην λα πάξεηο ηε ζέζε πνπ 
δηθαησκαηηθά ζνπ αλήθεη ζηε ζσηεξία. 4Δίλαη κηα ζεηηθή βεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζνπ λα 
ζσζείο θαη κηα νκνινγία ηεο δχλακεο πνπ ζνπ δίλεηαη λα ζψζεηο άιινπο. 
4) Θα ρξεηαζηείο λα ζθέθηεζαη απηή ηελ ηδέα φζν ην δπλαηφ πην ζπρλφ ζήκεξα. 2Δίλαη ε 
ηέιεηα απάληεζε ζε φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο θη επνκέλσο ζε φινπο ηνπο πεηξαζκνχο. 
3Φέξλεη φιεο ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεηο ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ αιήζεηα θαη ζε 
βνεζά λα απνρσξήζεηο εηξεληθφ μαιαθξσκέλνο θαη ζίγνπξνο ζην ζθνπφ ζνπ. 
5) ζν ην δπλαηφ πην πνιιέο πεξίνδνη εμάζθεζεο πξέπεη λα επηρεηξεζνχλ ζήκεξα, αλ θαη 
θαζεκηά απφ απηέο δε ρξεηάδεηαη λα ππεξβαίλεη έλα ή δχν ιεπηά. 2Πξέπεη λα ηηο αξρίδεηο 
ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
3Δίκαη ην θσο ηνπ θόζκνπ. 
 4Απηή είλαη ε κνλαδηθή κνπ απνζηνιή. 
 5Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν βξίζθνκαη εδώ. 
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 6Μεηά ζπιινγίζνπ απηά ηα ιφγηα γηα ιίγν, θαηά πξνηίκεζε κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά αλ νη 
ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.7 Άθεζε κεξηθέο παξφκνηεο ζθέςεηο λα έξζνπλ ζην λνπ ζνπ θη 
επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ αλ ν λνπο ζνπ πεξηπιαλάηαη καθξηά απφ ηελ θεληξηθή 
ζθέςε. 
6) Μελ ακειήζεηο λ' αξρίζεηο θαη λα ηειεηψζεηο ηελ εκέξα κε κηα πεξίνδν εμάζθεζεο. 2Έηζη 
ζα μππλήζεηο κε κηα νκνινγία ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, ζα ηελ ελδπλακψζεηο φιε 
ηελ εκέξα θαη ζα πέζεηο λα θνηκεζείο θαζψο επαλαβεβαηψλεηο ηελ απνζηνιή ζνπ θαη ην 
κφλν ζνπ ζθνπφ εδψ. 3Απηέο νη δχν πεξίνδνη εμάζθεζεο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ πην πνιχ 
απφ ηηο ππφινηπεο αλ ηηο βξίζθεηο σθέιηκεο θαη ζέιεηο λα ηηο επεθηείλεηο. 
7) Ζ ζεκεξηλή ηδέα πξνρσξά πνιχ πην πέξα απφ ηηο αζήκαληεο απφςεηο ηνπ εγψ γηα ην 
πνηνο είζαη θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ζνπ. 2Γηα κηα ηδέα πνπ θέξλεη ηε ζσηεξία, απηφ είλαη 
θαλεξά αλαγθαίν. 3Απηφ είλαη ην πξψην απφ έλαλ αξηζκφ γηγαληηαίσλ βεκάησλ πνπ ζα 
θάλνπκε ζηηο επφκελεο βδνκάδεο. 4Πξνζπάζεζε ζήκεξα λα αξρίζεηο λα ρηίδεηο έλα γεξφ 
ζεκέιην γηα απηή ηελ πξφνδν. 5Δίζαη ην Φσο ηνπ θφζκνπ. 6Ο Θεφο έρεη ρηίζεη ην ζρέδην 
Σνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ Τηνχ Σνπ ζε ζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 62 
 
πγρώξεζε είλαη ε απνζηνιή κνπ ζαλ ην Φσο ηνύ θόζκνπ. 
 
1) Δίλαη ε ζπγρψξεζε ζνπ πνπ ζα θέξεη ηνλ θφζκν ηνπ ζθφηνπο ζην θσο. 2Δίλαη ε 
ζπγρψξεζε ζνπ πνπ ζε αθήλεη λα αλαγλσξίζεηο ην θσο ζην νπνίν βιέπεηο. 3Σν λα 
ζπγρσξείο είλαη ε απφδεημε φηη είζαη ην Φσο ηνπ θφζκνπ. 4Μέζα απφ ηε ζπγρψξεζε ε 
αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ επηζηξέθεη ζηε κλήκε ζνπ. 3Δπνκέλσο ε ζσηεξία ζνπ έγθεηηαη 
ζην λα ζπγρσξείο. 
2) Οη ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ θφζκν είλαη έλα. 2Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 
φιε ε ζπγρψξεζε είλαη έλα δψξν ζηνλ εαπηφ ζνπ. 3 Έρνληαο επηηεζεί ζηε δεκηνπξγία θαη 
ην Γεκηνπξγφ ηεο, θη έρνληαο έηζη απαξλεζεί ηελ Σαπηφηεηα ζνπ, ν ζηφρνο ζνπ ηψξα είλαη 
λα αλαθαιχςεηο πνηνο είζαη. 4Γψξα καζαίλεηο πψο λα ζπκάζαη ηελ αιήζεηα. 5Γηαηί απηή ε 
επίζεζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε ζπγρψξεζε, έηζη ψζηε νη ζθέςεηο ηεο δσήο λα 
κπνξέζνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ ζαλάηνπ. 
3) Να ζπκάζαη φηη θάζε θνξά πνπ επηηίζεζαη, επηθαιείζαη ηε δηθή ζνπ αδπλακία, ελψ θάζε 
θνξά πνπ ζπγρσξείο επηθαιείζαη ηε δχλακε ηνπ Υξηζηνχ κέζα ζνπ. 2Γελ έρεηο αξρίζεη 
ινηπφλ λα θαηαιαβαίλεηο ηη ζα θάλεη ε ζπγρψξεζε γηα ζέλα; 3Θα αθαηξέζεη φιε ηελ 
αίζζεζε αδπλακίαο, ππεξέληαζεο θαη θφπσζεο απφ ην λνπ ζνπ. 4Θα απνκαθξχλεη φιν ην 
θφβν, ηελ ελνρή θαη ηνλ πφλν. 5Θα απνθαηαζηήζεη ηελ ηέιεηα αζθάιεηα θαη δχλακε πνπ ν 
Θεφο έδσζε ζηνλ Τηφ Σνπ ζηελ επίγλσζε ζνπ. 
4) Αο είκαζηε επηπρείο λα αξρίζνπκε θαη λα ηειεηψζνπκε απηή ηελ εκέξα κε ηελ εμάζθεζε 
ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά φιε ηελ εκέξα. 
2Θα ζε βνεζήζεη λα θάλεηο ηελ εκέξα ζνπ ηφζν επηπρηζκέλε φζν ν Θεφο ζε ζέιεη λα είζαη. 
3Καη ζα βνεζήζεη εθείλνπο πνπ είλαη γχξσ ζνπ θαζψο επίζεο θη εθείλνπο πνπ θαίλνληαη λα 
είλαη καθξηά, ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, λα κνηξαζηνχλ απηή ηελ επηπρία καδί ζνπ. 
5) ζν πην ζπρλά κπνξείο, κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά αλ είλαη δπλαηφ, ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ 
ζήκεξα ηα εμήο: 
2Ζ ζπγρώξεζε είλαη ε απνζηνιή κνπ ζαλ ην Φσο ηνλ θόζκνπ. 3Θα ήζεια λα εθπιεξώζσ 
ηελ απνζηνιή κνπ γηα λα κπνξώ λα είκαη επηπρηζκέλνο. 
4Μεηά αθηέξσζε έλα δχν ιεπηά λα ζπιινγηζηείο ηελ απνζηνιή ζνπ, ηελ επηπρία θαη ηελ 
απειεπζέξσζε πνπ ζα ζνπ θέξεη. 5 Άθεζε παξφκνηεο ζθέςεηο λα έξζνπλ ειεχζεξα ζην 
λνπ ζνπ, γηαηί ε θαξδηά ζνπ ζα αλαγλσξίζεη απηά ηα ιφγηα - θαη ζην λνπ ζνπ βξίζθεηαη ε 
επίγλσζε φηη είλαη αιεζηλά. 6Αλ ηπρφλ θη αθαηξεζείο επαλέιαβε ηελ ηδέα θαη πξφζζεζε: 
7Θα ήζεια λα ην ζπκάκαη απηό επεηδή ζέισ λα είκαη επηπρηζκέλνο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 63 
 
Σν Φσο ηνύ θόζκνπ θέξλεη ηελ εηξήλε ζηνλ θάζε λνπ κέζσ ηεο ζπγρώξεζεο κνπ. 
 
1) Πφζν άγηνο είζαη εζχ πνπ έρεηο ηε δχλακε λα θέξλεηο ηελ εηξήλε ζηνλ θάζε λνπ! 2Πφζν 
επινγεκέλνο είζαη εζχ πνπ κπνξείο λα κάζεηο λα αλαγλσξίδεηο ηνλ ηξφπν γηα λα ην 
αθήλεηο απηφ λα γίλεηαη κέζα απφ ζέλα! 3Ση ζθνπφ ζα κπνξνχζεο λα έρεηο πνπ ζα ζνπ 
θέξεη κεγαιχηεξε επηπρία; 
2) Με κηα ηέηνηα απνζηνιή είζαη πξαγκαηηθά ην θσο ηνπ θφζκνπ. 2Ο Τηφο ηνπ Θενχ 
βαζίδεηαη ζε ζέλα γηα ηε ιχηξσζε ηνπ. 3νπ αλήθεη θαη επνκέλσο είλαη δηθή ζνπ γηα λα ηνπ 
ηελ δψζεηο. 4Μελ απνδερηείο θαλέλα αζήκαλην ζθνπφ ή δίρσο λφεκα επηζπκία ζηε ζέζε 
ηεο, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα μεράζεηο ηελ απνζηνιή ζνπ θαη ζα αθήζεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ 
ζηελ θφιαζε. 5Απηφ πνπ δεηείηαη απφ ζέλα δελ είλαη κηα επηπφιαηε παξάθιεζε. 6νπ 
δεηείηαη λα απνδερηείο ηε ζσηεξία ψζηε λα είλαη δηθή ζνπ θαη λα κπνξείο λα ηελ 
πξνζθέξεηο. 
3) Δπεηδή αλαγλσξίδνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο απνζηνιήο, ζα είκαζηε επηπρείο λα 
ηε ζπκφκαζηε πνιχ ζπρλά ζήκεξα. 2Θα αξρίζνπκε ηελ εκέξα καο νκνινγψληαο ηελ θαη ζα 
ηειεηψζνπκε ηελ εκέξα κε ηε ζθέςε ηεο ζηελ επίγλσζε καο. 3Καη φιε ηελ εκέξα ζα 
επαλαιακβάλνπκε φζν πην ζπρλά κπνξνχκε ηα εμήο: 
4Σν θσο ηνπ θόζκνπ θέξλεη ηελ εηξήλε ζηνλ θάζε λνπ κέζσ ηεο ζπγρώξεζεο κνπ. 
5Δίκαη ην κέζνλ πνπ ν Θεόο έρεη δηνξίζεη γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. 
4) Αλ θιείζεηο ηα κάηηα ζνπ, κάιινλ ζα ζνπ θαλεί πην εχθνιν λα αθήζεηο ηηο ζρεηηθέο 
ζθέςεηο λα έξζνπλ ζην λνπ ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελφο ή δχν ιεπηψλ πνπ πξέπεη λα 
αθηεξψζεηο ζπιινγηδφκελνο απηέο ηηο ηδέεο. 2Να κελ πεξηκέλεηο φκσο γηα κηα ηέηνηα 
επθαηξία. 3Κακηά επθαηξία γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο δελ πξέπεη λα ραζεί. 
4Να ζπκάζαη φηη ν Τηφο ηνπ Θενχ ζηεξίδεηαη ζε ζέλα γηα ηε ζσηεξία ηνπ. 5Καη πνηνο παξά 
ν Δαπηφο ζνπ πξέπεη λα είλαη ν Τηφο Σνπ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 64 
 
Αο κελ μερλώ ηελ απνζηνιή κνπ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη απιψο έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα πεηο «αο κε κπσ ζε πεηξαζκφ». 
2Ο ζθνπφο ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο είλαη λα απνθξχςεη ηελ απνζηνιή ζνπ ηεο 
ζπγρψξεζεο θαη λα ζνπ δψζεη κηα δηθαηνινγία γηα λα ηελ μεράζεηο. 3Δίλαη ν πεηξαζκφο λα 
εγθαηαιείςεηο ην Θεφ θαη ηνλ Τηφ Σνπ κε ην λα ιάβεηο κηα ζσκαηηθή εκθάληζε. Δίλαη απηή ε 
εκθάληζε πνπ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο θνηηάδνπλ. 
2) ,ηη ηα ζσκαηηθά κάηηα θαίλεηαη φηη βιέπνπλ δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα 
κνξθή πεηξαζκνχ επεηδή απηφο ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηνο.2 Έρνπκε κάζεη 
φκσο φηη ην Άγην Πλεχκα έρεη κηα άιιε ρξήζε γηα ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ έρεηο θηηάμεη θη 
επνκέλσο βιέπεη έλαλ άιιν ζθνπφ ζ' απηέο. 3Γηα ην Άγην Πλεχκα, ν θφζκνο είλαη έλα 
κέξνο φπνπ καζαίλεηο λα ζπγρσξείο απηά πνπ λνκίδεηο φηη είλαη ηα ακαξηήκαηα ζνπ. 4ε 
απηφ ην επίπεδν αληίιεςεο, ε ζσκαηηθή εκθάληζε ηνπ πεηξαζκνχ γίλεηαη ε πλεπκαηηθή 
αλαγλψξηζε ηεο ζσηεξίαο. 
3) πλνςίδνληαο ηα ηειεπηαία καζήκαηα, ε απνζηνιή ζνπ εδψ είλαη λα είζαη ην θσο ηνπ 
θφζκνπ - κηα απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη δνζεί απφ ην Θεφ. 2Δίλαη κφλν ε αιαδνλεία ηνπ εγψ 
πνπ ζε νδεγεί λα ην ακθηζβεηείο απηφ θη είλαη κφλν ν θφβνο ηνπ εγψ πνπ ζε θάλεη λα 
ζεσξείο ηνλ εαπηφ ζνπ αλάμην ηνπ θαζήθνληνο πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ ίδην ην Θεφ. 
3Ζ ζσηεξία ηνπ θφζκνπ πεξηκέλεη λα ζπγρσξέζεηο ηνλ θφζκν, επεηδή κέζσ ηεο 
ζπγρψξεζεο ν Τηφο ηνπ Θενχ δηαθεχγεη απφ φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαη θαηά απηφ ηνλ 
ηξφπν απφ φινπο ηνπο πεηξαζκνχο. 4Δζχ είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 
4) Θα είζαη επηπρηζκέλνο κφλν αλ εθπιεξψζεηο ηελ απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη δνζεί απφ ην 
Θεφ. 2Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ε απνζηνιή ζνπ είλαη λα είζαη επηπρηζκέλνο κε ην λα 
ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα κε ηα νπνία ε επηπρία γίλεηαη αλαπφθεπθηε. 3Γελ ππάξρεη άιινο 
δξφκνο. 4Δπνκέλσο θάζε θνξά πνπ δηαιέγεηο αλ ζα εθπιεξψζεηο ηελ απνζηνιή ζνπ ή 
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φρη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαιέγεηο αλ ζα είζαη επηπρηζκέλνο ή φρη. 
5) Αο ην ζπκφκαζηε απηφ ζήκεξα. 2Αο ην ππελζπκίζνπκε ζηνλ εαπηφ καο ην πξσί θαη μαλά 
ην βξάδπ, θαζψο επίζεο θη φιε ηελ εκέξα. 3Πξνεηνίκαζε ηνλ εαπηφ ζνπ απφ πξηλ γηα φιεο 
ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξεηο ζήκεξα κε ην λα ζπκάζαη φηη φιεο ηνπο είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πνιχ απιέο. 4Κάζε κία ζα νδεγήζεη ή ζηελ επηπρία ή ζηε δπζηπρία. 
5Μπνξεί κηα ηέηνηα απιή απφθαζε λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δχζθνιε λα ηελ πάξεηο; 
6Μελ αθήζεηο ηε κνξθή ηεο απφθαζεο λα ζε μεγειάζεη. Σν φηη ε κνξθή είλαη πνιχπινθε, 
δελ ππνλνεί φηη θαη ην πεξηερφκελν είλαη πνιχπινθν. 8Δίλαη αδχλαην γηα νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ζηε γε λα κπνξεί λα έρεη έλα πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ απηή κνλάρα ηελ 
απιή επηινγή. 9Απηή είλαη ε κφλε επηινγή πνπ ην Άγην Πλεχκα βιέπεη. 10Δπνκέλσο είλαη ε 
κφλε επηινγή πνπ ππάξρεη. 
6) ήκεξα ινηπφλ, αο αζθεζνχκε κε ηηο αθφινπζεο ζθέςεηο: 
2Αο κελ μερλώ ηελ απνζηνιή κνπ. 
3Αο κελ πξνζπαζήζσ λα αληηθαηαζηήζσ ηελ απνζηνιή 
πνπ κνπ έρεη δνζεί από ην Θεό κε ηε δηθή κνπ. 
4Αο ζπγρσξώ θη αο είκαη επηπρηζκέλνο. 
5Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζήκεξα αθηέξσζε δέθα ή δεθαπέληε ιεπηά λα ζπιινγηζηείο απηέο 
ηηο ζθέςεηο κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά. 6Παξφκνηεο ζθέςεηο ζα έξζνπλ λα ζε βνεζήζνπλ, αλ 
ζπκάζαη ηελ θξίζηκε ζπνπδαηφηεηα ηεο απνζηνιήο ζνπ γηα ζέλα θαη γηα ηνλ θφζκν. 
7) ηηο ζπρλέο εθαξκνγέο ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αθηέξσζε 
αξθεηά ιεπηά επαλεμεηάδνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο θαη κεηά ζπιινγίζνπ ηηο ρσξίο λα 
ζθέθηεζαη ηίπνηα άιιν. 2Ηδηαίηεξα ζηελ αξρή, απηφ ζα είλαη δχζθνιν επεηδή δελ είζαη 
πεπεηξακέλνο ζηελ πεηζαξρία ηνπ λνπ πνπ απαηηεί. 3Μπνξεί λα ρξεηαζηείο λα επαλαιάβεηο 
ην «αο κελ μερλψ ηελ απνζηνιή κνπ» αξθεηά ζπρλά γηα λα ζε βνεζήζεη λα 
ζπγθεληξσζείο. 
8) Οη κηθξφηεξεο πεξίνδνη εμάζθεζεο πνπ ρξεηάδνληαη ζήκεξα είλαη δχν εηδψλ. 2Μεξηθέο 
θνξέο θάλε ηηο αζθήζεηο κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξσζείο ζηηο 
ζθέςεηο πνπ ρξεζηκνπνηείο. 3Άιιεο θνξέο, θξάηα ηα κάηηα ζνπ αλνηρηά, αθνχ κειεηήζεηο 
ηηο ζθέςεηο, θαη κεηά θνίηαμε γχξσ ζνπ αξγά αθήλνληαο ην βιέκκα ζνπ λα πέθηεη ηπραία 
ζηα δηάθνξα αληηθείκελα θαη ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
4Απηόο είλαη ν θόζκνο πνπ ε απνζηνιή κνπ είλαη λα ζώζσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 65 
 
Ζ κόλε κνπ απνζηνιή είλαη απηή πνπ ν Θεόο κνπ έδσζε. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα επαλαβεβαηψλεη ηε ζέζε πνπ έρεηο αλαιάβεη ζηε ζσηεξία. 2νπ 
ππελζπκίδεη επίζεο φηη δελ έρεηο άιιε απνζηνιή εθηφο απφ απηήλ. 3Δίλαη θαλεξφ φηη θαη νη 
δχν ζθέςεηο είλαη αλαγθαίεο γηα κηα νινθιεξσηηθή αθηέξσζε. 4Ζ ζσηεξία δελ κπνξεί λα 
είλαη ν κφλνο ζθνπφο πνπ έρεηο, ελψ αθφκα αγαπάο άιινπο ζθνπνχο. 5Ζ νινθιεξσηηθή 
απνδνρή ηεο ζσηεξίαο ζαλ ηε κφλε ζνπ απνζηνιή αλαγθαζηηθά πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 
ηελ αλαγλψξηζε φηη ε ζσηεξία είλαη ε απνζηνιή ζνπ θαη ηελ παξαίηεζε ζνπ απφ φινπο 
ηνπο άιινπο ζηφρνπο πνπ έρεηο επηλνήζεη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
2) Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα πάξεηο ηε ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά 
ζνπ αλήθεη κεηαμχ ησλ ζσηήξσλ ηνπ θφζκνπ. 2Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
κπνξείο λα πεηο θαη λα ην ελλνείο: «Ζ κφλε κνπ απνζηνιή είλαη απηή πνπ ν Θεφο κνπ 
έδσζε». 3Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξείο λα βξεηο ςπρηθή εηξήλε. 
3) ήκεξα θαη γηα κεξηθέο απφ ηηο επφκελεο εκέξεο αθηέξσζε δέθα κε δεθαπέληε ιεπηά γηα 
κηα πην κεγάιε πεξίνδν εμάζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνζπαζείο λα 
θαηαιάβεηο θαη λα απνδερηείο απηφ πνπ ε ηδέα ηεο εκέξαο πξαγκαηηθά ζεκαίλεη. 2Ζ 
ζεκεξηλή ηδέα ζνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα δηαθχγεηο απφ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηιακβάλεζαη. Σνπνζεηεί ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ηεο εηξήλεο, ηελ νπνία εζχ 
έρεηο θιείζεη, ζηα δηθφ ζνπ ρέξηα. 4νπ δίλεη ηελ απάληεζε γηα φιεο ηηο αλαδεηήζεηο πνπ 
έρεηο θάλεη απφ ηφηε πνπ άξρηζε ν ρξφλνο. 
4) Πξνζπάζεζε αλ είλαη δπλαηφ λα έρεηο ηηο εθηεηακέλεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο πεξίπνπ 



 53 

ηελ ίδηα ψξα θάζε κέξα. 2Πξνζπάζεζε επίζεο λα θαζνξίζεηο απηή ηελ ψξα εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη κεηά λα ηελ ηεξήζεηο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. 3Ο ζθνπφο γηα 
απηφ είλαη λα θαλνλίζεηο ηελ εκέξα ζνπ έηζη ψζηε λα έρεηο θπιάμεη κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα 
γηα ην Θεφ, θαζψο επίζεο θαη γηα φινπο ηνπο αζήκαληνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ ζα 
επηδηψμεηο. 4Απηφ είλαη κέξνο κηαο καθξνπξφζεζκεο εθπαίδεπζεο ζηελ πεηζαξρία πνπ ν 
λνπο ζνπ ρξεηάδεηαη, έηζη ψζηε ην Άγην Πλεχκα λα κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθφ γηα 
ην ζθνπφ πνπ κνηξάδεηαη καδί ζνπ. 
5) Γηα ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν εμάζθεζεο, άξρηζε επαλεμεηάδνληαο ηελ ηδέα ηεο εκέξαο. 
2Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ, επαλέιαβε ηελ ηδέα ζηνλ εαπηφ ζνπ αθφκα κηα θνξά θαη 
παξαηήξεζε ην λνπ ζνπ πξνζεθηηθά γηα λα ζπιιάβεηο νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο ζνπ 
έξρνληαη. 3ηελ αξρή κελ πξνζπαζείο λα ζπγθεληξσζείο κφλν ζηηο ζθέςεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκεξηλή ηδέα. 4Αληίζεηα, πξνζπάζεζε λα μεζθεπάζεηο θάζε ζθέςε πνπ 
έξρεηαη λα παξεκπνδίζεη ηε ζεκεξηλή ηδέα. 5Παξαηήξεζε θαζεκηά απφ απηέο θαζψο 
έξρνληαη ζην λνπ ζνπ κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξε αλάκεημε ή ελδηαθέξνλ θαη απέξξηςε 
θαζεκηά απφ απηέο ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
6Απηή ε ζθέςε εθθξάδεη έλα ζηόρν πνπ κε εκπνδίδεη από ην λα απνδερηώ ηε κόλε κνπ 
απνζηνιή. 
6) Μεηά απφ ιίγν, ζα γίλεη πην δχζθνιν λα βξεηο παξεκβαιιφκελεο ζθέςεηο. 2Πξνζπάζεζε 
φκσο λα ζπλερίζεηο γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ αθφκα, επηρεηξψληαο λα ζπιιάβεηο κεξηθέο απφ 
ηηο άζθνπεο ζθέςεηο πνπ μέθπγαλ απφ ηελ πξνζνρή ζνπ πξνεγνπκέλσο, αιιά ρσξίο λα 
πηεζηείο ή λα θάλεηο ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα. 3Μεηά πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
4ε απηή ηελ θαζαξή πιάθα αο γξαθηεί γηα κέλα ε αιεζηλή κνπ απνζηνιή. 
5Γε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηά αθξηβψο ηα ιφγηα, αιιά πξνζπάζεζε λα έρεηο ηελ 
αίζζεζε φηη είζαη πξφζπκνο λα αθήζεηο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ ηξέθεηο γηα ηελ απνζηνιή 
ζνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηελ αιήζεηα. 
7) Σειηθά, επαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα αθφκα κηα θνξά θαη αθηέξσζε ην ππφινηπν ηεο 
πεξηφδνπ εμάζθεζεο ζην λα πξνζπαζήζεηο λα εζηηάζεηο ην λνπ ζνπ ζηε ζεκαζία ηεο γηα 
ζέλα, ζηελ αλαθνχθηζε πνπ ε απνδνρή ηεο ζα ζνπ θέξεη θαζψο επηιχεη ηα πξνβιήκαηα 
ζνπ κηα γηα πάληα θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν πξαγκαηηθά ζέιεηο ηε ζσηεξία παξά ηηο δηθέο 
ζνπ αλφεηεο ηδέεο γηα ην αληίζεην. 
8) ηηο πην κηθξέο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά ηελ ψξα, ρξεζηκνπνίεζε ηελ εμήο κνξθή θαζψο εθαξκφδεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα: 
2Ζ κόλε κνπ απνζηνιή είλαη απηή πνπ ν Θεόο κνπ έδσζε. 3Γε ζέισ άιιε θαη δελ έρσ άιιε. 
4Μεξηθέο θνξέο θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαζψο εμαζθείζαη ζε απηφ θαη κεξηθέο θνξέο θξάηα ηα 
αλνηρηά θαη θνίηαδε γχξσ ζνπ. 5Δίλαη φ,ηη βιέπεηο ηψξα πνπ ζα αιιαρηεί νινθιεξσηηθά 
φηαλ απνδερηείο πιήξσο ηε ζεκεξηλή ηδέα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 66 
 
Ζ επηπρία κνπ θαη ε απνζηνιή κνπ είλαη έλα. 
 
1) ίγνπξα ζα έρεηο παξαηεξήζεη ηελ έκθαζε πνπ έρεη δνζεί ζηα ηειεπηαία καο καζήκαηα 
ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ζνπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο 
επηπρίαο. 2Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε βιέπεηο ηε ζχλδεζε ηνπο. 
3Τπάξρεη φκσο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, είλαη ην ίδην. 4Οη 
κνξθέο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιά ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη απνιχησο έλα. 
2) Σν εγψ ζπλερψο κάρεηαη ην Άγην Πλεχκα πάλσ ζην ζεκειηψδεο εξψηεκα ηνπ πνηα είλαη 
ε απνζηνιή ζνπ. 2Έηζη ζπλερψο κάρεηαη ην Άγην Πλεχκα θαη γηα ην πνηα είλαη ε επηπρία 
ζνπ. 3Απηή ε κάρε δελ είλαη ακνηβαία. 4Σν εγψ επηηίζεηαη θαη ην ' Άγην Πλεχκα δελ αληηδξά. 
5Σν Άγην Πλεχκα γλσξίδεη πνηα είλαη ε απνζηνιή ζνπ. 6Γλσξίδεη φ,ηη είλαη ε επηπρία ζνπ. 
3) ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ απηή ηελ εληειψο δίρσο 
λφεκα κάρε θαη λα θηάζνπκε ζηελ αιήζεηα γηα ηελ απνζηνιή ζνπ. 2Γε ζα εκπιαθνχκε ζε 
αλφεηεο θηινληθίεο γηα ην πνηα είλαη. 3Γε ζα θάλνπκε απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο λα 
νξίζνπκε ηελ επηπρία θαη λα θαζνξίζνπκε ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο. 4Γε ζα 
ηθαλνπνηήζνπκε ην εγψ κε ην λα αθνχκε ηηο επηζέζεηο ηνπ ζηελ αιήζεηα. 5Απιψο ζα 
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είκαζηε ραξνχκελνη πνπ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε πνηα είλαη ε αιήζεηα. 
4) Ζ κεγαιχηεξε καο πεξίνδνο εμάζθεζεο ζήκεξα έρεη ζαλ ζηφρν ηεο ηελ απνδνρή ηνπ 
γεγνλφηνο φηη φρη κφλν ππάξρεη κηα πνιχ πξαγκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο απνζηνιήο πνπ 
ζνπ έδσζε ν Θεφο θαη ηεο επηπρίαο ζνπ, αιιά φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθξηβψο νη 
ίδηεο. 2Ο Θεφο ζνπ δίλεη κφλν επηπρία. 3Δπνκέλσο, ε απνζηνιή πνπ Απηφο ζνπ έδσζε 
πξέπεη λα είλαη ε επηπρία - αθφκα θαη αλ θαίλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή. 4Οη ζεκεξηλέο 
αζθήζεηο είλαη κηα απφπεηξα λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ απηέο ηηο θαηλνκεληθέο 
δηαθνξέο θαη λα αλαγλσξίζνπκε ην θνηλφ πεξηερφκελν φπνπ ζη' αιήζεηα βξίζθεηαη ε 
απνζηνιή ζνπ. 
5) Άξρηζε ηα δέθα κε δεθαπέληε ιεπηά ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο επαλεμεηάδνληαο ηηο 
παξαθάησ ζθέςεηο: 
20 Θεόο κνπ δίλεη κόλν επηπρία. 
3Απηφο κνπ έρεη δώζεη ηελ απνζηνιή κνπ. 
4Δπνκέλσο ε απνζηνιή κνπ πξέπεη λα είλαη επηπρία. 
5Πξνζπάζεζε λα δεηο ηε ινγηθή ζε απηή ηελ αθνινπζία, αθφκα θη αλ δελ κπνξείο λα 
απνδερηείο ην ζπκπέξαζκα. 6Δίλαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν ζθέςεηο είλαη 
ιαλζαζκέλεο πνπ ην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη αλαιεζέο. 7Αο ζπιινγηζηνχκε 
ινηπφλ γηα ιίγν απηέο ηηο δχν πξνυπνζέζεηο θαζψο αζθνχκεζα. 
6) Ζ πξψηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ν Θεφο ζνπ δίλεη κφλν επηπρία. 2Απηφ ζα κπνξνχζε λα 
είλαη αλαιεζέο θπζηθά, αιιά γηα λα είλαη αλαιεζέο είλαη αλαγθαίν λα νξίζεηο ην Θεφ ζαλ 
θάηη πνπ δελ είλαη. 3Ζ Αγάπε δελ κπνξεί λα δψζεη ην θαθφ θη φ,ηη δελ είλαη επηπρία είλαη 
θαθφ. 4Ο Θεφο δελ κπνξεί λα δψζεη απηφ πνπ δελ έρεη θαη δελ κπνξεί λα έρεη απηφ πνπ δελ 
είλαη. 5Ο Θεφο πξέπεη λα είλαη θαθφο αλ δε ζνπ δίλεη κφλν επηπρία. 6Καη είλαη απηφο ν 
νξηζκφο ηνπ Θενχ ηνλ νπνίν πηζηεχεηο αλ δελ απνδερηείο ηελ πξψηε πξνυπφζεζε. 
7) Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη ν Θεφο ζνπ έρεη δψζεη ηελ απνζηνιή ζνπ.  
2 Έρνπκε δεη φηη ππάξρνπλ κφλν δχν κέξε ζην λνπ ζνπ. 3Σν έλα θπβεξλάηαη απφ ην εγψ θη 
απνηειείηαη απφ ςεπδαηζζήζεηο. 4Σν άιιν είλαη ν νίθνο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο φπνπ θαηνηθεί 
ε αιήζεηα. 5Γελ ππάξρνπλ άιινη νδεγνί απφ ηνπο νπνίνπο λα δηαιέμεηο παξά κφλν απηνί νη 
δχν, νχηε θαη άιιεο ζπλέπεηεο είλαη δπλαηέο ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθινγήο ζνπ παξά κφλν 
ν θφβνο πνπ ην εγψ πάληα πξνμελεί θαη ε αγάπε πνπ ην Άγην Πλεχκα πάληα πξνζθέξεη 
γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην θφβν. 
8) Δπνκέλσο ε απνζηνιή ζνπ πξέπεη λα έρεη θαζηεξσζεί απφ ην Θεφ κέζσ ηεο Φσλήο 
Σνπ ή πξέπεη λα έρεη εηνηκαζηεί απφ ην εγψ πνπ έρεηο θηηάμεη γηα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεηο. 
2Πνην απφ απηφ είλαη αιήζεηα; 3Αλ ν Θεφο δε ζνπ έδσζε ηελ απνζηνιή ζνπ, ηφηε απηή 
πξέπεη λα είλαη ην δψξν ηνπ εγψ. 4' Έρεη φκσο πξάγκαηη ην εγψ δψξα λα δψζεη αθνχ ην 
ίδην είλαη κηα ςεπδαίζζεζε θαη πξνζθέξεη κφλν ηελ ςεπδαίζζεζε ησλ δψξσλ; 
9) πιινγίζνπ ην απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο ζήκεξα. 
2πιινγίζνπ επίζεο ηηο πνιιέο κνξθέο πνπ ε ςεπδαίζζεζε ηεο απνζηνιήο ζνπ έρεη πάξεη 
ζην λνπ ζνπ θαη ηνπο πνιινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεηο πξνζπαζήζεη λα βξεηο ηε 
ζσηεξία θάησ απφ ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ εγψ. 3Σελ βξήθεο; 4Ήζνπλ επηπρηζκέλνο; 3νπ 
έθεξε εηξήλε; 6Υξεηαδφκαζηε κεγάιε εηιηθξίλεηα ζήκεξα. 7Θπκήζνπ θαιφ ηα απνηειέζκαηα 
θη εμέηαζε επίζεο αλ ήηαλ πνηέ ινγηθφ λα πεξηκέλεηο λα βξεηο επηπρία απφ νηηδήπνηε έρεη 
πνηέ πξνηείλεη ην Δγψ. 8Παξ' φια απηά φκσο ην εγψ είλαη ε κφλε άιιε εθινγή πνπ 
ππάξρεη εθηφο απφ ηε Φσλή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 
10) Θα αθνχζεηο ηελ ηξέια ή ζα αθνχζεηο ηελ αιήζεηα. 2Πξνζπάζεζε λα θάλεηο απηή ηελ 
επηινγή θαζψο ζπιινγίδεζαη ηηο πξνυπνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ην ζπκπέξαζκα καο 
βαζίδεηαη. 3Μπνξνχκε λα κνηξαζηνχκε απηφ ην ζπκπέξαζκα, αιιά θαλέλα άιιν. 4Γηαηί ν 
Ίδηνο ν Θεφο ην κνηξάδεηαη καδί καο. 5Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα άιιν γηγαληηαίν βήκα πξνο 
ηελ αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ζαλ ίδην θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζαλ δηαθνξεηηθφ. 6Απφ ηε κηα πιεπξά 
βξίζθνληαη φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο.7 ιε ε αιήζεηα βξίζθεηαη ζηελ άιιε. 8Αο 
πξνζπαζήζνπκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζήκεξα φηη κφλν ε αιήζεηα είλαη αιεζηλή. 
11) Γηα ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, νη νπνίεο ζα είλαη πάξα πνιχ σθέιηκεο 
ζήκεξα αλ γίλνληαη δπν θνξέο ηελ ψξα, πξνηείλνπκε ηελ εμήο κνξθή εθαξκνγήο: 
2Ζ επηπρία κνπ θαη ε απνζηνιή κνπ είλαη έλα, επεηδή ν Θεόο κνπ έρεη δώζεη θαη ηα δύν. 
3Γε ζα πάξεη πάλσ απφ έλα ιεπηφ θαη πηζαλφλ ιηγφηεξν λα επαλαιάβεηο απηά ηα ιφγηα θαη 
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λα ζπιινγηζηείο γηα ιίγν θαζψο ηα ιεο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 67 
 
Ζ Αγάπε κε δεκηνύξγεζε όπσο είλαη ν Δαπηόο Σεο. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη κηα πιήξεο θαη αθξηβήο δήισζε ηνπ πνηνο είζαη. 2Απηφο είλαη ν 
ιφγνο πνπ είζαη ην θσο ηνπ θφζκνπ. 3Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν Θεφο ζε δηφξηζε ζαλ ην 
ζσηήξα ηνπ θφζκνπ. 4Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν Τηφο ηνπ Θενχ βαζίδεηαη ζε ζέλα γηα ηε 
ζσηεξία ηνπ. 5Απηφο ζψδεηαη εμαηηίαο ηνπ πνηνο είζαη. 6Θα θαηαβάιινπκε θάζε 
πξνζπάζεηα ζήκεξα λα θηάζνπκε απηή ηελ αιήζεηα γηα ην πνηνο είζαη, θαη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πιήξσο, έζησ θαη γηα κία κφλν ζηηγκή, φ,ηη είλαη ε αιήζεηα. 
2) ηελ πην κεγάιε πεξίνδν εμάζθεζεο ζα ζπιινγηζηνχκε ηελ αιήζεηα γηα ην πνηνο είζαη 
θαη ηελ απφιπηα ακεηάβιεηε θαη αλαιινίσηε θχζε ηεο. 2Θα αξρίζνπκε επαλαιακβάλνληαο 
απηή ηελ αιήζεηα γηα ην πνηνο είζαη, θαη κεηά ζα αθηεξψζνπκε κεξηθά ιεπηά ζην λα 
πξνζζέζνπκε κεξηθέο παξφκνηεο ζθέςεηο φπσο νη εμήο: 
3Ζ αγηνζύλε κε δεκηνύξγεζε άγην. 4Ζ θαινζύλε κε δεκηνύξγεζε θαιό. 
5Ζ επνηθνδνκεηηθόηεηα κε δεκηνύξγεζε επνηθνδνκεηηθό. 6Ζ ηειεηόηεηα κε δεκηνύξγεζε 
ηέιεην. 
7Οπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηαηξηάδεη ζην Θεφ, φπσο Απηφο νξίδεη ηνλ εαπηφ Σνπ, 
είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηε ρξήζε. 8ήκεξα πξνζπαζνχκε λα εμνπδεηεξψζνπκε ην δηθφ 
ζνπ νξηζκφ ηνπ Θενχ θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπκε κε ην Γηθφ Σνπ. 9Πξνζπαζνχκε επίζεο 
λα ηνλίζνπκε φηη απνηειείο κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηνπ Δαπηνχ Σνπ. 
3) Αθνχ θαιχςεηο αξθεηέο απφ απηέο ηηο παξφκνηεο ζθέςεηο, πξνζπάζεζε γηα κηα ζχληνκε 
πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν λα αθήζεηο φιεο ηηο ζθέςεηο λα θχγνπλ θαη κεηά 
πξνζπάζεζε λα πξνρσξήζεηο πέξα απφ φιεο ηηο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεηο 
γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη λα θηάζεηο ζηελ αιήζεηα πνπ είλαη κέζα ζνπ. 2Αλ ε Αγάπε ζε 
δεκηνχξγεζε φπσο είλαη ν Δαπηφο ηεο, απηφο ν Δαπηφο πξέπεη λα είλαη κέζα ζνπ. 3Καη 
θάπνπ κέζα ζην λνπ ζνπ ππάξρεη απηφο ν Δαπηφο θαη είλαη εθεί γηα λα Σνλ βξεηο. 
4) Μπνξεί λα ην βξεηο αλαγθαίν λα επαλαιακβάλεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα θάζε ιίγν γηα λα 
αληηθαζηζηάο ηηο ζθέςεηο πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ζνπ. 2Μπνξεί επίζεο λα βξεηο φηη 
απηφ δελ είλαη αξθεηφ θαη φηη ρξεηάδεζαη λα ζπλερίζεηο λα πξνζζέηεηο άιιεο παξφκνηεο 
ζθέςεηο γηα ην πνηνο είζαη. 3Ηζσο,φκσο ζα πεηχρεηο ζην λα πξνρσξήζεηο πέξα απφ απηφ 
ην ζηάδην θαη κέζσ ηνπ δηαζηήκαηνο ζην νπνίν φιεο νη ζθέςεηο έρνπλ ζηακαηήζεη λα 
θηάζεηο ζηελ επίγλσζε ελφο ιακπξνχ θσηφο ζην νπνίν αλαγλσξίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ φπσο 
ε Αγάπε ζε δεκηνχξγεζε. 4Να είζαη ζίγνπξνο ζήκεξα φηη ζα θάλεηο κεγάιε πξφνδν ζην λα 
έξζεηο πην θνληά ζε απηή ηελ επίγλσζε, είηε αηζζάλεζαη φηη έρεηο πεηχρεη είηε φρη. 
5) Θα είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκν ζήκεξα λα εμαζθεζείο κε ηε ζεκεξηλή ηδέα φζν πην ζπρλά 
κπνξείο. 2Υξεηάδεζαη λα αθνχο ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά, 
επεηδή ν λνπο ζνπ είλαη πάξα πνιχ απνξξνθεκέλνο κε ςεπδείο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ 
ζνπ. 3Σέζζεξηο ή πέληε θνξέο ηελ ψξα θαη ίζσο αθφκα πεξηζζφηεξν, ζα ήηαλ πάξα πνιχ 
σθέιηκν λα ππελζπκίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ε Αγάπε ζε δεκηνχξγεζε φπσο είλαη ν 
εαπηφο ηεο. 4Άθνπγε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ζε απηή ηε δήισζε. 
6) ηηο κηθξφηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, πξνζπάζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη απηή δελ 
είλαη ε κηθξή κνλαρηθή θσλή πνπ ζνπ ην ιέεη απηφ. 2Απηή είλαη ε Φσλή ηνπ Θενχ, πνπ ζνπ 
ππελζπκίδεη ηνλ Παηέξα ζνπ θαη ηνλ Δαπηφ ζνπ. 3Απηή είλαη ε Φσλή ηεο αιήζεηαο πνπ 
αληηθαζηζηά ην θαζεηί πνπ ην εγψ ζνπ ιέεη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηελ απιή αιήζεηα γηα ηνλ 
Τηφ ηνπ Θενχ. 4Ζ Αγάπε ζε δεκηνχξγεζε φπσο είλαη ν Δαπηφο ηεο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 68 
 
Ζ Αγάπε δελ έρεη παξάπνλα. 
 
1) Δζχ πνπ δεκηνπξγήζεθεο απφ ηελ Αγάπε φπσο είλαη ν εαπηφο ηεο δελ κπνξείο λα έρεηο 
παξάπνλα θαη λα γλσξίδεηο ηνλ Δαπηφ ζνπ. 2Σν λα έρεηο έλα παξάπνλν είλαη ην ίδην κε ην 
λα μερλάο πνηνο είζαη. 3Σν λα έρεηο έλα παξάπνλν είλαη ην ίδην κε ην λα βιέπεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ ζαλ έλα ζψκα. 4Σν λα έρεηο έλα παξάπνλν είλαη ην ίδην κε ην λα αθήλεηο ην εγψ λα 
θπβεξλά ην λνπ ζνπ θαη λα θαηαδηθάδεη ην ζψκα ζε ζάλαην. 5Ίζσο δελ έρεηο αθφκα 
πιήξσο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη αθξηβψο θάλνπλ ζην λνπ ζνπ ηα παξάπνλα. 6Φαίλνληαη λα ζε 
απνθφβνπλ απφ ηελ Πεγή ζνπ θαη λα ζε θάλνπλ δηαθνξεηηθφ απφ Απηφλ. 7ε θάλνπλ λα 
πηζηεχεηο φηη Απηφο είλαη φπσο εθείλν πνπ λνκίδεηο φηη έρεηο γίλεη, γηαηί θαλέλαο δελ κπνξεί 
λα ζπιιάβεη ην Γεκηνπξγφ ηνπ ζαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 
2) Απνθνκκέλνο απφ ηνλ Δαπηφ ζνπ, ν νπνίνο ζπλερίδεη λα έρεη επίγλσζε ηεο νκνηφηεηαο 
Σνπ κε ην Γεκηνπξγφ Σνπ, ν Δαπηφο ζνπ θαίλεηαη λα θνηκάηαη, ελψ ην κέξνο ηνπ λνπ ζνπ 
πνπ ζηνλ χπλν ηνπ επηλνεί ςεπδαηζζήζεηο θαίλεηαη μχπλην. 2Μπνξεί φιν απηφ λα πξνέιζεη 
απφ ηα παξάπνλα; 3Χ, λαη! 4Γηαηί απηφο πνπ έρεη παξάπνλα αξλείηαη φηη δεκηνπξγήζεθε 
απφ ηελ Αγάπε θαη ν Γεκηνπξγφο ηνπ ηνχ πξνμελεί θφβν κέζα ζε απηφ ην φλεηξν ηνπ 
κίζνπο. 5Πνηνο κπνξεί λα νλεηξεπηεί κίζνο θαη λα κε θνβάηαη ην Θεφ; 
3) Δίλαη ηφζν ζίγνπξν φηη εθείλνη πνπ έρνπλ παξάπνλα ζα νξίζνπλ ην Θεφ ζχκθσλα κε 
ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, φζν είλαη βέβαην φηη ν Θεφο ηνπο δεκηνχξγεζε 
φπσο είλαη ν εαπηφο Σνπ θαη ηνπο φξηζε ζαλ κέξνο ηνπ εαπηνχ Σνπ. 2Δίλαη ηφζν ζίγνπξν 
φηη απηνί πνπ έρνπλ παξάπνλα ζα ππνθέξνπλ απφ ελνρέο, φζν είλαη βέβαην φηη εθείλνη 
πνπ ζπγρσξνχλ ζα βξνπλ εηξήλε. 3Δίλαη ηφζν ζίγνπξν φηη εθείλνη πνπ έρνπλ παξάπνλα ζα 
μεράζνπλ πνηνη είλαη, φζν είλαη βέβαην φηη εθείλνη πνπ ζπγρσξνχλ ζα ζπκεζνχλ. 
4) Γε ζα ήζνπλ πξφζπκνο λα εγθαηαιείςεηο ηα παξάπνλα ζνπ αλ πίζηεπεο φηη έηζη είλαη ηα 
πξάγκαηα; 2Ίζσο λα λνκίδεηο φηη δελ κπνξείο λα εγθαηαιείςεηο ηα παξάπνλα ζνπ. 3Απηφ 
φκσο έρεη απιψο λα θάλεη κε ην πφζν πνιχ ην ζέιεηο. 4ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα 
αλαθαιχςνπκε πψο ζα αηζζαλφζνπλ ρσξίο παξάπνλα. 5Αλ πεηχρεηο έζησ θαη ζε έλα 
πνιχ κηθξφ βαζκφ, δε ζα έρεηο πνηέ πηα έιιεηςε επηζπκίαο λα εγθαηαιείςεηο ηα παξάπνλα 
ζνπ. 
5) Άξρηζε ηε ζεκεξηλή εθηεηακέλε πεξίνδν εμάζθεζεο εξεπλψληαο ην λνπ ζνπ γηα εθείλνπο 
απφ ηνπο νπνίνπο έρεηο απηά πνπ ζεσξείο φηη είλαη κεγάια παξάπνλα. 2Θα είλαη αξθεηά 
εχθνιν λα βξεηο κεξηθά απφ απηά. 3Μεηά ζθέςνπ ηα θαηλνκεληθά κηθξά παξάπνλα πνπ 
έρεηο απφ εθείλνπο πνπ ζπκπαζείο θαη αθφκα θαη απφ εθείλνπο πνπ λνκίδεηο φηη αγαπάο. 
4Γξήγνξα ζα γίλεη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο απφ ηνλ νπνίν λα κελ έρεηο θάπνηα 
παξάπνλα. 5ηελ αληίιεςε πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, απηφ ζε έρεη αθήζεη κφλν ζε φιν 
ην ζχκπαλ. 
6) Απνθάζηζε ηψξα λα δεηο φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζαλ θίινπο. 2θέςνπ ηνλ 
θαζέλα κε ηε ζεηξά θαη πεο ζε φινπο ηα εμήο: 
3Θα ήζεια λα ζε δσ ζαλ ην θίιν κνπ, 
ώζηε λα κπνξέζσ λα ζπκεζώ όηη είζαη κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ  
θαη λα θηάζσ λα γλσξίζσ ηνλ εαπηό κνπ. 
4Αθηέξσζε ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο πξνζπαζψληαο λα ζθεθηείο ηνλ εαπηφ 
ζνπ ζε πιήξε εηξήλε κε ηνλ θαζέλα θαη ην θαζεηί, αζθαιή ζε έλα θφζκν πνπ ζε 
πξνζηαηεχεη θαη ζε αγαπά θαη ηνλ νπνίν αγαπάο ζε αληαπφδνζε. 5Πξνζπάζεζε λα 
αηζζαλζείο φηη ε αζθάιεηα ζε πεξηβάιιεη, αησξνχκελε πάλσ απφ ζέλα θαη θξαηψληαο ζε 
ζψν θαη αβιαβή! 6Πξνζπάζεζε λα πηζηέςεηο, έζησ θαη ζηηγκηαία, φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα 
ζε βιάςεη κε θαλέλα ηξφπν. 7ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
8Ζ Αγάπε δελ έρεη παξάπνλα. 
9 ηαλ εγθαηαιείςσ όια ηα παξάπνλα κνπ  
ζα γλσξίδσ όηη είκαη ηειείσο αζθαιήο. 
7) Οη κηθξέο πεξίνδνη εμάζθεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κηα ζχληνκε εθαξκνγή ηεο 
ζεκεξηλήο ηδέαο ζηελ παξαθάησ κνξθή φπνηε έρεηο νπνηαδήπνηε ζθέςε παξάπνλνπ απφ 
νπνηνλδήπνηε, είηε είλαη παξψλ είηε φρη: 
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2Ζ Αγάπε δελ έρεη παξάπνλα.  
3Αο κελ πξνδώζσ ηνλ Δαπηό κνπ. 
4Δπίζεο αξθεηέο θνξέο ηελ ψξα επαλέιαβε ηελ ηδέα ζε απηή ηε κνξθή: 
5Ζ Αγάπε δελ έρεη παξάπνλα. 
6Θα ήζεια λα αλνίμσ ηα κάηηα κνπ ζηνλ εαπηό κνπ 
παξακεξίδνληαο όια ηα παξάπνλα θαη λα αθππληζηώ ζ' Απηόλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 69 
 
Σα παξάπνλα κνπ θξύβνπλ ην θσο ηνύ θόζκνπ πνπ ππάξρεη κέζα κνπ. 
 
1) Καλέλαο δελ κπνξεί λα θνηηάμεη απηφ πνπ ηα παξάπνλα ζνπ θξχβνπλ. 2Δπεηδή ηα 
παξάπνλν ζνπ θξχβνπλ ην θσο ηνπ θφζκνπ πνπ ππάξρεη κέζα ζνπ, φινη παξακέλνπλ ζην 
ζθνηάδη θη εζχ καδί ηνπο. 3Αιιά θαζψο ην πέπιν ησλ παξαπφλσλ ζνπ απνκαθξχλεηαη, 
απειεπζεξψλεζαη απ' απηά. 4Μνηξάζνπ ηψξα ηε ζσηεξία ζνπ κε απηφλ πνπ ζηεθφηαλ 
δίπια ζνπ φηαλ ήζνπλ ζηελ θφιαζε. 3Απηφο είλαη ν αδεξθφο ζνπ ζην θσο ηνπ θφζκνπ πνπ 
ζψδεη θαη ηνπο δπν ζαο. 
2) ήκεξα αο θάλνπκε κηα άιιε πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα λα θηάζνπκε ην θσο κέζα ζνπ. 
2Πξνηνχ ην επηρεηξήζνπκε απηφ ζηελ πην εθηεηακέλε πεξίνδν εμάζθεζεο, αο αθηεξψζνπκε 
αξθεηά ιεπηφ ζπιινγηδφκελνη ηη πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε. 3Κπξηνιεθηηθά, επηρεηξνχκε λα 
έξζνπκε ζε επαθή κε ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 4Πξνζπαζνχκε λα δνχκε πέξα απφ ην 
πέπιν ηνπ ζθνηαδηνχ πνπ ηελ θξαηά θξπκκέλε, πξνζπαζνχκε λα αθήζνπκε ην πέπιν λα 
δηαιπζεί θαη λα δνχκε ηα δάθξπα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ λα εμαθαλίδνληαη ζην ειηφθσην. 
3) Αο αξρίζνπκε ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν εμάζθεζεο ζήκεξα κε πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε 
απηνχ πνπ πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε θαη κε πξαγκαηηθή απνθαζηζηηθφηεηα λα 
θηάζνπκε απηφ πνπ καο είλαη πην αγαπεηφ απφ θαζεηί άιιν. 2Ζ ζσηεξία είλαη ε κφλε καο 
αλάγθε. 3Γελ ππάξρεη άιινο ζθνπφο εδψ, νχηε θαη άιιε απνζηνιή λα εθπιεξψζνπκε. 4Ζ 
κάζεζε ηεο ζσηεξίαο είλαη ν κφλνο καο ζηφρνο. 5Αο ηειεηψζνπκε ηελ αξραία αλαδήηεζε 
ζήκεξα, βξίζθνληαο ην θσο κέζα καο θαη θξαηψληαο ην ςειά γηα ηνλ θαζέλα πνπ αλαδεηεί 
καδί καο λα ην θνηηάμεη θαη λα ραξεί. 
4) Πνιχ ήζπρα ηψξα, κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά πξνζπάζεζε λα αθήζεηο φιν ην 
πεξηερφκελν πνπ ζπλήζσο θαηαιακβάλεη ηε ζπλεηδεηφηεηα ζνπ λα θχγεη. 2Φαληάζνπ φηη ν 
λνπο ζνπ είλαη έλαο απέξαληνο θχθινο, πεξηβαιιφκελνο απφ έλα ζηξψκα βαξηψλ, 
ζθνηεηλψλ ζχλλεθσλ. 3Μπνξείο λα δεηο κφλν ηα ζχλλεθα επεηδή θαίλεηαη φηη ζηέθεζαη έμσ 
απφ ηνλ θχθιν θαη εληειψο μερσξηζηά απφ απηφλ. 
5) Απφ εθεί πνπ ζηέθεζαη δελ έρεηο ιφγν λα πηζηεχεηο φηη ππάξρεη έλα ιακπξφ θσο πνπ ηα 
ζχλλεθα θξχβνπλ. 2Σα ζχλλεθα θαίλνληαη λα είλαη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα. 3Φαίλνληαη λα 
είλαη ηα πάληα πνπ ππάξρνπλ λα δεηο. 4Δπνκέλσο, δελ επηρεηξείο λα πξνρσξήζεηο κέζα 
θαη πέξα απφ απηά, απηφο φκσο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζεο 
πξαγκαηηθά λα πεηζηείο φηη δελ έρνπλ θακηά νπζία. 5ήκεξα, ζα επηρεηξήζνπκε λα ην 
θάλνπκε απηφ. 
6) Αθνχ ζπιινγηζηείο ηε ζεκαζία απηνχ πνπ πξνζπαζείο λα θάλεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη 
γηα ηνλ θφζκν, πξνζπάζεζε λα βπζηζηείο ζε ηέιεηα εξεκία, ελζπκνχκελνο κφλν πφζν 
πνιχ ζέιεηο λα θηάζεηο ην θσο πνπ ππάξρεη κέζα ζνπ, ζήκεξα, ηψξα! 2Απνθφζηζε λα 
πξνρσξήζεηο πέξα απφ ηα ζχλλεθα. 3Ννεξά άπισζε ην ρέξη ζνπ θη άγγημε ηα. 
4Παξακέξηζέ ηα κε ην ρέξη ζνπ, αηζζάλζνπ ηα λα αθνπκπνχλ ηα κάγνπιν ζνπ, ην κέησπν 
ζνπ θαη ηα βιέθαξα ζνπ θαζψο πεξλάο κέζα απφ απηά. 
5Πξνρψξα, ηα ζχλλεθα δελ κπνξνχλ λα ζε ζηακαηήζνπλ. 
7) Αλ θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζσζηά, ζα αξρίζεηο λα έρεηο ηελ αίζζεζε φηη αλπςψλεζαη θαη 
κεηαθέξεζαη πξνο ηα εκπξφο. 2Ζ ιηγνζηή ζνπ πξνζπάζεηα θαη ε κηθξή ζνπ 
απνθαζηζηηθφηεηα επηθαινχληαη ηε δχλακε ηνπ ζχκπαληνο λα ζε βνεζήζεη θη ν Ίδηνο ν 
Θεφο ζα ζε αλπςψζεη απφ ην ζθνηάδη ζην θσο. 3Δίζαη ζε ζπκθσλία κε ην Θέιεκα Σνπ. 
4Γελ κπνξείο λα απνηχρεηο επεηδή ην ζέιεκα ζνπ είλαη ην Γηθφ Σνπ. 
8) Έρε εκπηζηνζχλε ζηνλ Παηέξα ζνπ ζήκεξα θαη λα είζαη βέβαηνο φηη Απηφο ζε έρεη 
αθνχζεη θαη ζνπ έρεη απαληήζεη. 2Μπνξεί λα κελ αλαγλσξίδεηο ηελ απάληεζε Σνπ αθφκα, 
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αιιά κπνξείο πξάγκαηη λα είζαη ζίγνπξνο φηη ζνπ έρεη δνζεί θαη φηη ζα ηε ιάβεηο. 3Καζψο 
επηρεηξείο λα πξνρσξήζεηο κέζα απφ ηα ζχλλεθα ζην θσο, πξνζπάζεζε λα θξαηήζεηο 
απηή ηε ζηγνπξηά ζην λνπ ζνπ. 4Πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο φηη ελψλεηο επηηέινπο ην ζέιεκα 
ζνπ κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 5Πξνζπάζεζε λα θξαηήζεηο μεθάζαξα ζην λνπ ζνπ φηη απηφ 
πνπ αλαιακβάλεηο κε ην Θεφ πξέπεη λα πεηχρεη. 6Μεηά άθεζε ηε δχλακε ηνπ Θενχ λα 
εξγαζηεί κέζα ζε ζέλα θαη κέζα απφ ζέλα ψζηε ην ζέιεκα Σνπ θαη ην δηθφ ζνπ λα γίλνπλ. 
9) ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, ηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα έρεηο φζν ην δπλαηφ 
πην ζπρλά εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο γηα ζέλα θαη ηελ επηπρία ζνπ, 
ππελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ηα παξάπνλα ζνπ θξχβνπλ ην θσο ηνπ θφζκνπ απφ ηελ 
επίγλσζε ζνπ. 2Τπελζχκηδε επίζεο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη δελ αλαδεηάο ην θσο ηνπ θφζκνπ 
κφλνο ζνπ θαη φηη γλσξίδεηο πνχ λα ην αλαδεηήζεηο. 3Λέγε, ινηπφλ: 
4Σα παξάπνλα κνπ θξύβνπλ ην θσο ηνπ θόζκνπ πνπ ππάξρεη κέζα κνπ. 
5Γελ κπνξώ λα δσ απηό πνπ έρσ θξύςεη. 
6Θέισ όκσο λα ην αθήζσ λα κνπ απνθαιπθζεί, 
γηα ηε ζσηεξία κνπ θαη γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. 
7Αλ κπαίλεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα θξαηήζεηο νηηδήπνηε ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε ζήκεξα, 
πξφζερε επίζεο λα ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ, ηα εμήο: 
8Άλ θξαηήζσ απηό ην παξάπνλν, ην θσο ηνπ θόζκνπ ζα θξπθηεί από κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 70 
 
Ζ ζσηεξία κνπ πξνέξρεηαη από κέλα. 
 
1) ινη νη πεηξαζκνί δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θάπνηα κνξθή ηνπ βαζηθνχ πεηξαζκνχ λα 
κελ πηζηέςεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Ζ ζσηεξία θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ νπνπδήπνηε 
εθηφο απφ ζέλα. 3Έηζη επίζεο θαη ε πεγή ηεο ελνρήο. 4Γε βιέπεηο νχηε ηελ ελνρή νχηε ηε 
ζσηεξία ζαλ λα είλαη ζηνλ ίδην ζνπ ην λνπ θαη πνπζελά αιινχ. 5ηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεηο 
φηη φιεο είλαη κφλν κηα επηλφεζε ηνπ λνπ ζνπ, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο επίζεο φηη ε ελνρή θαη 
ε ζσηεξία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην κέξνο. Καηαλνψληαο ην απηφ, ζψδεζαη. 
2) Σν θαηλνκεληθφ ηίκεκα γηα ηελ απνδνρή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο είλαη ην εμήο: ηίπνηα έμσ 
απφ ηνλ εαπηφ ζνπ δελ κπνξεί λα ζνπ δψζεη εηξήλε. 2Αιιά ε ζεκεξηλή ηδέα ζεκαίλεη 
επίζεο φηη ηίπνηα έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ δελ κπνξεί λα ζε πιεγψζεη, ή λα δηαηαξάμεη ηελ 
εηξήλε ζνπ ή λα ζε αλαζηαηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 3Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζε βάδεη ζε 
ζέζε λα ειέγρεηο ην ζχκπαλ, φπνπ αλήθεηο εμαηηίαο ηνπ πνηνο είζαη. 4Απηφο δελ είλαη έλαο 
ξφινο πνπ κπνξεί λα ηνλ απνδερηεί θαλείο κεξηθψο. 3Καη αζθαιψο πξέπεη λα αξρίζεηο λα 
βιέπεηο φηη ε απνδνρή ηνπ είλαη ε ζσηεξία. 
3) Μπνξεί, σζηφζν, λα κε ζνπ είλαη θαλεξφ γηαηί ε αλαγλψξηζε φηη ε ελνρή βξίζθεηαη ζηνλ 
ίδην ζνπ ην λνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θαη ε ζσηεξία βξίζθεηαη εθεί. 2Ο 
Θεφο δε ζα έβαδε ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο εθεί πνπ δελ κπνξεί λα βνεζήζεη. 3Απηφο 
είλαη ν ηξφπνο πνπ δνπιεχεη ν λνπο ζνπ, αιιά φρη ν Γηθφο Σνπ. 4Απηφο ζέιεη λα 
ζεξαπεπηείο θη έηζη έρεη θξαηήζεη ηελ Πεγή ηεο ζεξαπείαο εθεί φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε γηα 
ζεξαπεία. 
4) Έρεηο πξνζπαζήζεη λα θάλεηο αθξηβψο ην αληίζεην, θαηαβάιινληνο θάζε πξνζπάζεηα, 
νζνδήπνηε δηαζηξεβισκέλε θαη θαληαζηηθή, λα απνρσξίζεηο ηε ζεξαπεία απφ ηελ 
αζζέλεηα γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε θη έηζη λα θξαηήζεηο ηελ αζζέλεηα. 2Ο ζθνπφο ζνπ 
ήηαλ λα δηαζθαιίζεηο φηη ε ζεξαπεία δε ζπλέβε. 3Ο ζθνπφο ηνπ Θενχ ήηαλ λα δηαζθαιίζεη 
φηη ζπλέβε. 
5) ήκεξα ζα εμαζθεζνχκε ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζε απηφ ην 
ζέκα θαη ην δηθφ καο είλαη πξαγκαηηθά ην ίδην. 2Ο Θεφο καο ζέιεη ζεξαπεπκέλνπο θη εκείο 
δε ζέινπκε πξαγκαηηθά λα είκαζηε άξξσζηνη, επεηδή καο θάλεη δπζηπρηζκέλνπο. 
3Δπνκέλσο απνδερφκελνη ηε ζεκεξηλή ηδέα, είκαζηε πξαγκαηηθά ζχκθσλνη κε ην Θεφ. 
4Απηφο δε ζέιεη λα είκαζηε άξξσζηνη. 5Οχηε θη εκείο  . Απηφο ζέιεη λα ζεξαπεπηνχκε. 7Σν 
ίδην θη εκείο. 
6) Δίκαζηε έηνηκνη γηα δχν κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα, θαζεκηά απφ ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα δηαξθέζεη πεξίπνπ δέθα κε δεθαπέληε ιεπηά. 2Θα αθήζνπκε φκσο εζχ 
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λα απνθαζίζεηο πφηε λα ηηο θάλεηο. 3Θα αθνινπζήζνπκε απηή ηελ ηαθηηθή γηα κεξηθά 
καζήκαηα θαη ζα ήηαλ θαη πάιη θαιφ λα απνθαζίζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα ψξα ζα ήηαλ 
θαιφ λα θάλεηο απηέο ηηο αζθήζεηο θαη κεηά λα ηεξήζεηο ηηο ίδηεο ζνπ ηηο απνθάζεηο κε φζν 
ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 
7) Άξρηζε απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο επαλαιακβάλνληαο ηε ζεκεξηλή ηδέα, θαη 
πξνζζέηνληαο κηα δήισζε πνπ δείρλεη φηη αλαγλσξίδεηο ην γεγνλφο πσο ε ζσηεξία δελ 
πξνέξρεηαη απφ ηίπνηα πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ζέλα. 2Θα κπνξνχζεο λα πεηο ηα εμήο : 
3Ζ ζσηεξία κνπ πξνέξρεηαη από κέλα. 4Γελ κπνξεί λα πξνέιζεη από πνπζελά αιινύ. 
5Μεηά αθηέξσζε κεξηθά ιεπηά κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, επαλεμεηάδνληαο κεξηθά απφ ηα 
εμσηεξηθά κέξε φπνπ έρεηο αλαδεηήζεη ηε ζσηεξία ζην παξειζφλ, ζε άιινπο αλζξψπνπο, 
ζε πεξηνπζίεο, ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα θαη ζε ηδέεο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ πνπ 
επηδίσμεο λα ηηο θάλεηο πξαγκαηηθέο. 6Παξαδέμνπ φηη δε βξίζθεηαη εθεί θαη πεο ζηνλ εαπηφ 
ζνπ ηα εμήο: 
7Ζ ζσηεξία κνπ δελ κπνξεί λα πξνέιζεη από θαλέλα από απηά ηα 
πξάγκαηα. 8Ζ ζσηήξηα κνπ πξνέξρεηαη από κέλα θαη κόλν από κέλα. 
8) Σψξα ζα μαλαπξνζπαζήζνπκε λα θηάζνπκε ην θσο πνπ ππάξρεη κέζα ζνπ θαη ζην 
νπνίν βξίζθεηαη ε ζσηεξία ζνπ. 2Γελ κπνξείο λα ηε βξεηο ζηα ζχλλεθα πνπ πεξηβάιινπλ 
ην θσο, θη είλαη κέζα ζε απηά πνπ ηελ έρεηο αλαδεηήζεη. 3Γε βξίζθεηαη εθεί. 4Βξίζθεηαη 
πέξα απφ ηα ζχλλεθα, ζην θσο. 5Να ζπκάζαη φηη ζα πξέπεη λα πεξάζεηο κέζα απφ ηα 
ζχλλεθα πξνηνχ θηάζεηο ζην θσο. 6Αιιά λα ζπκάζαη φηη πνηέ δε βξήθεο ηίπνηα πνπ λα 
είρε δηάξθεηα ή πνπ ήζειεο ζηηο κνξθέο ησλ ζχλλεθσλ πνπ θαληάζηεθεο. 
9) Αθνχ φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο ηεο ζσηεξίαο ζε έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απνηπρία, δε 
ρξεηάδεηαη αζθαιψο λα παξακείλεηο ζηα ζχλλεθα, κάηαηα ςάρλνληαο γηα είδσια εθεί, φηαλ 
ζα κπνξνχζεο ηφζν εχθνια λα πξνρσξήζεηο ζην θσο ηεο αιεζηλήο ζσηεξίαο. 
2Πξνζπάζεζε λα πεξάζεηο ηα ζχλλεθα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζνπ αξέζεη. 3θέςνπ φηη 
ζνπ θξαηψ ην ρέξη θαη ζε νδεγψ, αλ απηφ ζε βνεζά. 4Καη ζε δηαβεβαηψ φηη απηφ δε ζα είλαη 
κηα κάηαηε θαληαζίσζε. 
10) ηηο ζχληνκεο θαη ζπρλέο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα ππελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ 
φηη ε ζσηεξία ζνπ πξνέξρεηαη απφ ζέλα θαη ηίπνηα, παξά νη ίδηεο ζνπ νη ζθέςεηο, δελ 
κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πξφνδν ζνπ. 2Δίζαη ειεχζεξνο απφ θάζε εμσηεξηθή 
παξεκβνιή. 3Έρεηο ηνλ έιεγρν ηεο ζσηεξίαο ζνπ. 4Έρεηο ηνλ έιεγρν ηεο ζσηεξίαο ηνπ 
θφζκνπ. 5Πεο ινηπφλ: 
6Ζ ζσηεξία, κνπ πξνέξρεηαη από κέλα. 
7Σίπνηα πνπ βξίζθεηαη έμσ από κέλα δελ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη. 
 8Μέζα κνπ βξίζθεηαη ε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ θαη ε δηθή κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 71 
 
Μόλν ην ζρέδην ηνλ Θενύ γηα ηε ζσηεξία ζα πεηύρεη. 
 
1) Μπνξεί λα κε ζπλεηδεηνπνηείο φηη ην εγψ έρεη επηλνήζεη έλα ζρέδην γηα ηε ζσηεξία πνπ 
αληηηίζεηαη ην ζρέδην ηνπ Θενχ. 2Απηφ είλαη ην ζρέδην ζην νπνίν πηζηεχεηο. 3Δπεηδή είλαη ην 
αληίζεην ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενχ, πηζηεχεηο επίζεο φηη ην λα απνδερηείο ην ζρέδην ηνπ Θενχ 
ζηε ζέζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εγψ είλαη ε θαηαδίθε ζνπ. 4Απηφ θπζηθά θαίλεηαη αλφεην. 5Αθνχ 
εμεηάζνπκε φκσο πνην αθξηβψο είλαη ην ζρέδην ηνπ εγψ, ίζσο λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη 
φζν αλφεην θη αλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πηζηεχεηο. 
2) Σν ζρέδην ηνπ εγψ γηα ηε ζσηεξία εζηηάδεηαη γχξσ απφ ηελ παξαθξάηεζε παξαπφλσλ. 
2Ηζρπξίδεηαη φηη αλ θάπνηνο άιινο κηινχζε ή ζπκπεξηθεξφηαλ δηαθνξεηηθά, αλ θάπνηα 
εμσηεξηθή θαηάζηαζε ή γεγνλφο άιιαδε, ζα ζσδφζνπλ.  
3 Έηζη ε πεγή ηεο ζσηεξίαο γίλεηαη δηαξθψο αληηιεπηή ζαλ θάηη πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ 
ηνλ εαπηφ ζνπ. 4Κάζε παξάπνλν πνπ έρεηο είλαη κηα δηαθήξπμε θη έλαο ηζρπξηζκφο ηνλ 
νπνίν πηζηεχεηο θαη ν νπνίνο ιέεη, «Αλ απηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ, ζα ζσδφκνπλ». 5Ζ αιιαγή 
ηνπ λνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζσηεξία, ηελ νπνία ν λνπο απαηηεί απφ ηνλ θαζέλα θαη απφ 
νηηδήπνηε εθηφο ηνπ εαπηνχ ηνπ. 
3) Δπνκέλσο ν ξφινο πνπ αλαηίζεηαη ζην δηθφ ζνπ λνπ ζε απηφ ην ζρέδην είλαη απιψο λα 
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θαζνξίζεηο ηη, εθηφο απφ ηνλ ίδην ζνπ ην λνπ, πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα ζσζείο. 2χκθσλα 
κε απηφ ην παξάινγν ζρέδην νπνηαδήπνηε πεγή ζσηεξίαο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή είλαη 
απνδεθηή, ππφ ηνλ φξν φηη δε ζα πεηχρεη. 3Απηφ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο άθαξπεο 
έξεπλαο, επεηδή ε ςεπδαίζζεζε εμαθνινπζεί: παξ' φιν πνπ απηή ε ειπίδα ζε έρεη πάληνηε 
απνγνεηεχζεη, ππάξρνπλ αθφκα ιφγνη λα ειπίδεηο ζε άιια κέξε θαη ζε άιια πξάγκαηα. 
4Έλα άιιν πξφζσπν ζα ρξεζηκεχζεη θαιχηεξα, κηα άιιε θαηάζηαζε ζα πξνζθέξεη ηελ 
επηηπρία. 
4) Απηφ είλαη ην ζρέδην ηνπ εγψ γηα ηε ζσηεξία ζνπ. 2Θα κπνξείο αζθαιψο λα δεηο φηη 
είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην βαζηθφ δφγκα ηνπ εγψ: «αλαδήηαγε ρσξίο λα βξίζθεηο». 
3Γηαηί ηη ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί κε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά φηη δε ζα βξεηο ηε ζσηεξία απφ 
ην λα δηνρεηεχζεηο φιεο ζνπ ηηο πξνζπάζεηεο ςάρλνληαο γηα απηήλ εθεί πνπ δελ ππάξρεη; 
5) Σν ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη 
αθνινπζψληαο ηελ θαζνδήγεζε Σνπ, αλαδεηάο ηε ζσηεξία εθεί πνπ ππάξρεη. 2Αιιά αλ 
πξφθεηηαη λα πεηχρεηο, φπσο ν Θεφο έρεη ππνζρεζεί, πξέπεη λα είζαη πξφζπκνο λα ηελ 
αλαδεηήζεηο κφλν εθεί. 3Γηαθνξεηηθά ν ζθνπφο ζνπ ζα είλαη δηραζκέλνο θαη ζα 
επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζεηο δχν ζρέδηα γηα ηε ζσηεξία ηα νπνία είλαη δηακεηξηθά 
αληίζεηα απφ θάζε άπνςε. 4Σν απνηέιεζκα ζα θέξεη κφλν ζχγρπζε, δπζηπρία θαη κηα 
βαζηά αίζζεζε απνηπρίαο θαη απφγλσζεο. 
6) Πψο κπνξείο λα ην απνθχγεηο φιν απηφ; 2Πνιχ απιά. 3Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη ε 
απάληεζε. 4Μφλν ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία ζα πεηχρεη. 5Γελ κπνξεί λα ππάξρεη 
αιεζηλή δηακάρε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην 
πνπ ζα ζε ζψζεη. 6Σν Γηθφ Σνπ είλαη ην κφλν ζρέδην πνπ έρεη ζίγνπξν απνηέιεζκα. 7Σν 
Γηθφ Σνπ είλαη ην κφλν ζρέδην πνπ πξέπεη λα πεηχρεη. 
7) Αο εμαζθεζνχκε ζήκεξα αλαγλσξίδνληαο απηή ηε ζηγνπξηά. 2Κη αο ραξνχκε πνπ 
ππάξρεη κηα απάληεζε γηα απηφ πνπ θαίλεηαη λα είλαη κηα δηακάρε ρσξίο δπλαηή ιχζε. 3 

ια ηα πξάγκαηα είλαη δπλαηά γηα ην Θεφ. 4Ζ ζσηεξία πξέπεη λα είλαη δηθή ζνπ εμαηηίαο 
ηνπ ζρεδίνπ Σνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 
8) Άξρηζε ηηο δχν κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο γηα ζήκεξα ζπιινγηδφκελνο ηε 
ζεκεξηλή ηδέα θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη πεξηιακβάλεη δχν κέξε πνπ ην θαζέλα 
ζπλεηζθέξεη εμίζνπ ζηελ νιφηεηα ηεο. 2Σν ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία ζα πεηχρεη θαη 
αιιά ζρέδηα δε ζα πεηχρνπλ. 3Μελ αθήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ζηελνρσξεζεί ή λα ζπκψζεη 
κε ην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο ηδέαο, ην δεχηεξν κέξνο ελππάξρεη ζην πξψην. 4Καη ζην 
πξψην βξίζθεηαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ζνπ απφ φιεο ηηο παξάινγεο πξνζπάζεηεο θαη 
αλφεηα ζρέδηα λα ειεπζεξψζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 5Απηά έρνπλ νδεγήζεη ζηελ θαηάζιηςε θαη 
ην ζπκφ, αιιά ην ζρέδην ηνπ Θενχ ζα πεηχρεη. 6Θα νδεγήζεη ζηελ απειεπζέξσζε θαη ηε 
ραξά. 
9) Δλψ ην ζπκφκαζηε απηφ, αο αθηεξψζνπκε ην ππφινηπν ηεο εθηεηακέλεο πεξηφδνπ 
εμάζθεζεο ξσηψληαο ην Θεφ λα καο απνθαιχςεη ην ζρέδην Σνπ. Ρψηα Σνλ πνιχ 
ζπγθεθξηκέλα: 
3Ση ζα κε ήζειεο λα θάλσ; 
4Πνύ ζα κε ήζειεο λα πάσ! 
3Σί ζα κε ήζειεο λα πσ θαη ζε πνηνλ! 
6Γψζε ζε Απηφλ πιήξε έιεγρν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο πνπ απνκέλεη θαη άθεζε Σνλ λα 
ζνπ πεη ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηο ζην ζρέδην Σνπ γηα ηε ζσηεξία ζνπ. 7Θα ζνπ απαληήζεη ζην 
βαζκφ πνπ είζαη πξφζπκνο λα αθνχζεηο ηε Φσλή Σνπ. 8Μελ αξλεζείο λα αθνχζεηο. 9Σν 
ίδην ην γεγνλφο φηη θάλεηο απηέο ηηο αζθήζεηο απνδεηθλχεη φηη έρεηο θάπνηα πξνζπκία λα 
αθνχζεηο. '°Απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα επηθπξψζεη ηελ αμίσζε ζνπ λα ιάβεηο ηελ απάληεζε 
ηνπ Θενχ. 
10) ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, ιέγε ζπρλά ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ην ζρέδην ηνπ 
Θενχ γηα ηε ζσηεξία θαη κφλν ην Γηθφ Σνπ ζα πεηχρεη. Δπαγξχπλεζε ζήκεξα γηα φινπο 
ηνπο πεηξαζκνχο λα έρεηο παξάπνλα, θαη αληέδξαζε ζε απηνχο κε ηελ παξαθάησ κνξθή 
ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 
3Ζ παξαθξάηεζε παξαπόλσλ είλαη ην αληίζεην ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενύ 
γηα ηε ζσηεξία. 4Καη κόλν ην ζρέδην Σνπ ζα πεηύρεη. 
5Πξνζπάζεζε λα ζπκάζαη ηε ζεκεξηλή ηδέα πεξίπνπ έμη ή επηά θνξέο ηελ ψξα. 6Γε ζα 
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ππήξρε θαιχηεξνο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηήζεηο κηζφ ιεπηφ ή θαη ιηγφηεξν απφ ην λα 
ζπκεζείο ηελ Πεγή ηεο ζσηεξίαο ζνπ θαη λα Σελ δεηο εθεί πνπ ππάξρεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 72 
 
Ζ παξαθξάηεζε παξαπόλσλ είλαη κηα επίζεζε ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
 
1) Δλψ έρνπκε αλαγλσξίζεη φηη ην ζρέδην ηνπ εγψ γηα ηε ζσηεξία είλαη ην αληίζεην ηνπ 
ζρεδίνπ ηνπ Θενχ, δελ έρνπκε αθφκα ηνλίζεη φηη είλαη κηα ελεξγφο επίζεζε ζην ζρέδην Σνπ 
θαη κηα εζθεκκέλε πξνζπάζεηα λα ην θαηαζηξέςεη. 2ε απηή ηελ επίζεζε, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδνληαη κε ην εγψ απνδίδνληαη ζην Θεφ ελψ 
ην εγψ θαίλεηαη λα παίξλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Θενχ. 
2) Ζ ζεκειηψδεο επηζπκία ηνπ εγψ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ην Θεφ. 2ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ην εγψ, είλαη κηα ζάξθηλε ελζσκάησζε απηήο ηεο επηζπκίαο. 3Γηαηί είλαη απηή ε επηζπκία 
πνπ θαίλεηαη λα πεξηβάιιεη ην λνπ κε έλα ζψκα, θξαηψληαο ηνλ απνρσξηζκέλν, κφλν ηνπ 
θαη αλίθαλν λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο λφεο εθηφο κέζσ ηνπ ζψκαηνο πνπ θηηάρηεθε γηα 
λα ηνλ θπιαθίζεη. 4Απηφ πνπ πεξηνξίδεη ηελ επηθνηλσλία δελ κπνξεί λα είλαη ην θαιχηεξν 
κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο. 5Οκσο ην εγψ ζα ζε έθαλε λα πηζηεχεηο φηη είλαη. 
3) Αλ θαη ε πξνζπάζεηα λα θξαηήζεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ην ζψκα ζα επέβαιε είλαη 
θαλεξή, απηφ πνπ ίζσο δελ είλαη ηφζν θαλεξφ είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε παξαθξάηεζε 
παξαπφλσλ είλαη κηα επίζεζε ζην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία. 2Αο εμεηάζνπκε φκσο 
ηα δηάθνξα πξάγκαηα γηα ηα νπνία έρεηο ηελ ηάζε λα έρεηο παξάπνλα. 3Γελ είλαη αιήζεηα 
φηη ζρεηίδνληαη πάληνηε κε θάηη πνπ θάλεη ην ζψκα; 4Έλα άηνκν ιέεη θάηη πνπ δε ζνπ 
αξέζεη. 5Κάλεη θάηη πνπ ζε δπζαξεζηεί. 6«Πξνδίδεη» ηηο ερζξηθέο ηνπ ζθέςεηο κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
4) Γελ αζρνιείζαη εδψ κε ην ηη είλαη απηφ ην άηνκν. 2Αληίζεηα, αζρνιείζαη απνθιεηζηηθά κε 
ην ηη θάλεη κέζα ζην ζψκα. 3Κάλεηο θάηη παξαπάλσ απφ ην λα απνηχρεηο λα ηνλ βνεζήζεηο 
λα απειεπζεξσζεί απφ ηνπο ζάξθηλνπο πεηξαζκνχο. 4Πξνζπαζείο ελεξγά λα ηνλ 
θξαηήζεηο ζην ζψκα θαζψο ζπγρέεηο ην ζψκα κε απηφλ θαη ζεσξείο φηη απηά ηα δχν είλαη 
έλα. 5Δδψ γίλεηαη επίζεζε ζην Θεφ, γηαηί αλ ν Τηφο Σνπ είλαη κφλν έλα ζψκα, ην ίδην 
πξέπεη λα είλαη θη Απηφο. 6Έλαο δεκηνπξγφο πνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ηε 
δεκηνπξγία ηνπ. είλαη αδηαλφεηνο. 
5) Αλ ν Θεφο είλαη έλα ζψκα, πνην πξέπεη λα είλαη ην ζρέδην Σνπ γηα ηε ζσηεξία; 2Ση ζα 
κπνξνχζε λα είλαη παξά ζάλαηνο; 3ηελ πξνζπάζεηα Σνπ λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ Σνπ 
σο ην Γεκηνπξγφ ηεο δσήο θαη φρη ηνπ ζαλάηνπ, Απηφο είλαη έλαο ςεχηεο θη έλαο 
απαηεψλαο πνπ είλαη γεκάηνο απφ ςεχηηθεο ππνζρέζεηο θαη πνπ πξνζθέξεη 
ςεπδαηζζήζεηο ζηε ζέζε ηεο αιήζεηαο. 4Ζ θαηλνκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θάλεη 
απηή ηελ άπνςε γηα ην Θεφ αξθεηά πεηζηηθή. 5ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ ην ζψκα ήηαλ 
αιεζηλφ, ζα ήηαλ πξάγκαηη δχζθνιν λα απνθχγεηο απηφ ην ζπκπέξαζκα. 6Καη θάζε 
παξάπνλν πνπ έρεηο, επηκέλεη φηη ην ζψκα είλαη πξαγκαηηθφ. 7Παξαβιέπεη εληειψο ηη είλαη 
ν αδεξθφο ζνπ. 8Δληζρχεη ηελ πεπνίζεζε ζνπ φηη είλαη έλα ζψκα θαη ηνλ θαηαδηθάδεη γηα 
απηφ. 9Καη ηζρπξίδεηαη φηη ε ζσηεξία ηνπ πξέπεη λα είλαη ν ζάλαηνο, πξνβάιινληαο έηζη 
απηή ηελ επίζεζε πάλσ ζην Θεφ θαη ζεσξψληαο Απηφλ ππεχζπλν γηα απηφ. 
6) ε απηή ηελ πξνζεθηηθά πξνεηνηκαζκέλε αξέλα φπνπ άγξηα δψα ςάρλνπλ γηα ιεία θη 
φπνπ ην έιενο δελ κπνξεί λα εηζέιζεη, ην εγψ έξρεηαη λα ζε ζψζεη. 20 Θεφο ζε έθηηαμε έλα 
ζψκα. 3Πνιχ θαιά. 4Αο ην απνδερηνχκε απηφ θη αο είκαζηε ραξνχκελνη. 3αλ έλα ζψκα 
κελ αθήλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ζηεξεζεί απηά πνπ ην ζψκα πξνζθέξεη. 6Πάξε ην ιίγν πνπ 
κπνξείο λα πάξεηο. 7Ο Θεφο δε ζνπ έδσζε ηίπνηα. 8Σν ζψκα είλαη ν κφλνο ζνπ ζσηήξαο. 
Δίλαη ν ζάλαηνο ηνπ Θενχ θαη ε ζσηεξία ζνπ. 
7) Απηφ είλαη ην γεληθφ πηζηεχσ ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 2Μεξηθνί κηζνχλ ην ζψκα θαη 
πξνζπαζνχλ λα ην πιεγψζνπλ θαη λα ην ηαπεηλψζνπλ. 3 Άιινη αγαπνχλ ην ζψκα θαη 
πξνζπαζνχλ λα ην εμπκλήζνπλ θαη λα ην εθζεηάζνπλ. 4Αιιά εθφζνλ ην ζψκα βξίζθεηαη 
ζην θέληξν ηεο αληίιεςεο πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, επηηίζεζαη ζην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα 
ηε ζσηεξία θη έρεηο παξάπνλα απφ Απηφλ θαη ηε δεκηνπξγία Σνπ έηζη ψζηε λα κε κπνξείο 
λα αθνχζεηο ηε θσλή ηεο αιήζεηαο θαη λα ηελ θαισζνξίζεηο ζαλ θίιε. 50 ζσηήξαο πνπ 
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έρεηο δηαιέμεη παίξλεη ηε ζέζε Σεο. 6Δίλαη ν θίινο ζνπ, ελψ Απηή είλαη ν ερζξφο ζνπ. 
8) Θα πξνζπαζήζνπκε ζήκεξα λα ζηακαηήζνπκε απηέο ηηο αλφεηεο επηζέζεηο ζηε 
ζσηεξία. 2Αληί λα ηεο επηηεζνχκε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ θαισζνξίζνπκε. 3Ζ 
αλαπνδνγπξηζκέλε αληίιεςε ζνπ έρεη επηθέξεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηελ εηξήλε 
ηνπ λνπ ζνπ. 4Έρεηο δεη ηνλ εαπηφ ζνπ ζε έλα ζψκα θαη ηελ αιήζεηα έμσ απφ ζέλα, 
θιεηδσκέλε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζψκαηνο καθξηά απφ ηελ επίγλσζε ζνπ. 5Σψξα 
ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην δνχκε απηφ δηαθνξεηηθά. 
9) Σν θσο ηεο αιήζεηαο ππάξρεη κέζα καο, εθεί πνπ ην ηνπνζέηεζε ν Θεφο. 2Δίλαη ην 
ζψκα, πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ καο θαη ην νπνίν δε καο απαζρνιεί. 3Σν λα είλαη θαλείο 
ρσξίο έλα ζψκα είλαη ην λα βξίζθεηαη ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. 4Ζ αλαγλψξηζε ηνπ 
θσηφο ηεο αιήζεηαο κέζα καο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ καο φπσο είκαζηε. 5Σν λα 
βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο ζαλ μερσξηζηφ απφ ην ζψκα ζεκαίλεη φηη ζηακαηάκε ηελ επίζεζε 
καο ζην ζρέδην Σνπ γηα ζσηεξία, θαη ην δερφκαζηε. 6Καη νπνηεδήπνηε ην ζρέδην Σνπ έρεη 
γίλεη απνδεθηφ, έρεη ήδε επηηεπρζεί. 
10) Ο ζηφρνο καο ζηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα είλαη λα αληηιεθζνχκε 
φηη ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία έρεη ήδε επηηεπρζεί κέζα καο. 2Γηα λα πεηχρνπκε 
απηφ ην ζηφρν πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ επίζεζε κε ηε δεθηηθφηεηα. 3ζν 
επηηηζέκαζηε ζην ζρέδην Σνπ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηη ζρέδην έρεη ν Θεφο γηα 
καο. 4Δπνκέλσο θάλνπκε επίζεζε ελαληίνλ απηνχ πνπ δελ αλαγλσξίδνπκε. 5Σψξα ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα παξακεξίζνπκε ηελ θξίζε καο θαη λα ξσηήζνπκε πνην είλαη ην ζρέδην 
ηνπ Θενχ γηα καο: 
6Ση είλαη ε ζσηεξία, Παηεξά; 
7Δγώ δε γλσξίδσ. 8Πεο κνπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα θαηαιάβσ. 
9Μεηά ζα πεξηκέλνπκε γαιήληα γηα ηελ απάληεζε Σνπ. !0 Έρνπκε επηηεζεί ζην ζρέδην ηνπ 
Θενχ γηα ηε ζσηεξία ρσξίο λα πεξηκέλνπκε λα αθνχζνπκε ηη είλαη. 11 Έρνπκε θσλάμεη ηα 
παξάπνλα καο ηφζν δπλαηά πνπ δελ έρνπκε αθνχζεη ηε Φσλή Σνπ. Η2 Έρνπκε 
ρξεζηκνπνηήζεη ηα παξάπνλα καο γηα λα θιείζνπκε ηα κάηηα καο θαη λα βνπιψζνπκε ηα 
απηηά καο. 
11) Σψξα ζα ζέιακε λα δνχκε, λα αθνχζνπκε θαη λα κάζνπκε. 2«Ση είλαη ε ζσηεξία 
Παηέξα;» 3Ρψηεζε θαη ζα ζνπ δνζεί απάληεζε. 4Αλαδήηεζε θαη ζα βξεηο. 
5Γε ξσηάκε πηα ην εγψ ηη είλαη ε ζσηεξία θαη πνπ ζα ηε βξεηο. Ρσηάκε ηελ αιήζεηα. 7Να 
είζαη βέβαηνο, ινηπφλ, φηη ε απάληεζε ζα είλαη αιεζηλή εμαηηίαο Απηνχ πνπ ξσηάο. 
12) πνηε αηζζάλεζαη ηελ απηνπεπνίζεζε ζνπ λα ειαηηψλεηαη θαη ηελ ειπίδα ηεο 
επηηπρίαο ζνπ λα ηξεκνθέγγεη θαη λα ζβήλεη, επαλέιαβε ηελ εξψηεζε ζνπ θαη ην αίηεκα 
ζνπ ζπκίδνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ην δεηάο απηφ απφ ηνλ Άπεηξν Γεκηνπξγφ ηνπ 
'Απείξνπ, ν Οπνίνο ζε δεκηνχξγεζε ζαλ ηνλ Δαπηφ Σνπ: 
2Ση είλαη ε ζσηεξία Παηέξα; 
3Δγώ δε γλσξίδσ. 4Πεο κνπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα θαηαιάβσ. 
5Απηφο ζα απαληήζεη. 6Να είζαη απνθαζηζκέλνο λα αθνχζεηο. 
13) Μία ή ίζσο θαη δχν κηθξφηεξεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ηελ ψξα ζα είλαη αξθεηέο γηα 
ζήκεξα επεηδή ζα είλαη θάπσο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απ' φ,ηη ζπλήζσο. 2Απηέο νη 
αζθήζεηο πξέπεη λα αξρίδνπλ κε ην εμήο: 
3Ζ παξαθξάηεζε παξαπόλσλ είλαη κηα επίζεζε ζην ζρέδην ηνλ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
4Αο ην απνδερηώ απηό ην ζρέδην, ρσξίο επίζεζε. 5Ση είλαη ε ζσηεξία Παηέξα; 
6Μεηά πεξίκελε γηα έλα πεξίπνπ ιεπηφ ζηε ζησπή κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά, αλ είλαη 
δπλαηφ, θαη δψζε πξνζνρή λα αθνχζεηο ηελ απάληεζε Σνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 73 
 
Θέισ λα ππάξρεη θσο. 
 
1) ήκεξα ζα εμεηάζνπκε ηε βνχιεζε πνπ κνηξάδεζαη κε ην Θεφ. 2Απηή δελ είλαη ην ίδην κε 
ηηο κάηαηεο επηζπκίεο ηνπ εγψ απφ ηηο νπνίεο ην ζθνηάδη θαη ε κεδακηλφηεηα πξνέξρνληαη. 
3Ζ βνχιεζε πνπ κνηξάδεζαη κε ην Θεφ έρεη φιε ηε δχλακε ηεο δεκηνπξγίαο κέζα ηεο. 4Οη 
κάηαηεο επηζπκίεο ηνπ εγψ δε κνηξάδνληαη θη επνκέλσο δελ έρνπλ δχλακε. 5Οη επηζπκίεο 
ηνπ δελ είλαη κάηαηεο απφ ηελ άπνςε φηη κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα θφζκν ςεπδαηζζήζεσλ 
ζηνλ νπνίν ε πίζηε ζνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ηζρπξή. 6Πξάγκαηη φκσο είλαη κάηαηεο απφ 
ηελ άπνςε ηεο δεκηνπξγίαο. 7Γε θηηάρλνπλ ηίπνηα πνπ λα είλαη πξαγκαηηθφ. 
2) Οη κάηαηεο επηζπκίεο θαη ηα παξάπνλα είλαη νη ζπλέηαηξνη ή νη ζπλεξγάηεο πνπ έρνπλ 
θηηάμεη ηνλ θφζκν πνχ βιέπεηο. 2Οη επηζπκίεο ηνπ εγψ ηνλ πξνθάιεζαλ θαη ε αλάγθε ηνπ 
εγψ γηα παξάπνλα, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα ηνλ ζπληεξήζνπλ, ηνλ γεκίδνπλ κε 
αλζξψπηλεο κνξθέο πνπ θαίλνληαη λα ζνπ επηηίζεληαη θαη λα δεηνχλ «δίθαηε» θξίζε. 3Απηέο 
νη αλζξψπηλεο κνξθέο γίλνληαη νη κεζάδνληεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εγψ γηα λα θάλεη 
παξάπνλα. 4ηέθνληαη κεηαμχ ηεο επίγλσζεο ζνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αδεξθψλ 
ζνπ. 5Δλψ ηηο θνηηάδεηο δε γλσξίδεηο ηνπο αδεξθνχο ή ηνλ Δαπηφ ζνπ. 
3) Ζ βνχιεζε ζνπ μεθφβεηαη απφ ζέλα ζε απηή ηελ παξάμελε δνζνιεςία, ζηελ νπνία ε 
ελνρή αληαιιάζζεηαη θαη ηα παξάπνλα απμάλνληαη κε ηελ θάζε αληαιιαγή. 3Μπνξεί έλαο 
ηέηνηνο θφζκνο λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε βνχιεζε πνπ ν Τηφο ηνπ Θενχ κνηξάδεηαη κε 
ηνλ Παηέξα ηνπ; 3Γεκηνχξγεζε θαηαζηξνθή ν Θεφο γηα ηνλ Τηφ Σνπ; 4Ζ Γεκηνπξγία είλαη ε 
βνχιεζε θαη Σσλ Γχν καδί. 5Θα δεκηνπξγνχζε ν Θεφο έλα θφζκν πνπ ζθνηψλεη ηνλ εαπηφ 
Σνπ; 
4) ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε αθφκα κηα θνξά λα θηάζνπκε ηνλ θφζκν πνπ είλαη ζε 
ζπκθσλία κε ηε βνχιεζε ζνπ. 2Σν θσο ππάξρεη κέζα ζε απηφλ επεηδή δελ αληηηίζεηαη ηε 
Βνχιεζε ηνπ Θενχ. 3Γελ είλαη ε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ, αιιά ην θσο ηεο Βαζηιείαο ιάκπεη 
πάλσ ηνπ. 4Σν ζθνηάδη έρεη εμαθαληζηεί. 5Οη κάηαηεο επηζπκίεο ηνπ εγψ έρνπλ απνζπξζεί. 
6Παξ' φια απηά, ην θσο ιάκπεη ζε απηφ ηνλ θφζκν θαζξεθηίδνληαο ηε ζέιεζε ζνπ θη 
επνκέλσο ζα πξέπεη λα ην' αλαδεηήζνπκε κέζα ζνπ. 
5) Ζ εηθφλα ηνπ θφζκνπ πνπ έρεηο κπνξεί λα θαζξεθηίδεη κφλν απηφ πνπ είλαη κέζα ζνπ. 
20χηε ε πεγή ηνπ θσηφο νχηε ε πεγή ηνπ ζθνηαδηνχ κπνξνχλ λα βξεζνχλ έμσ απφ ζέλα. 
3Σα παξάπνλα ζθνηεηληάδνπλ ην λνπ ζνπ θη έηζη θνηηάδεηο έλα ζθνηεηλφ θφζκν. 4Ζ 
ζπγρψξεζε αθαηξεί ην ζθνηάδη, επαλαβεβαηψλεη ηε βνχιεζε ζνπ θαη ζε αθήλεη λα 
θνηηάμεηο έλα θφζκν θσηφο. 5 Έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα φηη ην εκπφδην ησλ παξαπφ-
λσλ κπνξεί λα μεπεξαζηεί εχθνια θαη δελ κπνξεί λα ζηαζεί κεηαμχ εζέλα θαη ηεο ζσηεξίαο 
ζνπ. 6Ο ιφγνο είλαη πνιχ απιφο. 7Θέιεηο πξαγκαηηθά λα είζαη ζηελ θφιαζε; 8Θέιεηο 
πξαγκαηηθά λα θιαηο, λα ππνθέξεηο θαη λα πεζάλεηο; 
6) Ξέραζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ εγψ πνπ αλαδεηνχλ λα απνδείμνπλ φηη φιν απηφ είλαη 
πξάγκαηη ε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ. 2Γλσξίδεηο φηη δελ είλαη. 
3Γελ κπνξεί λα ην ζέιεηο απηφ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 4Τπάξρεη έλα φξην πέξα απφ ην νπνίν νη 
ςεπδαηζζήζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ. 5Ζ δπζηπρία δελ είλαη επηπρία θαη είλαη ε 
επηπρία πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο. 6Απηή είλαη ε αιεζηλή ζνπ ζέιεζε. 7Κη επνκέλσο ε 
ζσηεξία είλαη επίζεο ε ζέιεζε ζνπ. 8Θέιεηο λα πεηχρεηο ζε απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα 
θάλνπκε ζήκεξα. 9Σν επηρεηξνχκε κε ηελ επινγία ζνπ θαη ηε ραξνχκελε ζπγθαηάζεζε ζνπ. 
7) Θα πεηχρνπκε ζήκεξα αλ ζπκάζαη φηη ζέιεηο ηε ζσηεξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 2Θέιεηο λα 
απνδερηείο ην ζρέδην ηνπ Θενχ επεηδή ζπκκεηέρεηο ζε απηφ. 3Γελ έρεηο βνχιεζε πνπ 
κπνξεί πξαγκαηηθά λα ηνπ αληηζηαζεί θαη δε ζέιεηο λα ην θάλεηο απηφ. 4Ζ ζσηεξία είλαη γηα 
ζέλα. 5Πάλσ απ' φια ζέιεηο ηελ ειεπζεξία λα ζπκεζείο πνηνο πξαγκαηηθά είζαη. 6ήκεξα 
είλαη ην εγψ πνπ ζηέθεηαη αδχλακν κπξνζηά ζηε βνχιεζε ζνπ. 7Ζ βνχιεζε ζνπ είλαη 
ειεχζεξε θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηελ ππεξληθήζεη. 
8) Δπνκέλσο, επηρεηξνχκε ηηο αζθήζεηο γηα ζήκεξα κε ραξνχκελε απηνπεπνίζεζε, βέβαηνη 
φηη ζα βξνχκε απηφ πνπ είλαη ην ζέιεκα ζνπ λα βξνχκε, θαη φηη ζα ζπκεζνχκε απηφ πνπ 
είλαη ην ζέιεκα ζνπ λα ζπκεζνχκε. 2Μάηαηεο επηζπκίεο δελ κπνξνχλ λα καο θξαηήζνπλ 
θπιαθηζκέλνπο, νχηε λα καο εμαπαηήζνπλ κε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο δχλακεο. 3ήκεξα αο 
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γίλεη ην ζέιεκα ζνπ θη αο κπεη έλα ηέινο ζηελ παξάινγε πεπνίζεζε φηη είλαη ε θφιαζε πνπ 
δηαιέγεηο ζηε ζέζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Οπξαλνχ. 
9) Θα αξρίζνπκε ηηο πην κεγάιεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο κε ηελ αλαγλψξηζε φηη ην ζρέδην 
ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία, θαη κφλν ην Γηθφ Σνπ, είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηε βνχιεζε 
ζνπ. 2Γελ είλαη ν ζθνπφο κηαο μέλεο δχλακεο πνπ ζνπ επηβάιιεηαη παξά ηε ζέιεζε ζνπ. 
3Δίλαη ν έλαο ζθνπφο εδψ, ζηνλ νπνίν εζχ θαη ν Παηέξαο ζνπ είζηε ζε ηέιεηα ζπκθσλία. 
4Θα πεηχρεηο ζήκεξα, ηελ εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Τηνχ ηνπ 
Θενχ απφ ηελ θφιαζε θη απφ φιεο ηηο κάηαηεο επηζπκίεο. 5Σψξα ε ζέιεζε ηνπ 
απνθαζίζηαηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ. 6Δίλαη πξφζπκνο απηή αθξηβψο ηελ εκέξα λα θνηηάμεηο 
ην θσο κέζα ηνπ θαη λα ζσζεί. 
10) Αθνχ ην ππελζπκίζεηο απηφ ζηνλ εαπηφ ζνπ θη απνθαζίζεηο λα θξαηήζεηο μεθάζαξα ηε 
ζέιεζε ζνπ ζην λνπ ζνπ, πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ήξεκε απνθαζηζηηθφηεηα θαη γαιήληα 
βεβαηφηεηα: 
2Θέισ λα ππάξρεη θσο. 3Αο δσ ην θσο πνπ θαζξεθηίδεη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ην δηθό 
κνπ. 
4Μεηά άθεζε ηε βνχιεζε ζνπ λα επηβιεζεί, ελσκέλε κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ θη ελσκέλε 
κε ηνλ Δαπηφ ζνπ. 5Βάιε ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε 
Σνπο. Αθνινχζεζε Σηο θαζψο νπ δείρλνπλ ην δξφκν. 
11) ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο μαλάθαλε κηα δηαθήξπμε απηνχ πνπ 
πξαγκαηηθά ζέιεηο. 2Πεο: 
3Θέισ λα ππάξρεη θσο. 4Σν ζθνηάδη δελ είλαη ε ζέιεζή κνπ. 
5Απηφ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ηελ ψξα. 6Δίλαη φκσο πάξα πνιχ 
ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηο απηή ηε κνξθή ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο ακέζσο κφιηο κπαίλεηο ζηνλ 
πεηξαζκφ λα θάλεηο έλα νπνηνπδήπνηε είδνπο παξάπνλν. 7Απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα 
εγθαηαιείςεηο ηα παξάπνλα ζνπ, αληί λα ηα αγαπάο θαη λα ηα θξχβεηο ζην ζθνηάδη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 74 
 
Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνπ Θενύ. 
 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θεληξηθή ζθέςε πξνο ηελ νπνία φιεο νη 
αζθήζεηο καο θαηεπζχλνληαη. 2Ζ Βνχιεζε ηνπ Θενχ είλαη ε κφλε Βνχιεζε. 3ηαλ ην 
αλαγλσξίζεηο απηφ, ζα έρεηο αλαγλσξίζεη φηη ε βνχιεζε ζνπ είλαη ε Γηθή Σνπ. 4Ζ 
πεπνίζεζε φηη είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη δηακάρε ζα έρεη εγθαηαιεηθζεί. 5Ζ εηξήλε ζα έρεη 
αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάμελε ηδέα φηη αληηκεησπίδεηο έλα νδπλεξφ δίιεκκα κεηαμχ 
ζπγθξνπφκελσλ ζθνπψλ. 6αλ κηα έθθξαζε ηεο Βνχιεζεο ηνπ Θενχ, δελ έρεηο θαλέλα 
ζθνπφ παξά ην Γηθφ Σνπ. 
2) Τπάξρεη κεγάιε εηξήλε ζηε ζεκεξηλή ηδέα θαη νη αζθήζεηο γηα ζήκεξα δείρλνπλ ην 
δξφκν πξνο ηελ αλεχξεζε ηεο. 2Ζ ηδέα ε ίδηα είλαη εληειψο αιεζηλή. 3Δπνκέλσο δελ 
κπνξεί λα πξνμελήζεη ςεπδαηζζήζεηο. 4Υσξίο ςεπδαηζζήζεηο δελ κπνξεί λα ππάξρεη 
δηακάρε. 5Αο πξνζπαζήζνπκε λα ην αλαγλσξίζνπκε απηφ ζήκεξα θη αο δήζνπκε ηελ 
εηξήλε πνπ θέξλεη απηή ε αλαγλψξηζε. 
3) Άξρηζε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο επαλαιακβάλνληαο αξθεηέο θνξέο ηηο 
παξαθάησ ζθέςεηο θαη θάλνληαο ην απηφ αξγφ θαη κε κηα ζηαζεξή απνθαζηζηηθφηεηα λα 
θαηαιάβεηο ηη ελλννχλ θαη λα ηηο θξαηήζεηο ζην λνπ ζνπ: 
2Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνλ Θενύ. 3Γελ κπνξεί λα έρσ ςπρνινγηθέο 
ζπγθξνύζεηο. 
4Μεηά αθηέξσζε αξθεηά ιεπηά ζην λα πξνζζέζεηο κεξηθέο ζθέςεηο, φπσο νη εμήο: 
5Δίκαη ελ εηξήλε. 
6Σίπνηα δελ κπνξεί λα κε ηαξάμεη. 
7Σν ζέιεκα κνπ είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. 
8Σν ζέιεκα κνπ θαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ είλαη έλα. 
9Ο Θεφο ζέιεη εηξήλε γηα ηνλ Τηό Σνπ. 
'°Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εηζαγσγηθήο θάζεο, πξφζεμε λα αληηκεησπίδεηο γξήγνξα 
νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο δηακάρεο πνπ κπνξεί λα πεξάζνπλ απφ ην λνπ ζνπ. 11Πεο ζηνλ 
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εαπηφ ζνπ ακέζσο: 
12Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνπ Θενύ. 13Απηέο νη αληηκαρόκελεο ζθέςεηο δελ 
έρνπλ λόεκα. 
4) Αλ ππάξρεη έλα δήηεκα γηα ην νπνίν έρεηο ζπγθξνπφκελεο ζθέςεηο θαη ην νπνίν θαίλεηαη 
λα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ην επηιχζεηο, μερψξηζε ην γηα εηδηθή εμέηαζε. 2θέςνπ ην γηα 
ιίγν, αιιά πνιχ ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηφξηζε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα θαη ηηο 
ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
3Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνύ Θενύ, 4Σε κνηξάδνκαη κε Απηόλ. 
5Οί ςπρνινγηθέο κνπ ζπγθξνύζεηο γηα…………………δελ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθέο. 
5) Αθνχ θαζαξίζεηο ην λνπ ζνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν, θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη πξνζπάζεζε 
λα βηψζεηο ηελ εηξήλε πνπ ζνπ επηηξέπεη ε πξαγκαηηθφηεηα ζνπ. 2Βπζίζνπ κέζα ηεο θαη 
ληψζε φηη ζε πεξηβάιιεη απφ παληνχ. 3Μπνξεί λα ππάξμεη θάπνηνο πεηξαζκφο λα 
παξεξκελεχζεηο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ζαλ κηα απφπεηξα λα απνηξαβερηείο, αιιά ε 
δηαθνξά εληνπίδεηαη εχθνια. 4Αλ ηηο πεηχρεηο ζα αηζζαλζείο κηα βαζηά αίζζεζε ραξάο, θαη 
κηα απμεκέλε δσεξφηεηα, παξά έλα αίζζεκα ππλειίαο θαη απνραχλσζεο. 
6) Ζ ραξά ραξαθηεξίδεη ηελ εηξήλε. 2Απφ απηή ηελ εκπεηξία ζα αλαγλσξίζεηο φηη ηελ έρεηο 
θηάζεη. 3Αλ αηζζαλζείο φηη γιηζηξάο ζε ππλειία θαη λσζξφηεηα, επαλέιαβε ακέζσο ηε 
ζεκεξηλή ηδέα θαη πξνζπάζεζε μαλά. 4Κάλε ην απηφ φζν ζπρλά είλαη αλαγθαίν. 5Τπάξρεη 
ζαθέο φθεινο ζην λα αξλεζείο λα επηηξέςεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ λα απνηξαβερηεί, έζησ θη αλ 
δε βηψζεηο ηελ εηξήλε πνπ αλαδεηάο. 
7) ηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα επηρεηξνχληαη ζε ηαθηηθά 
θαη πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα ζήκεξα, ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
2Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνπ Θενύ. 3Αλαδεηώ ηελ εηξήλε Σνπ ζήκεξα. 
4Μεηά πξνζπάζεζε λα βξεηο απηφ πνπ αλαδεηάο. 5Θα ήηαλ θαιφ λα αθηεξψζεηο γηα απηέο 
ηηο αζθήζεηο έλα ή δχν ιεπηφ θάζε κηζή ψξα κε ηα κάηηα ζνπ θιεηζηφ αλ είλαη δπλαηφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 75 
 
Σν Φσο έρεη έξζεη. 
 
1) Σν θσο έρεη έξζεη. 2Δίζζη ζεξαπεπκέλνο θαη κπνξείο λα ζεξαπεχζεηο. 3Σν θσο έρεη 
έξζεη. 4Έρεηο ζσζεί θαη κπνξείο λα ζψζεηο. 5ΔΊζαη ελ εηξήλε θαη θέξλεηο ηελ εηξήλε καδί 
ζνπ νπνπδήπνηε πεγαίλεηο. 6Σν ζθνηάδη, ε ηαξαρή θη ν ζάλαηνο έρνπλ εμαθαληζηεί. 7Σν 
θσο έρεη έξζεη. 
2) ήκεξα ζα γηνξηάζνπκε ην επηπρέο ηέινο ηνπ καθξνρξφληνπ νλείξνπ ηεο θαηαζηξνθήο. 
2Γελ ππάξρνπλ ζθνηεηλά φλεηξα ηψξα. 3Σν θσο έρεη έξζεη. 4ήκεξα ε επνρή ηνπ Φσηφο 
αξρίδεη γηα ζέλα θαη γηα ηνλ θαζέλα. 5ΔΊλαη κηα λέα επνρή ζηελ νπνία έλαο θαηλνχξηνο 
θφζκνο γελληέηαη. 6ην πέξαζκα ηνπ, ν παιηφο θφζκνο δελ έρεη αθήζεη ίρλε πάλσ ζηνλ 
θαηλνχξην. 7ήκεξα ζα δνχκε έλα δηαθνξεηηθφ θφζκν επεηδή ην θσο έρεη έξζεη. 
3) Οη αζθήζεηο καο γηα ζήκεξα ζα είλαη επράξηζηεο θαη ζα πξνζθέξνπκε επραξηζηίεο γηα ην 
πέξαζκα ηνπ παιηνχ θφζκνπ θαη ηελ αξρή ηνπ θαηλνχξηνπ. 2Κακηά ζθηά απφ ην παξειζφλ 
δελ παξακέλεη λα ζνιψζεη ηελ φξαζε καο θαη λα θξχςεη ηνλ θφζκν πνπ ε ζπγρψξεζε καο 
πξνζθέξεη. 3ήκεξα ζα δερηνχκε ην λέν θφζκν ζαλ ηνλ θφζκν πνπ ζέινπκε λα δνχκε. 
4Θα καο δνζεί απηφ πνπ επηζπκνχκε. 5Θέινπκε λα δνχκε ην θσο, ην θσο έρεη έξζεη. 
4) Οη κεγαιχηεξεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα αθηεξσζνχλ ζην λα θνηηάμνπκε ηνλ θφζκν πνπ 
ε ζπγρψξεζε καο δείρλεη. 2Απηφ είλαη πνπ ζέινπκε λα δνχκε θαη κφλν απηφ. 3 Ο έλαο θαη 
κφλνο ζθνπφο καο θαζηζηά απηφ ην ζηφρν αλαπφθεπθην. 4ήκεξα ν πξαγκαηηθφο θφζκνο 
εγείξεηαη ραξνχκελα κπξνζηά καο, γηα λα ηνλ δνχκε επηηέινπο. 5Ζ φξαζε καο δφζεθε 
ηψξα πνπ ην θσο έρεη έξζεη. 
5) ήκεξα δε ζέινπκε λα δνχκε ηε ζθηά ηνπ εγψ ζηνλ θφζκν. 2Βιέπνπκε ην θσο θαη .κέζα 
ζε απηφ βιέπνπκε ηελ αληαλάθιαζε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Οπξαλνχ λα απιψλεηαη ζε φιν ηνλ 
θφζκν. 3 Άξρηζε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα 
ραξκφζπλα λέα ηεο απειεπζέξσζεο ζνπ: 
4Σν Φσο έρεη έξζεη. 5 Έρσ ζπγρσξέζεη ηνλ θόζκν. 
6) Με ζηνράδεζαη ην παξειζφλ ζήκεξα. 2Γηαηήξεζε έλα εληειψο ακεξφιεπην λνπ ζήκεξα, 
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θαζαξηζκέλν απφ φιεο ηηο ηδέεο ηνπ παξειζφληνο θη απφ θάζε έλλνηα πνπ έρεηο θηηάμεη. 3 
Έρεηο ζπγρσξέζεη ηνλ θφζκν ζήκεξα. 4Μπνξείο λα ηνλ θνηηάμεηο ηψξα ζαλ λα κελ ηνλ. 
έρεηο δεη πνηέ πξηλ. 5Γε γλσξίδεηο αθφκα πσο θαίλεηαη. 6Απιψο πεξηκέλεηο λα ζνπ ηνλ 
δείμνπλ. Δλψ πεξηκέλεηο, επαλέιαβε αξθεηέο θνξέο, αξγά θαη κε ηέιεηα ππνκνλή, ηα εμήο: 
8Σν θσο έρεη έξζεη. 9Έρσ ζπγρσξέζεη ηνλ θόζκν. 
7) πλεηδεηνπνίεζε φηη ε ζπγρψξεζε ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα ηεο φξαζεο. 2Καηαλφεζε φηη ην 
Άγην Πλεχκα πνηέ δελ παξαιείπεη λα δψζεη ην δψξν ηεο φξαζεο ζε απηνχο πνπ 
ζπγρσξνχλ. 3Πίζηεςε φηη Απηφο δε ζα ζε εγθαηαιείςεη ηψξα. 4 Έρεηο ζπγρσξέζεη ηνλ 
θφζκν. 5Θα είλαη καδί ζνπ θαζψο παξαηεξείο θαη πεξηκέλεηο. 4Θα ζνπ δείμεη φ,ηη βιέπεη ε 
αιεζηλή φξαζε. 7Δίλαη ην ζέιεκα Σνπ θη έρεηο ζπλδεζεί καδί Σνπ. 8Πεξίκελε ππνκνλεηηθά 
γηα Απηφλ. 9Θα είλαη εθεί. '°Σν θσο έρεη έξζεη. 11'Δρεηο ζπγρσξέζεη ηνλ θφζκν. 
8) Πεο Σνπ φηη γλσξίδεηο φηη δελ κπνξείο λα απνηχρεηο επεηδή Σνλ εκπηζηεχεζαη. 2Καη πεο 
ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη πεξηκέλεηο κε βεβαηφηεηα λα θνηηάμεηο ηνλ θφζκν πνπ Απηφο ζνπ 
ππνζρέζεθε. 3Απφ δσ θαη κπξνο ζα βιέπεηο δηαθνξεηηθά. 4ήκεξα ην θσο έρεη έξζεη. 5Καη 
ζα δεηο ηνλ θφζκν πνπ Απηφο έρεη ππνζρεζεί απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ θαη ζηνλ νπνίν ην 
ηέινο ηνπ ρξφλνπ είλαη ζίγνπξν. 
9) Οη πην ζχληνκεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα είλαη επίζεο ραξνχκελεο επθαηξίεο λα ζπκεζείο 
ηελ απειεπζέξσζε ζνπ. 2Τπελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ θάζε έλα ηέηαξην πεξίπνπ φηη 
ζήκεξα είλαη ε ψξα γηα ηδηαίηεξν ενξηαζκφ. 3Γψζε επραξηζηίεο γηα ην έιενο θαη ηελ Αγάπε 
ηνπ Θενχ. 4Να είζαη ραξνχκελνο πνπ ε δχλακε ηεο ζπγρψξεζεο ζεξαπεχεη εληειψο ηελ 
φξαζε ζνπ. 5Να είζαη βέβαηνο φηη ζε απηή ηελ εκέξα ππάξρεη έλα λέν μεθίλεκα. 6Υσξίο ην 
ζθνηάδη ηνπ παξειζφληνο πάλσ ζηα κάηηα ζνπ, δελ κπνξείο λα κε δεηο ζήκεξα. 7Κη φ,ηη ζα 
δεηο ζα είλαη ηφζν εππξφζδεθην πνπ κε ραξά ζα παξαηείλεηο ηε ζεκεξηλή εκέξα γηα πάληα. 
10) Λέγε ινηπφλ: 
2Γν Φσο έρεη έξζεη. 3'Δρσ ζπγρσξέζεη ηνλ θόζκν. 
4Αλ ηπρφλ κπεηο ζε πεηξαζκφ, πεο ζηνλ νπνηνδήπνηε πνπ θαίλεηαη λα ζε ηξαβά πίζσ ζην 
ζθνηάδη ηα εμήο: 
5Γν Φσο έρεη έξζεη. 6ε έρσ ζπγρσξήζεη. 
11) Αθηεξψλνπκε απηή ηε κέξα ζηε γαιήλε ζηελ νπνία ν Θεφο ζα ζε ήζειε λα βξίζθεζαη. 
2Κξάηεζέ ηελ ζηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη δεο ηελ παληνχ ζήκεξα, θαζψο 
γηνξηάδνπκε ηελ αξρή ηεο φξαζεο ζνπ θαη ηε ζέα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ έρεη έξζεη 
λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αλειέεην θφζκν πνπ λφκηδεο φηη ήηαλ πξαγκαηηθφο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 76 
 
Γελ ππάγνκαη ζε θαλέλα λόκν, εθηόο απηώλ ηνπ Θενύ. 
 
1) Παξαηεξήζακε πξνεγνπκέλσο πφζα αλφεηα πξάγκαηα ζνπ έρνπλ θαλεί λα είλαη 
ζσηεξία. 2Καζέλα απφ απηά ζε έρεη θπιαθίζεη κε λφκνπο ηφζν αλφεηνπο φζν θαη ηα ίδηα. 
3Γε δεζκεχεζαη απφ απηνχο ηνπο λφκνπο. 4 κσο γηα λα ην θαηαιάβεηο απηφ, πξέπεη 
πξψηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ε ζσηεξία δε βξίζθεηαη εθεί. 3Οζν αλαδεηάο ηε ζσηεξία 
ζε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ λφεκα, πξνζδέλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε λφκνπο πνπ είλαη 
παξάινγνη. 6 Έηζη επηδεηάο λα απνδείμεηο φηη ε ζσηεξία βξίζθεηαη εθεί πνπ δελ ππάξρεη. 
2) ήκεξα ζα είκαζηε ραξνχκελνη πνπ δελ κπνξείο λα ην απνδείμεηο απηφ. 2Γηαηί αλ 
κπνξνχζεο, ζα αλαδεηνχζεο γηα πάληα ηε ζσηεξία εθεί πνπ δελ ππάξρεη θαη πνηέ δε ζα 
ηελ έβξηζθεο. 3Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζνπ μαλαιέγεη αθφκα κηα θνξά πφζν απιή είλαη ε ζσηεξία. 
4Φάμε ηελ εθεί πνπ ζε πεξηκέλεη θη εθεί ζα ηε βξεηο. 5Μελ θνηηάο πνπζελά αιινχ γηαηί δελ 
είλαη πνπζελά αιινχ. 
3) πιινγίζνπ ηελ ειεπζεξία πνπ έξρεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε φηη δε δεζκεχεζαη απφ φινπο 
ηνπο παξάμελνπο θαη δηαζηξεβισκέλνπο λφκνπο πνπ έρεηο εγθαζηδξχζεη γηα λα ζε 
ζψζνπλ. 2Πξαγκαηηθά λνκίδεηο φηη ζα ιηκνθηνλνχζεο αλ δελ είρεο έλα ζσξφ ηππσκέλσλ 
θνκκαηηψλ ραξηηνχ θαη ζηνίβεο κεηαιιηθψλ δίζθσλ. 3Πξαγκαηηθφ λνκίδεηο φηη έλα κηθξφ 
ζηξνγγπιφ ραπάθη ή θάπνην πγξφ πνπ ελζηαιάδεηαη κέζα ζηηο θιέβεο ζνπ κέζσ κηαο 
κπηεξήο βειφλαο ζα απνηξέςεη ηελ αξξψζηηα θαη ην ζάλαην. 4Πξαγκαηηθά λνκίδεηο φηη είζαη 
κφλνο ζνπ, εθηφο αλ έλα άιιν ζψκα είλαη καδί ζνπ. 
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4) Δίλαη ε παξαθξνζχλε πνπ ζθέθηεηαη απηά ηα πξάγκαηα. 2Σα νλνκάδεηο λφκνπο θαη ηα 
ηαμηλνκείο θάησ απφ δηαθνξεηηθά νλφκαηα ζε έλα καθξχ θαηάινγν ηειεηνπξγηψλ πνπ δελ 
έρνπλ θακηά ρξήζε θαη δελ ππεξεηνχλ θαλέλα ζθνπφ. 3Ννκίδεηο φηη πξέπεη λα ππαθνχο 
ηνπο «λφκνπο» ηεο ηαηξηθήο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο πγείαο. Πξνζηάηεςε ην ζψκα θαη ζα 
ζσζείο. 
5) Απηνί δελ είλαη λφκνη, αιιά ηξέια. 2Σν ζψκα θηλδπλεχεη απφ ην λνπ πνπ πιεγψλεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ. 3Σν ζψκα ππνθέξεη ψζηε λα κε δεη ν λνπο φηη είλαη ην ζχκα ηνπ εαπηνχ ηνπ. 4Ο 
πφλνο ηνπ ζψκαηνο είλαη κηα κάζθα πνπ ν λνπο επηδεηθλχεη γηα λα θξχςεη απηφ πνπ 
πξαγκαηηθά ππνθέξεη. 5Ο λνπο δε ζα ήζειε λα θαηαιάβεη φηη είλαη ν ίδηνο ν ερζξφο ηνπ 
εαπηνχ ηνπ, επηηίζεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζέιεη λα πεζάλεη. Δίλαη αθξηβψο απηφ απφ ην 
νπνίν νη «λφκνη» ζνπ ζα έζσδαλ ην ζψκα. 7Αχηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν λνκίδεηο 
φηη είζαη έλα ζψκα. 
6) Γελ ππάξρνπλ άιινη λφκνη εθηφο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. 2Απηφ ρξεηάδεηαη λα 
επαλαιακβάλεηαη μαλά θαη μαλά ψζπνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ηζρχεη γηα ην θαζεηί πνπ 
έρεηο θηηάμεη ζε αληίζεζε κε ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 3Ζ καγεία ζνπ δελ έρεη λφεκα. 4 ,ηη 
ζθνπεχεη λα ζψζεη δελ ππάξρεη. 5Μφλν απηφ πνπ πξνζπαζεί λα θξχςεη ζα ζε ζψζεη. 
7) Οη λφκνη ηνπ Θενχ δελ κπνξνχλ πνηέ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 2Θα αθηεξψζνπκε ηε 
ζεκεξηλή κέξα ζην λα εθθξάζνπκε ηε ραξά καο γηα απηφ. 
3Απηφ δελ είλαη πηα κηα αιήζεηα πνπ ζα θξαηνχζακε θξπκκέλε. 4Αληίζεηα, 
ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη είλαη κηα αιήζεηα πνπ καο θξαηά ειεχζεξνπο γηα πάληα. 5Ζ καγεία 
θπιαθίδεη, αιιά νη λφκνη ηνπ Θενχ απειεπζεξψλνπλ. 6Σν Φσο έρεη έξζεη επεηδή δελ 
ππάξρνπλ άιινη λφκνη εθηφο απφ ηνπ Θενχ. 
8) Θα αξρίζνπκε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα κε κηα ζχληνκε 
αλαζθφπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ «λφκσλ» πνπ έρνπκε πηζηέςεη φηη πξέπεη λα 
ππαθνχκε. 2Απηά ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιάβνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπο «λφκνπο» ηεο 
δηαηξνθήο, ηεο αλνζνπνίεζεο, ηεο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
ζψκαηνο κε αλαξίζκεηνπο ηξφπνπο. 3θέςνπ θη άιιν, πηζηεχεηο ζηνπο «λφκνπο» ηεο 
θηιίαο, ησλ «θαιψλ» ζρέζεσλ θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο. 4 Ίζσο αθφκα θαη λα λνκίδεηο φηη 
ππάξρνπλ λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηη είλαη ηνπ Θενχ θαη ηη είλαη δηθφ ζνπ. 5Πνιιέο 
«ζξεζθείεο» έρνπλ βαζηζηεί ζε απηφ. 6Γελ έζσδαλ, αιιά θαηαδίθαδαλ ζην φλνκα ηεο 
Βαζηιείαο ηνπ Οπξαλνχ. 7Γελ είλαη φκσο πην παξάμελεο απφ φινπο ηνπο άιινπο «λφκνπο» 
πνπ λνκίδεηο φηη πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα λα είζαη αζθαιήο. 
9) Γελ ππάξρνπλ άιινη λφκνη εθηφο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. Απέξξηςε φιεο ηηο 
αλφεηεο, καγηθέο πεπνηζήζεηο ζήκεξα, θαη θξάηεζε ην λνπ ζνπ ζε ζησπειή εηνηκφηεηα γηα 
λα αθνχζεηο ηε Φσλή πνπ ζνπ ιέεη ηελ αιήζεηα. 3Θα αθνχο Έλαλ ν Οπνίνο ιέεη φηη δελ 
ππάξρεη απψιεηα θάησ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. 4Πιεξσκή νχηε δίλεηαη, νχηε 
ιακβάλεηαη. 5Αληαιιαγή δελ κπνξεί λα γίλεη, δελ ππάξρνπλ αληηθαηάζηαηα θαη ηίπνηα δελ 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηίπνηα άιιν. 6Οη λφκνη ηνπ Θενχ δίλνπλ γηα πάληα θαη πνηέ δελ 
παίξλνπλ. 
10) Άθνπγε Απηφλ, ν Οπνίνο ζνπ ηα ιέεη απηά θαη ζπλεηδεηνπνίεζε πφζν αλφεηνη είλαη νη 
«λφκνη» πνπ λφκηδεο φηη δηαηεξνχζαλ ηνλ θφζκν πνπ λφκηδεο φηη έβιεπεο. 2Μεηά ζπλέρηζε 
λα αθνχο πξνζεθηηθφ. 3Απηφο ζα ζνπ κηιήζεη θαη γηα άιια πξάγκαηα. 4Γηα ηελ Αγάπε πνπ 
ν Παηέξαο έρεη γηα ζέλα. 5Γηα ηελ αηέιεησηε ραξά πνπ ζνπ πξνζθέξεη. 6Γηα ηε ιαρηάξα 
Σνπ γηα ην κνλαδηθφ Τηφ Σνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζαλ ην κέζν Σνπ γηα ηε δεκηνπξγία, θαη ν 
νπνίνο Σνλ αξλείηαη κέζσ ηεο πίζηεο ηνπ ζηελ θφιαζε. 
11) Αο αλνίμνπκε ζήκεξα ηνπο αγσγνχο ηνπ Θενχ ζε Απηφλ. 2Έηζη ε δεκηνπξγία απμάλεηαη 
αθαηάπαπζηα. 3Ζ θσλή Σνπ ζα καο κηιήζεη γηα απηφ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ραξέο ηεο 
Βαζηιείαο ηνπ Οπξαλνχ πνπ νη λφκνη Σνπ θξαηνχλ απεξηφξηζηεο γηα πάληα. 4Θα 
επαλαιακβάλνπκε ηε ζεκεξηλή ηδέα κέρξη πνπ λα έρνπκε αθνχζεη θαη λα έρνπκε θαηαιάβεη 
φηη δελ ππάξρνπλ άιινη λφκνη εθηφο απφ ηνπ Θενχ. 5Μεηά ζα πνχκε ζηνλ εαπηφ καο ηα 
εμήο ζαλ κηα αθηέξσζε κε ηελ νπνία ε πεξίνδνο εμάζθεζεο ηειεηψλεη: 
6Γελ ππάγνκαη ζε θαλέλα λόκν, εθηόο απηώλ ηνπ Θενύ. 
12) Θα επαλαιάβνπκε απηή ηελ αθηέξσζε φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ 
ηέζζεξηο ή πέληε θνξέο ηελ ψξα, θαζψο επίζεο θαη ηελ απάληεζε καο ζε νπνηνδήπνηε 
πεηξαζκφ - θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο - λα βηψζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζαλ λα ππφθεηηαη 
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ζε άιινπο λφκνπο. 2Δίλαη ε δήισζε ηεο ειεπζεξίαο καο απφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο θη φιε 
ηελ ηπξαλλία. 3Δίλαη ε νκνινγία καο φηη ν Θεφο είλαη ν Παηέξαο καο θαη φηη ν Τηφο Σνπ είλαη 
ζσζκέλνο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 77 
 
Σα ζαύκαηα κνύ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά. 
 
1) Σα ζαχκαηα ζνπ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά εμαηηίαο ηνπ πνηνο είζαη.2Θα. ιάβεηο ηα ζαχκαηα 
εμαηηίαο ηνπ ηη είλαη ν Θεφο. 3Καη ζα πξνζθέξεηο ζαχκαηα επεηδή είζαη έλα κε ην Θεφ. 4Καη 
πάιη, πφζν απιή είλαη ε ζσηεξία! 5Δίλαη απιψο κηα δήισζε ηεο αιεζηλήο ζνπ ηαπηφηεηαο. 
6Δίλαη αθξηβψο απηφ πνπ ζα γηνξηάζνπκε ζήκεξα. 
2) Ζ αμίσζε ζνπ γηα ζαχκαηα δελ έγθεηηαη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο ζνπ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 2Γε 
βαζίδεηαη ζε θακηά απφ ηηο καγηθέο δπλάκεηο πνπ έρεηο απνδψζεη ζηνλ εαπηφ ζνπ, νχηε ζε 
θακηά ηειεηή πνπ έρεηο επηλνήζεη. 3Δλππάξρεη ζηελ αιήζεηα ηνπ πνηνο είζαη. 4Τπνλνείηαη 
ζε απηφ πνπ είλαη ν Θεφο, ν Παηέξαο ζνπ. 5Δμαζθαιίζηεθε ζηε δεκηνπξγία ζνπ θαη 
εγγπάηαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. 
3) ήκεξα ζα δεηήζνπκε ηα ζαχκαηα πνπ είλαη ην δηθαίσκα ζνπ επεηδή ζνπ αλήθνπλ. 2νπ 
έρεη δνζεί ε ππφζρεζε ηεο πιήξεο απειεπζέξσζεο απφ ηνλ θφζκν πνπ έθηηαμεο. 3νπ 
έρεη δνζεί ε δηαβεβαίσζε φηη ε Βαζηιεία ηνπ Θενχ είλαη κέζα ζνπ θαη δελ κπνξεί πνηέ λα 
ραζεί. 4Γε δεηάκε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη καο αλήθεη ζη' αιήζεηα. 5ήκεξα, φκσο, ζα 
πξνζέμνπκε επίζεο λα κελ αξθεζηνχκε ζε ηίπνηα ιηγφηεξν. 
4) Άξρηζε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ιέγνληαο κε πιήξε απηνπεπνίζεζε ζηνλ 
εαπηφ ζνπ φηη ηα ζαχκαηα ζνπ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά. 2Καζψο θιείλεηο ηα κάηηα ζνπ, 
ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη δεηάο κνλάρα φ,ηη είλαη δηθαησκαηηθά δηθφ ζνπ. 
3Τπελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζνπ επίζεο φηη ηα ζαχκαηα πνηέ δελ αθαηξνχληαη απφ θάπνηνλ 
γηα λα δνζνχλ ζε θάπνηνλ άιιν θαη φηη κε ην λα δεηάο ηα δηθαηψκαηα ζνπ, ππνζηεξίδεηο ηα 
δηθαηψκαηα φισλ. 4Σα ζαχκαηα δελ ππαθνχνπλ ηνπο λφκνπο απηνχ ηνπ θφζκνπ. 5Απιψο 
απνξξένπλ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. 
5) Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε εηζαγσγηθή θάζε, πεξίκελε ζησπειά γηα ηε δηαβεβαίσζε φηη 
ην αίηεκα ζνπ έρεη ρνξεγεζεί. 2Δρεηο δεηήζεη γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ θαη γηα ηε δηθή 
ζνπ. 3'Δρεηο παξαθαιέζεη λα ζνπ δνζνχλ ηα κέζα κε ηα νπνία απηφ ζα επηηεπρζεί. 4Γελ 
κπνξεί λα κε ζνπ δνζεί δηαβεβαίσζε γηα απηφ. 3Γε δεηάο ηίπνηα άιιν, παξά ην ζέιεκα ηνπ 
Θενχ. 
6) ' ηαλ ην θάλεηο απηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε δεηάο ηίπνηα. Γειψλεηο έλα γεγνλφο πνπ 
δελ κπνξεί λα ζνπ αξλεζεί. 3Σν Άγην Πλεχκα δελ κπνξεί παξά λα ζε δηαβεβαηψζεη φηη ην 
αίηεκα ζνπ έρεη ρνξεγεζεί. 4Σν γεγνλφο φηη ην απνδέρηεθεο πξέπεη λα είλαη ζσζηφ. 5Γελ 
ππάξρεη πεξηζψξην ζήκεξα γηα ακθηβνιία θαη αβεβαηφηεηα. 6Ρσηάκε κηα πξαγκαηηθή 
εξψηεζε επηηέινπο. 7Ζ απάληεζε είλαη κηα απιή δήισζε ελφο απινχ γεγνλφηνο. 8Θα 
ιάβεηο ηε δηαβεβαίσζε πνπ δεηάο. 
7) Οη πην ζχληνκεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα είλαη ζπρλέο θαη ζα είλαη επίζεο αθηεξσκέλεο 
ζηελ ππελζχκηζε ελφο απινχ γεγνλφηνο. 2ήκεξα ιέγε ζπρλά ζηνλ εαπηφ ζνπ ην εμήο: 
3Σα ζαύκαηα κνπ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά.  
4Εήηεζέ ηα φπνηε πξνθχπηεη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηνχληαη. 5Θα αλαγλσξίζεηο 
απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. 6Κη επεηδή δε βαζίδεζαη ζηνλ εαπηφ ζνπ γηα ην ζαχκα, ζνπ έρεη 
δνζεί πιήξσο ην δηθαίσκα λα ην ιάβεηο φπνηε δεηάο. 
8) Θπκήζνπ επίζεο λα κελ ηθαλνπνηεζείο κε ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ ηέιεηα απάληεζε. 
2Αλ ηπρφλ κπεηο ζε πεηξαζκφ, ακέζσο πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
3Γε ζα αληαιιάμσ ηα ζαύκαηα κε ηα παξάπνλα. 
4Θέισ κόλν ό,ηη κνπ αλήθεη. 5Ο Θεόο έρεη θαζηεξώζεη ηα ζαχκαηα ζαλ ην δηθαίσκα κνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 78 
 
Σα ζαύκαηα αο αληηθαηαζηήζνπλ όια ηα παξάπνλα. 
 
1) Ίζσο λα κε ζνπ είλαη αθφκα εληειψο πξνθαλέο φηη θάζε απφθαζε πνπ παίξλεηο είλαη 
κηα επηινγή κεηαμχ ελφο παξάπνλνπ θαη ελφο ζαχκαηνο. 2Κάζε παξάπνλν ζηέθεηαη ζαλ 
έλα ζθνηεηλφ παξαπέηαζκα κίζνπο κπξνζηά ζην ζαχκα πνπ ζα ήζειε λα θξχςεη, 3Καη 
θαζψο έρεηο απηφ ην παξαπέηαζκα κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ, δε ζα δεηο ην ζαχκα πνπ 
βξίζθεηαη πέξα απφ απηά. 4Δλ ησ κεηαμχ, φκσο, ην ζαχκα ζε πεξηκέλεη ζην Φσο αιιά εζχ 
θνηηάο ηα παξάπνλα ζνπ αληί γηα απηφ. 
2) ήκεξα ζα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηα παξάπνλα, γηα λα θνηηάμνπκε ηα ζαχκαηα αληί 
γηα απηά. 2Θα αληηζηξέςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηο κε ην λα κελ αθήζνπκε ηελ φξαζε λα 
ζηακαηήζεη πξνηνχ δεη. 3Γε ζα πεξηκέλνπκε κπξνζηά ζην παξαπέηαζκα ηνπ κίζνπο, αιιά 
ζα ην αθήζνπκε θάησ θαη κε θαινζχλε ζα ζεθψζνπκε ζησπειά ηα κάηηα καο λα 
θνηηάμνπκε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 
3) Απηφο ζε πεξηκέλεη πίζσ απφ ηα παξάπνλα ζνπ θαη θαζψο ηα εγθαηαιείπεηο ζα 
εκθαληζηεί ζε ιακπξφ θσο εθεί πνπ ην θαζέλα απφ απηά βξηζθφηαλ πξνεγνπκέλσο. 2Γηαηί 
θάζε παξάπνλν εκπνδίδεη ηελ φξαζε θαη θαζψο απνζχξεηαη βιέπεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ εθεί 
πνπ πάληα βξηζθφηαλ. 3Βξίζθεηαη ζην θσο, αιιά εζχ ήζνπλ ζην ζθνηάδη. 4Κάζε παξάπνλν 
έθαλε ην ζθνηάδη πην βαζχ θαη δελ κπνξνχζεο λα δεηο. 
4) ήκεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα δνχκε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 2Γε ζα αθήζνπκε ηνλ εαπηφ καο 
λα ηπθισζεί θαη λα κε ηνλ δεη, δε ζα θνηηάμνπκε ηα παξάπνλα καο. 3Κη έηζη ε φξαζε ηνπ 
θφζκνπ αληηζηξέθεηαη θαζψο ζηξέθνπκε ην βιέκκα καο καθξηά απφ ην θφβν πξνο ηελ 
αιήζεηα. 4Θα δηαιέμνπκε έλα πξφζσπν πνπ έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ζηφρν γηα ηα 
παξάπνλν ζνπ, ζα παξακεξίζνπκε ηα παξάπνλα θαη ζα ην θνηηάμνπκε. 5 Ίζσο θάπνηνλ 
πνπ θνβάζαη ή αθφκα θαη κηζείο, θάπνηνλ πνπ λνκίδεηο φηη αγαπάο θαη ν νπνίνο ζ' έθαλε 
λα ζπκψζεηο, θάπνηνλ πνπ ηνλ ζεσξείο θίιν αιιά ηνλ νπνίν βιέπεηο ζαλ έλα άηνκν πνπ 
είλαη δχζηξνπν κεξηθέο θνξέο ή δελ ηθαλνπνηείηαη εχθνια, θαη πνπ είλαη απαηηεηηθφο, 
εθλεπξηζηηθφο, ή άπηζηνο ζην ηδαληθφ πνπ πξέπεη λα απνδερηεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζχκθσλα 
κε ην ξφιν πνπ ηνπ αλαζέηεηο. 
5) Γλσξίδεηο πνηνλ λα δηαιέμεηο, ην φλνκα ηνπ έρεη ήδε πεξάζεη απφ ην λνπ ζνπ. 2Απηφ ζα 
είλαη ην πξφζσπν απφ ην νπνίν ζα δεηήζνπκε λα ζνπ απνθαιπθζεί ν Τηφο ηνπ Θενχ. 
3Καζψο ηνλ βιέπεηο πίζσ απφ ηα παξάπνλα πνπ έρεηο θαηαινγίζεη ελαληίνλ ηνπ, ζα 
κάζεηο φηη απηφ πνπ ήηαλ θξπκκέλν φιν ηνλ θαηξφ πνπ δελ ην έβιεπεο βξίζθεηαη ζε φινπο 
θαη είλαη νξαηφ. 4Απηφο πνπ ήηαλ έλαο ερζξφο είλαη πην πνιχ θη απφ θίινο φηαλ αθεζεί 
ειεχζεξνο λα πάξεη ηνλ άγην ξφιν πνπ ην ' Άγην Πλεχκα ηνπ έρεη αλαζέζεη. 5 Άθεζε ηνλ λα 
είλαη ν ζσηήξαο ζνπ ζήκεξα. 6Απηφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζην ζρέδην ηνπ Θενχ, ηνπ Παηέξα 
ζνπ. 
6) ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα ζα ηνλ δνχκε ζε απηφ ην ξφιν. 2ηελ 
αξρή ζα επηρεηξήζεηο λα ηνλ θξαηήζεηο ζην λνπ ζνπ φπσο ηνλ ζεσξείο ηψξα. 3Θα 
εμεηάζεηο ηα ειαηηψκαηα ηνπ, ηηο δπζθνιίεο πνπ είρεο καδί ηνπ, ηνλ πφλν πνπ ζνπ 
πξνθάιεζε, ηελ ακέιεηα ηνπ θαη φιεο ηηο κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο ζιίςεηο πνπ ζνπ έδσζε. 
4Θα δεηο ην ζψκα ηνπ κε ηα ειαηηψκαηα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα πην θαιά ζηνηρεία ηνπ 
θαη ζα ζθεθηείο ηα ιάζε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ θη αθφκα θαη ηηο «ακαξηίεο» ηνπ. 
7) Μεηά αο ξσηήζνπκε Απηφλ, ν Οπνίνο γλσξίδεη ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ηνπ θαη ζηελ αιήζεηα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηνλ θνηηάμνπκε κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
θαη λα δνχκε ην ζσηήξα καο πνπ ιάκπεη ζην θσο ηεο αιεζηλήο ζπγρψξεζεο λα έξρεηαη ζε 
καο. 2Εεηάκε απφ Απηφλ ζην άγην λνκα ηνπ Θενχ θαη ηνπ Τηνχ Σνπ, ηφζν άγην φζν θη ν 
Ίδηνο: 
3Δπέηξεςε κνπ λα δσ ην ζσηήξα κνπ ζε απηό ην πξόζσπν 
πνπ Δζύ έρεηο νξίζεη γηα κέλα, γηα λα δεηήζσ 
λα κε νδεγήζεη ζην άγην θσο ζην νπνίν βξίζθεηαη ώζηε λα κπνξέζσ 
λα ελσζώ καδί ηνπ. 
4Σα ζσκαηηθά ζνπ κάηηα είλαη θιεηζηά θαη θαζψο ζθέθηεζαη απηφλ πνπ ζε ζηελνρψξεζε, 
άθεζε ην θσο κέζα ηνπ, πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηα παξάπνλα ζνπ, λα απνθαιπθζεί ζην 
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λνπ ζνπ. 
8) Απηφ πνπ έρεηο δεηήζεη δελ κπνξεί λα κε ζνπ δνζεί. 2Ο ζσηήξαο ζνπ πεξίκελε πνιχ γηα 
απηφ. 3Θα ήζειε λα ειεπζεξσζεί θαη λα θάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ δηθή ζνπ. 4Σν Άγην Πλεχκα 
έξρεηαη απφ απηφλ ζε ζέλα, κε βιέπνληαο θαλέλα δηαρσξηζκφ ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 5Κη φ,ηη 
βιέπεηο κέζα απφ Απηφλ ζα ζαο ειεπζεξψζεη θαη ηνπο δχν. 6Μείλε ζησπειφο ηψξα θαη 
θνίηαμε ην ιακπξφ ζσηήξα ζνπ. 7Καλέλα ζθνηεηλφ παξάπνλν δελ θξχβεη ηε ζέα ηνπ. 8 
Έρεηο επηηξέςεη ζην Άγην Πλεχκα λα εθθξάζεη κέζα απφ απηφλ ην ξφιν πνπ ν Θεφο Σνπ 
έδσζε ψζηε λα κπνξέζεηο λα ζσζείο. 
9) Ο Θεφο ζε επραξηζηεί γηα απηέο ηηο ήζπρεο ζηηγκέο ζήκεξα θαηά ηηο νπνίεο παξακέξηζεο 
ηηο αληηιήςεηο ζνπ θαη αληί γηα απηέο θνίηαμεο ην ζαχκα ηεο αγάπεο πνπ ην Άγην Πλεχκα 
ζνπ έδεημε. 2Ο θφζκνο θαη ν Οπξαλφο καδί ζε επραξηζηνχλ, γηαηί θάζε θέςε ηνπ Θενχ δελ 
κπνξεί παξά λα εθθξάζεη αγαιιίαζε θαζψο εζχ ζψδεζαη θη ν θφζκνο καδί ζνπ. 
10) Θα ην ζπκφκαζηε απηφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ζα αλαιάβνπκε φρη ην δηθφ 
καο ξφιν, αιιά απηφλ πνπ καο έρεη αλαηεζεί ζαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενχ γηα ηε 
ζσηεξία. 2Ο πεηξαζκφο θεχγεη φηαλ αθήλνπκε ηνλ θαζέλα πνπ ζπλαληάκε λα καο ζψζεη 
θαη αξλνχκεζα λα θξχςνπκε ην θσο ηνπ πίζσ απφ ηα παξάπνλα καο. 3 Άθεζε ην ξφιν 
ηνπ ζσηήξα λα δνζεί ζε φπνηνλ ζπλαληάο θαη ζε φπνηνλ ζθέθηεζαη ή ζπκάζαη απφ ην 
παξειζφλ, ψζηε λα κπνξέζεηο λα ηνλ κνηξαζηείο καδί ηνπ. 4Γηα ζαο ηνπο δχν θαη φινπο 
απηνχο επίζεο πνπ δε βιέπνπλ, πξνζεπρφκαζηε σο αθνινχζσο: 
5Σα ζαύκαηα αο αληηθαηαζηήζνπλ όια ηα παξάπνλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 79 
 
Αο αλαγλσξίζσ ηα πξόβιεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα ιπζεί. 
 
1) ' Έλα πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί αλ δε γλσξίδεηο ηη είλαη. 2Αθφκα θη αλ ην πξφβιεκα 
έρεη ήδε ιπζεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ζπλερίζεηο λα ην έρεηο επεηδή δε ζα αλαγλσξίζεηο 
φηη έρεη ιπζεί. 3Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ. 4Σν πξφβιεκα ηνπ απνρσξηζκνχ, ην 
νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην κφλν πξφβιεκα, έρεη ήδε ιπζεί. 5Ζ ιχζε φκσο δελ 
αλαγλσξίδεηαη επεηδή ην πξφβιεκα δελ αλαγλσξίδεηαη. 
2) Καζέλαο ζε απηφ ηνλ θφζκν θαίλεηαη λα έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 2 ια 
φκσο είλαη ην ίδην θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζαλ έλα, αλ ε κία ιχζε πνπ ηα ιχλεη φια 
πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή. 3Πνηνο κπνξεί λα δεη φηη έλα πξφβιεκα έρεη ιπζεί αλ λνκίδεη 
φηη ην πξφβιεκα είλαη θάηη άιιν; 4Αθφκα θη αλ ηνπ δνζεί ε απάληεζε, δελ κπνξεί λα δεη ηελ 
αμία ηεο. 
3) Απηή είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη ηψξα. 2Δρεηο ηελ απάληεζε, αιιά είζαη αθφκα 
αβέβαηνο γηα ην πνην είλαη ην πξφβιεκα. 3Μηα καθξηά ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ 
θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηο θαη θαζψο έλα απφ απηά ηαθηνπνηείηαη, ην επφκελν πξνθχπηεη 
θαη κεηά ην επφκελν θ.ν.θ. 4Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη ηέινο ζε απηά. 5Γελ ππάξρεη ψξα πνπ 
λα αηζζάλεζαη εληειψο ειεχζεξνο απφ πξνβιήκαηα θαη ελ εηξήλε. 
4) Ο πεηξαζκφο ηνπ λα λνκίδεηο φηη ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα είλαη ν πεηξαζκφο λα 
θξαηήζεηο ην πξφβιεκα ηνπ απνρσξηζκνχ άιπην. 2Ο θφζκνο θαίλεηαη λα ζε θέξλεη 
αληηκέησπν κε έλα ηεξάζηην αξηζκφ πξνβιεκάησλ, πνπ ην θαζέλα ρξεηάδεηαη κηα 
δηαθνξεηηθή απάληεζε. 3Απηή ε αληίιεςε ζε βάδεη ζε κηα ζέζε απφ ηε νπνία ε ηθαλφηεηα 
ζνπ λα ιχλεηο πξνβιήκαηα δελ κπνξεί παξά λα είλαη αλεπαξθήο θαη απφ ηελ νπνία ε 
απνηπρία είλαη αλαπφθεπθηε. 
5) Καλέλαο δε ζα κπνξνχζε λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ν θφζκνο θαίλεηαη λα έρεη. 
2Απηά θαίλνληαη λα ππάξρνπλ ζε ηφζα πνιιά επίπεδα θαη λα έρνπλ ηφζεο πνηθίιεο κνξθέο 
θαη ηφζν πνηθίιν πεξηερφκελν πνπ ζε θέξλνπλ αληηκέησπν κε κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη 
αδχλαην λα ειέγμεηο. 3Απνγνήηεπζε θαη θαηάζιηςε είλαη αλαπφθεπθηα θαζψο ηα βιέπεηο. 
4Μεξηθά μεθπηξψλνπλ αλαπάληερα ακέζσο κφιηο λνκίδεηο φηη έρεηο επηιχζεη ηα 
πξνεγνχκελα. 3Αιια παξακέλνπλ άιπηα θάησ απφ έλα ζχλλεθν άξλεζεο θαη έξρνληαη λα 
ζε θπλεγήζνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ κφλν θαη κφλν γηα λα απνζησπεζνχλ μαλά, αιιά φρη 
λα ιπζνχλ. 
6) ιε απηή ε πνιππινθφηεηα δελ είλαη παξά κηα απειπηζκέλε πξνζπάζεηα λα κελ 
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αλαγλσξίζεηο ην πξφβιεκα θη επνκέλσο λα κελ ην αθήζεηο λα ιπζεί. 2Αλ κπνξνχζεο λα 
αλαγλσξίζεηο φηη ην κφλν ζνπ πξφβιεκα είλαη ν απνρσξηζκφο, αλεμάξηεηα ηνπ ηη κνξθή 
παίξλεη, ζα κπνξνχζεο λα απνδερηείο ηελ απάληεζε γηαηί ζα έβιεπεο ηελ αμία ηεο. 
Αληηιακβαλφκελνο ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαίλεηαη λα 
αληηκεησπίδεηο, ζα θαηαιάβαηλεο φηη έρεηο ηα κέζα λα ηα ιχζεηο φια. 4Καη έρνληαο 
αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα ζα ρξεζηκνπνηνχζεο ηα κέζα. 
7) ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα ζα ξσηήζνπκε πνην είλαη ην πξφβιεκα 
θαη πνηα είλαη ε ιχζε ηνπ. 2Γε ζα ππνζέζνπκε φηη ήδε γλσξίδνπκε. 3Θα πξνζπαζήζνπκε 
λα ειεπζεξψζνπκε ην λνπ καο απφ φια ηα πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πξνβιεκάησλ πνπ 
λνκίδνπκε φηη έρνπκε. 4Θα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη έρνπκε κφλν έλα 
πξφβιεκα ην νπνίν έρνπκε παξαιείςεη λα αλαγλσξίζνπκε.5Θα ξσηήζνπκε πνην είλαη θαη 
ζα πεξηκέλνπκε γηα ηελ απάληεζε. 6Ζ απάληεζε ζα καο δνζεί. 7Μεηά ζα ξσηήζνπκε γηα ηε 
ιχζε ηνπ. 8Καη πάιη ε απάληεζε ζα δνζεί. 
8) Οη αζθήζεηο γηα ζήκεξα ζα πεηχρνπλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν δελ επηκέλεηο λα νξίζεηο ην 
πξφβιεκα. 2 Ίζσο δε ζα πεηχρεηο ζην λα εγθαηαιείςεηο φιεο ηηο πξνθαηαιήςεηο ζνπ, αιιά 
απηφ δελ είλαη αλαγθαίν. 3Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα έρεηο κεξηθέο ακθηβνιίεο γηα ην 
αλ ε δηθή ζνπ εθδνρή γηα ην πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα ζνπ είλαη αιεζηλή. «Αλαγλσξίδνλ-
ηαο ην πξφβιεκα, πξνζπαζείο λα αλαγλσξίζεηο φηη ε απάληεζε ζνπ έρεη δνζεί, ψζηε ην 
πξφβιεκα θαη ε απάληεζε λα κπνξέζνπλ λα ζπλαληεζνχλ θη εζχ λα κπνξέζεηο λα βξεηο 
ηελ εηξήλε. 
9) Οη πην ζχληνκεο πεξίνδνη εμάζθεζεο γηα ζήκεξα δε ζα αλαηεζνχλ κε ηελ ψξα, αιιά 
ζχκθσλα κε ηελ αλάγθε. 2Θα δεηο πνιιά πξνβιήκαηα ζήκεξα θαη ην θαζέλα απφ απηά ζα 
απαηηεί κηα απάληεζε. 3Οη πξνζπάζεηεο καο ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην λα αλαγλσξίζνπκε 
φηη ππάξρεη κφλν έλα πξφβιεκα θαη κηα απάληεζε. 4ε απηή ηελ αλαγλψξηζε ιχλνληαη φια 
ηα πξνβιήκαηα. 5ε απηή ηελ αλαγλψξηζε βξίζθεηαη ε εηξήλε. 
10) Μελ μεγειηέζαη απφ ηε κνξθή ησλ πξνβιεκάησλ ζήκεξα. 2ηαλ νπνηαδήπνηε 
δπζθνιία θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη, ιέγε ακέζσο ηα εμήο ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
3Αο αλαγλσξίζσ απηό ην πξόβιεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα ιπζεί. 
4Μεηά πξνζπάζεζε λα αλαζηείιεηο θάζε θξίζε σο πξνο ην πνην είλαη ην πξφβιεκα. 5Αλ 
είλαη δπλαηφ, θιείζε ηα κάηηα ζνπ γηα κηα ζηηγκή θαη ξψηεζε πνην είλαη. 6Θα εηζαθνπζηείο 
θαη ε απάληεζε ζα ζνπ δνζεί. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 80 
 
Αο αλαγλσξίζσ όηη ηα πξνβιήκαηα κνπ έρνπλ ιπζεί. 
 
1) Αλ είζαη πξφζπκνο λα αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα ζνπ, ζα αλαγλσξίζεηο φηη δελ έρεηο 
θαλέλα πξφβιεκα. 2Σν θεληξηθφ ζνπ πξφβιεκα έρεη απαληεζεί, θαη δελ έρεηο θαλέλα άιιν.3 
Δπνκέλσο, πξέπεη λα είζαη ελ εηξήλε. 4Ζ ζσηεξία ινηπφλ βαζίδεηαη ζην λα αλαγλσξίζεηο 
απηφ ην έλα πξφβιεκα θαη λα θαηαιάβεηο φηη έρεη ιπζεί. 5 Έλα πξφβιεκα, κία ιχζε. 6Ζ 
ζσηεξία έρεη επηηεπρζεί. 7Ζ ειεπζεξία απφ ηηο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ζνπ έρεη δνζεί. 
8Απνδέμνπ απηφ ην γεγνλφο θαη είζαη έηνηκνο λα πάξεηο ηε ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά ζνπ 
αλήθεη ζην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία. 
2) Σν κνλαδηθφ ζνπ πξφβιεκα έρεη ιπζεί! 2Δπαλέιαβε απηφ ζηνλ εαπηφ ζνπ πνιιέο θνξέο 
ζήκεξα κε επγλσκνζχλε θαη απφιπηε βεβαηφηεηα. 3 Έρεηο αλαγλσξίζεη ην κφλν ζνπ 
πξφβιεκα, αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν γηα ην Άγην Πλεχκα λα ζνπ δψζεη ηελ απάληεζε ηνπ 
Θενχ. 4 Έρεηο παξακεξίζεη ηελ πιάλε θη έρεηο δεη ην θσο ηεο αιήζεηαο. 5 Έρεηο απνδερηεί 
ηε ζσηεξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, θέξλνληαο ην πξφβιεκα ζηε ιχζε ηνπ. 6Καη κπνξείο λα 
αλαγλσξίζεηο ηε ιχζε, επεηδή ην πξφβιεκα έρεη αλαγλσξηζηεί, 
3) ήκεξα ε εηξήλε ζνπ αλήθεη δηθαησκαηηθφ. 2 Έλα πξφβιεκα πνπ έρεη ιπζεί δελ κπνξεί 
λα ζε ζηελνρσξεί. 3Πξφζεμε κφλν λα κελ μεράζεηο φηη φια ηα πξνβιήκαηα είλαη ην ίδην. 
4Δθφζνλ ην ζπκάζαη απηφ, νη πνιιέο ηνπο κνξθέο δε ζα ζε εμαπαηήζνπλ. 5Δλα πξφβιεκα, 
κηα ιχζε. 6Απνδέμνπ ηελ εηξήλε πνπ απηή ε απιή δήισζε θέξλεη. 
4) ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα ζα αμηψζνπκε λα ιάβνπκε ηελ εηξήλε 
πνπ πξέπεη λα είλαη δηθή καο φηαλ ην πξφβιεκα θαη ε ιχζε ηνπ έρνπλ ζπλαληεζεί. 2Σν 
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πξφβιεκα δελ κπνξεί παξά λα εμαιεηθζεί γηαηί ε ιχζε ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 
3Έρνληαο αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα, έρεηο αλαγλσξίζεη θαη ηε ιχζε. 4Ζ ιχζε ελππάξρεη 
ζην πξφβιεκα. 5νπ δίλεηαη ε ιχζε θαη ηελ έρεηο απνδερηεί. 6Δίζαη ζσζκέλνο. 
5) Σψξα άθεζε λα ζνπ δνζεί ε εηξήλε πνπ ζνπ θέξλεη απηή ε απνδνρή ζνπ. 2Κιείζε ηα 
κάηηα ζνπ θαη ιάβε ηελ ακνηβή ζνπ. 3Αλαγλψξηζε φηη ηα πξνβιήκαηα ζνπ έρνπλ ιπζεί. 
4Αλαγλψξηζε φηη δελ έρεηο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο, φηη είζαη ειεχζεξνο θαη ελ εηξήλε. 
5Πάλσ απ' φια, λα ζπκάζαη φηη έρεηο έλα πξφβιεκα θαη φηη ην πξφβιεκα έρεη κία ιχζε. 6ε 
απηφ έγθεηηαη ε απιφηεηα ηεο ζσηεξίαο. Καη είλαη απηφ πνπ εγγπάηαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζσηεξίαο. 
6) Γηαβεβαίσλε ηνλ εαπηφ ζνπ ζπρλά ζήκεξα φηη ηα πξνβιήκαηα ζνπ έρνπλ ιπζεί. 2Με 
βαζηά πίζηε, επαλέιαβε απηή ηελ ηδέα φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά. 3Καη πξφζεμε ηδηαίηεξα λα 
εθαξκφδεηο ηε ζεκεξηλή ηδέα ζε νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςεη. 4Λέγε ακέζσο: 
5Αο αλαγλσξίζσ όηη απηό ην πξόβιεκα έρεη ιπζεί. 
7) Αο είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα κελ έρνπκε παξάπνλα ζήκεξα. 2Αο είκαζηε 
απνθαζηζκέλνη λα είκαζηε ειεχζεξνη απφ πξνβιήκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ. 3Σν κέζνλ γηα 
ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε απιή εηιηθξίλεηα. 4Μελ εμαπαηάο ηνλ εαπηφ ζνπ σο 
πξνο ην πνην είλαη ην πξφβιεκα, θαη δελ κπνξείο παξά λα αλαγλσξίζεηο φηη έρεη ιπζεί. 
 
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ II  
 
ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
1) Δίκαζηε έηνηκνη ηψξα γηα κηα άιιε επαλάιεςε. 2Θα αξρίζνπκε απφ εθεί πνπ ή ηειεπηαία 
καο επαλάιεςε ηέιεησζε θαη ζα θαιχπηνπκε δχν ηδέεο θάζε κέξα. 3Μηζή κέξα ζα είλαη 
αθηεξσκέλε ζε κηα απφ απηέο ηηο ηδέεο θαη ε ππφινηπε ζα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ άιιε 
ηδέα. 4Θα έρνπκε θαη κηα κεγαιχηεξε πεξίνδν άζθεζεο θαη ζπρλέο κηθξφηεξεο αζθήζεηο, 
γηα λα εμαζθεζνχκε κε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ηδέεο. 
2) Οη κεγαιχηεξνη πεξίνδνη εμάζθεζεο ζα έρνπλ ηελ εμήο γεληθή κνξθή: Γηέζεζε δεθαπέληε 
πεξίπνπ ιεπηά γηα θαζεκηά απφ απηέο θαη άξρηζε λα ζθέθηεζαη γχξσ απφ ηηο ηδέεο ηεο 
εκέξαο θαη ηα ζρφιηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αζθήζεηο. 2Αθηέξσζε πεξίπνπ ηξία ή 
ηέζζεξα ιεπηά δηαβάδνληαο απηά ηα ζρφιηα αξγά θαη αξθεηέο θνξέο αλ ζέιεηο, θαη κεηά 
θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη άθνπγε πξνζεθηηθά. 
3) Δπαλέιαβε ηελ πξψηε θάζε ηεο άζθεζεο αλ δηαπηζηψζεηο φηη έρεηο αθαηξεζεί, αιιά 
πξνζπάζεζε λα αθηεξψζεηο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθνχγνληαο ζησπειά θαη 
πξνζεθηηθά. 2Τπάξρεη έλα κήλπκα πνπ πεξηκέλεη γηα ζέλα. 3Να είζαη βέβαηνο φηη ζα ην 
ιάβεηο. 4Να ζπκάζαη φηη ζνπ αλήθεη θαη φηη ην ζέιεηο. 
4) Αλ αληηκεησπίζεηο ζθέςεηο πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ζνπ, κελ αθήζεηο ην ζθνπφ 
ζνπ λα θινληζηεί. πλεηδεηνπνίεζε φηη νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλνπλ απηέο νη 
ζθέςεηο δελ έρνπλ νχηε λφεκα νχηε δχλακε. 3Αληηθαηέζηεζέ ηηο φιεο κε ηελ 
απνθαζηζηηθφηεηα ζνπ λα πεηχρεηο. 4Μελ μερλάο φηη ε ζέιεζε ζνπ είλαη πην δπλαηή απφ 
φιεο ηηο θαληαζίεο θαη ηα φλεηξα. 5Δκπηζηεχζνπ ηελ λα ζε βνεζήζεη λα ηα μεπεξάζεηο φια 
απηά. 
5) Θεψξεζε απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζαλ αθηεξψκαηα ζηελ νδφ, ηελ αιήζεηα θαη ηε 
δσή. 2Αξλήζνπ λα παξεθηξαπείο ζε ινμνδξνκήζεηο, ςεπδαηζζήζεηο θαη ζθέςεηο ζαλάηνπ. 
3Δίζαη αθνζησκέλνο ζηε ζσηεξία. 4Να είζαη απνθαζηζκέλνο θάζε κέξα λα κελ αθήλεηο 
ηελ απνζηνιή ζνπ αλεθπιήξσηε. 
6) Δπαλαβεβαίσζε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ζνπ, θαη ζηηο πην ζχληνκεο πεξηφδνπο 
εμάζθεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρηθή κνξθή ηεο ηδέαο γηα ηηο γεληθέο εθαξκνγέο θαη 
πην - ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο φηαλ ρξεηάδεηαη. 2Μεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρφιηα πνπ αθνινπζνχλ ηε δήισζε ησλ ηδεψλ. 3Απηέο φκσο 
είλαη απιψο ππνδείμεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηείο δελ έρνπλ ζεκαζία. 
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ΜΑΘΖΜΑ 81 
 
Οη ηδέεο καο γηα ηε ζεκεξηλή επαλάιεςε είλαη νη εμήο:  
1. (61) Δίκαη ην Φσο ηνπ θόζκνπ. 
2Πφζν άγηνο είκαη πνπ κνπ έρεη δνζεί ε απνζηνιή λα θσηίζσ ηνλ θφζκν! 3Αο είκαη 
αθίλεηνο κπξνζηά ζηελ αγηνζχλε κνπ. 4ιεο νη ςπρνινγηθέο κνπ ζπγθξνχζεηο αο 
εμαθαληζηνχλ κέζα ζην ήξεκν θσο ηεο. 5Καη κέζα ζηελ εηξήλε ηεο αο ζπκεζψ πνηνο είκαη. 
2) Μεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο, φηαλ ηδηαίηεξεο 
δπζθνιίεο θαίλνληαη λα πξνθχπηνπλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: 
2Αο κελ θξύςσ ην θσο ηνπ θόζκνπ πνπ ππάξρεη κέζα κνπ. 
3Σν θσο ηνπ θόζκνπ αο ιάκςεη κέζσ απηήο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. 
4Απηό ην ζθνηάδη ζα εμαθαληζηεί κπξνζηά ζην θσο. 
3. (62) Ζ ζπγρώξεζε είλαη ε απνζηνιή κνπ ζαλ ην θσο ηνλ θόζκνπ, 
2Δίλαη κέζσ ηεο απνδνρήο ηεο απνζηνιήο κνπ πνπ ζα δσ ην θσο κέζα κνπ. 3Καη κέζα ζε 
απηφ ην θσο ε απνζηνιή κνπ ζα είλαη μεθάζαξε θη εληειψο κπξνζηά ζηελ φξαζε κνπ. 4Ζ 
απνδνρή κνπ δε βαζίδεηαη ζην λα αλαγλσξίζσ πξψηα πνηα είλαη ε απνζηνιή κνπ, γηαηί 
αθφκα δελ θαηαιαβαίλσ ηε ζπγρψξεζε. 5Θα είκαη βέβαηνο φκσο φηη ζην θσο ζα ηε δσ 
φπσο πξαγκαηηθά είλαη. 
4) πγθεθξηκέλεο κνξθέο γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο ηδέαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 
ηα εμήο: 
2Αο κε βνεζήζεη απηό λα κάζσ ηη ζεκαίλεη ε ζπγρώξεζε. 
3Αο κε δηαρσξίζσ ηελ απνζηνιή κνπ από ηε ζέιεζή κνπ. 
4Γε ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό γηα μέλν ζθνπό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 82 
 
Θα επαλεμεηάζνπκε ηηο παξαθάησ ηδέεο ζήκεξα: 
1. (63) Σν θσο ηνπ θόζκνπ θέξλεη ηελ εηξήλε ζηνλ θάζε λνπ κέζσ ηεο ζπγρώξεζεο. 
2Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ην θσο ηνπ θφζκνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ κέλα. 
3Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν αληηιακβάλνκαη ην θσο ηνπ θφζκνπ κέζα κνπ. 4Ζ 
ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν θφζκνο ζεξαπεχεηαη καδί κε ηνλ εαπηφ κνπ. 5Αο 
ζπγρσξέζσ ινηπφλ ηνλ θφζκν ψζηε λα κπνξέζεη λα ζεξαπεπηεί καδί κε κέλα. 
2) Τπνδείμεηο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο είλαη νη εμήο: 
2Ζ εηξήλε αο απισζεί από ην λνπ κνπ ζην δηθό ζνπ,…………  . 
 {αλέθεξε εδώ ην όλνκα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ]. 
3Μνηξάδνκαη ην θσο ηνπ θόζκνπ καδί ζνπ,………………… 
[αλέθεξε εδώ ην όλνκα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ].  
4Μέζσ ηεο ζπγρώξεζεο κπνξώ λα ην δσ απηό όπσο είλαη. 
3. (64) Αο κελ μερλώ ηελ απνζηνιή κνπ. 
2Γε ζα μεράζσ ηελ απνζηνιή κνπ επεηδή ζα ζπκάκαη ηνλ Δαπηφ κνπ. 3Γελ κπνξψ λα 
εθπιεξψζσ ηελ απνζηνιή κνπ αλ ηελ μερλψ. 4Καη αλ δελ εθπιεξψζσ ηελ απνζηνιή κνπ 
δε ζα βηψζσ ηε ραξά πνπ ν Θεφο πξννξίδεη γηα κέλα. 
4) Καηάιιειεο, ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απηήο ηεο ηδέαο είλαη κεηαμχ άιισλ νη εμήο: 2Αο κελ 
ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό γηα λα θξύςσ ηελ απνζηνιή κνπ από ηνλ εαπηό κνπ. 
3Θα ήζεια λα ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό ζαλ κηα επθαηξία γηα λα εθπιεξώζσ ηελ απνζηνιή 
κνπ. 4Απηό κπνξεί λα απεηιεί ην εγώ κνπ, αιιά δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξόπν λα αιιάμεη ηελ 
απνζηνιή κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 83 
 
ήκεξα ζα επαλεμεηάζνπκε απηέο ηηο ηδέεο: 
1. (65) Ζ κόλε κνπ απνζηνιή είλαη απηή πνπ Θεόο κνπ έδσζε. 
2Γελ έρσ θακηά απνζηνιή, παξά κφλν απηή πνπ ν Θεφο κνπ έδσζε. 3Απηή ε αλαγλψξηζε 
κε απειεπζεξψλεη απφ φιεο ηηο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο επεηδή ζεκαίλεη φηη δελ κπνξψ 
λα έρσ αιιεινζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο. 4 Έρνληαο έλα κφλν ζθνπφ, είκαη πάληνηε 
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βέβαηνο ηη λα θάλσ, ηη λα πσ θαη ηη λα ζθεθηψ. 5ιεο νη ακθηβνιίεο δελ κπνξνχλ παξά λα 
εμαθαληζηνχλ θαζψο παξαδέρνκαη φηη ε κφλε κνπ απνζηνιή είλαη απηή πνπ κνπ έδσζε ν 
Θεφο. 
2) Πην ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηηο εμήο 
κνξθέο: 
2Ζ αληίιεςε πνπ έρσ γηα απηό ην δήηεκα δελ αιιάδεη ηελ απνζηνιή κνπ.  
3Απηό ην πξάγκα δε κνπ δίλεη κηα απνζηνιή δηαθνξεηηθή από απηή πνπ κνπ έδσζε ν 
Θεόο. 
4Αο κελ ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό γηα λα δηθαηνινγήζσ κηα απνζηνιή πνπ ν Θεόο δε κνπ 
έδσζε. 
3. (66) Ζ επηπρία κνπ θαη ε απνζηνιή κνπ είλαη έλα. 
2 ια ηα πξάγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Θεφ είλαη έλα.  
3Πξνέξρνληαη απφ ηελ ελφηεηα θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ σο έλα.  
4Ζ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο κνπ είλαη ε επηπρία γηαηί θαη ηα δχν πξνέξρνληαη απφ ηελ 
ίδηα Πεγή.  
5Καη αλ ζα ήζεια λα βξσ ηελ επηπρία, πξέπεη λα κάζσ λα αλαγλσξίδσ ηη κε θάλεη 
επηπρηζκέλν. 
4) Μεξηθέο ρξήζηκεο κνξθέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο είλαη νη εμήο: 
2Απηό δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηελ επηπρία κνπ από ηελ απνζηνιή κνπ. 
 3Ζ ελόηεηα ηεο επηπρίαο κνπ θαη ηεο απνζηνιήο κνπ παξακέλεη νινθιεξσηηθά 
αλεπεξέαζηε από απηό. 
4Ούηε απηό, νύηε ηίπνηα άιιν, δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο επηπρίαο 
μέρσξα από ηελ απνζηνιή κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 84 
 
Απηέο είλαη νη ηδέεο γηα ηε ζεκεξηλή επαλάιεςε: 
1. (67) Ζ Αγάπε κε δεκηνύξγεζε όπσο είλαη ν Δαπηόο Σεο. 
2Δίκαη φπσο ν Γεκηνπξγφο κνπ.  
3Γελ κπνξψ λα ππνθέξσ, δελ κπνξψ λα έρσ απψιεηεο θαη δελ κπνξψ λα πεζάλσ.  
4Γελ είκαη έλα ζψκα.  
5ήκεξα, ζα ήζεια λα αλαγλσξίζσ ηελ αιήζεηα γηα κέλα.  
6Γε ζα ιαηξέςσ είδσια θη νχηε ζα αθήζσ ηελ ηδέα πνπ έρσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ λα 
αληηθαηαζηήζεη ηνλ Δαπηφ κνπ. Δίκαη φπσο ν Γεκηνπξγφο κνπ.  
8Ζ Αγάπε κε δεκηνχξγεζε φπσο είλαη ε Ίδηα. 
2) Μπνξείο λα βξεηο ηηο παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο ηδέαο ρξήζηκεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο: 
2Αο κε δσ κηα ςεπδαίζζεζε ηνπ εαπηνύ κνπ ζε απηό. 
3Καζώο ην θνηηάδσ απηό αο ζπκεζώ ην Γεκηνπξγό κνπ. 
40 Γεκηνπξγόο κνπ δε ην δεκηνύξγεζε απηό έηζη όπσο ην βιέπσ. 
3. (68) Ζ Αγάπε δελ έρεη παξάπνλα. 
2Σα παξάπνλα είλαη εληειψο αληίζεηα κε ηελ αγάπε.  
3Σα παξάπνλα επηηίζεληαη ζηελ αγάπε θαη θξαηνχλ ην θσο ηεο θξπκκέλν.  
4Αλ έρσ παξάπνλα, επηηίζεκαη ζηελ αγάπε θη επνκέλσο επηηίζεκαη ζηνλ Δαπηφ κνπ.  
5Με απηφ ηνλ ηξφπν, απνμελψλνκαη απφ ηνλ Δαπηφ κνπ. 6Δίκαη απνθαζηζκέλνο λα κελ 
επηηεζψ ζηνλ Δαπηφ κνπ ζήκεξα, ψζηε λα κπνξέζσ λα ζπκεζψ πνηνο είκαη. 
4) Οη παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απηήο ηεο ηδέαο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο: 
2Απηό δελ είλαη δηθαηνινγία γηα ηελ απάξλεζε ηνπ Δαπηνύ κνπ. 
3Γε ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό γηα λα επηηεζώ ζηελ αγάπε.  
4Αο κε κε βάιεηο ζε απηό ηνλ πεηξαζκό λα επηηεζώ ζηνλ εαπηό κνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 85 
 
Ζ ζεκεξηλή επαλάιεςε ζα θαιχςεη ηηο εμήο ηδέεο: 
1. (69) Σα παξάπνλα κνπ θξύβνπλ ην θσο ηνπ θόζκνπ πνπ ππάξρεη κέζα κνπ. 
2Σα παξάπνλν κνπ κνχ δείρλνπλ απηφ πνπ δελ ππάξρεη θαη θξχβνπλ απφ κέλα απηφ πνπ 
ζα ήζεια λα δσ.  
3Γηα πνην ιφγν ηα ρξεηάδνκαη ηα παξάπνλα, αλ ην αλαγλσξίδσ απηφ;  
4Με θξαηνχλ ζην ζθνηάδη θαη θξχβνπλ ην θσο.  
5Σα παξάπνλα θαη ην θσο δελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ, αιιά ην θσο θαη ε φξαζε 
πξέπεη λα ελσζνχλ αλ ζέισ λα δσ.  
6Γηα λα δσ, πξέπεη λα παξακεξίζσ ηα παξάπνλα.  
7Θέισ λα δσ θαη απηφ ζα είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα πεηχρσ. 
2) πγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο εμήο κνξθέο: 
2Αο κελ ην ρξεζηκνπνηήζσ απηό γηα λα κπινθάξσ ηελ όξαζε. 
3Σν θσο ηνπ θόζκνπ ζα ιάκςεη θαη ζα ην μεδηαιύλσ όιν απηό. 
4Γελ ην έρσ αλάγθε απηό. Θέισ λα δσ. 
3. (70) Ζ ζσηεξία κνπ πξνέξρεηαη από κέλα. 
2ήκεξα ζα αλαγλσξίζσ πνχ είλαη ε ζσηεξία κνπ.  
3Δίλαη κέζα κνπ επεηδή ε Πεγή ηεο είλαη εθεί.  
4Γελ έρεη θχγεη απφ ηελ Πεγή ηεο θη επνκέλσο δελ κπνξεί λα έρεη θχγεη απφ ην λνπ κνπ.  
5Γε ζα ηελ αλαδεηήζσ έμσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ.  
6Γελ είλαη δπλαηφ λα ηε βξσ έμσ απφ κέλα θαη κεηά λα ηε θέξσ κέζα κνπ. 7Αιιά απφ 
κέζα κνπ ζα απισζεί παληνχ θαη ην θαζεηί πνπ βιέπσ δε ζα θαζξεθηίδεη ηίπνηα άιιν, 
παξά ην θσο πνπ ιάκπεη ζε κέλα θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ.  
4) Οη παξαθάησ κνξθέο απηήο ηεο ηδέαο είλαη θαηάιιειεο γηα πην ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο: 
2Αο κε κε βάιεη απηό ζηνλ πεηξαζκό λα αλαδεηήζσ ηε ζσηεξία κνπ καθξηά από κέλα.  
3Γε ζα ην αθήζσ απηό λα κπινθάξεη ηελ επίγλσζε κνπ ηεο Πεγήο ηεο ζσηεξίαο κνπ.  
4Απηφ δελ έρεη ηε δύλακε λα απνκαθξύλεη, ηε ζσηεξία από κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 86 
 
Οη παξαθάησ ηδέεο είλαη γηα επαλάιεςε ζήκεξα: 
1.(71) Μόλν ην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία ζα πεηύρεη. 
2Δίλαη αλφεην λα αλαδεηψ άζηνρα γχξσ κνπ γηα ηε ζσηεξία. 3Σελ έρσ  
δεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο θαη ζε πνιιά πξάγκαηα, αιιά φηαλ άπισζα ην ρέξη κνπ γηα 
λα ηελ πηάζσ δελ ήηαλ εθεί. 4 Έθαλα ιάζνο θαη δελ ήμεξα πνχ βξίζθεηαη. 5 Έθαλα ιάζνο 
ζην ηη είλαη. 6Γε ζα επηρεηξήζσ πηα κάηαηεο αλαδεηήζεηο. 7Μφλν ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε 
ζσηεξία ζα πεηχρεη. 8Καη ζα ραξψ πνπ ην ζρέδην Σνπ δελ κπνξεί πνηέ λα απνηχρεη. 
2) Μεξηθέο ππνδεηγκαηηθέο κνξθέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο είλαη 
νη εμήο: 
2Σν ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία ζα κε ζώζεη από ηελ αληίιεςε πνπ έρσ γηα απηό ην 
δήηεκα. 
3Απηό δελ απνηειεί εμαίξεζε ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία κνπ. 
4Αο ην αληηιεθζώ απηό κέζα ζην θσο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
3. (72) Ζ παξαθξάηεζε παξαπόλσλ είλαη κηα επίζεζε ζην ζρέδην ηνλ Θενύ γηα ηε 
ζσηεξία. 
2Ζ παξαθξάηεζε παξαπφλσλ είλαη κηα πξνζπάζεηα λα απνδείμεηο φηη ην ζρέδην ηνπ Θενχ 
γηα ηε ζσηεξία δε ζα πεηχρεη. 3Χζηφζν, κφλν ην ζρέδην Σνπ ζα πεηχρεη. 4Δπνκέλσο, φηαλ 
έρσ παξάπνλα απνθιείσ ηε κφλε κνπ ειπίδα ηεο ζσηεξίαο απφ ηελ επίγλσζε κνπ. 5Γε 
ζα ήζεια πηα λα ππνλνκεχσ ηα ίδηα κνπ ηα θαιχηεξα ζπκθέξνληα κε απηφ ηνλ παξάινγν 
ηξφπν. 6Θα ήζεια λα απνδερηψ ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία θαη λα είκαη 
επηπρηζκέλνο. 
4) πγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηηο εμήο κνξθέο: 
2Γηαιέγσ κεηαμύ ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο θαη ηεο ζσηεξίαο θαζώο ην θνηηάδσ απηό.  
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3Αλ δσ ιόγνπο γηα παξάπνλα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, δε ζα δσ ηνπο ιφγνπο γηα ηε 
ζσηεξία κνπ.  
4Απηή ε θαηάζηαζε απαηηεί ζσηεξία, όρη επίζεζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 87 
 
Ζ επαλάιεςε καο ζήκεξα ζα θαιχςεη ηηο εμήο ηδέεο: 
1. (73) Θέισ λα ππάξρεη θσο. 
2Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο κνπ ζήκεξα. 3Γελ είλαη ην ζέιεκα κνπ λα 
βαδίδσ ζηα ηπθιά κέζα ζην ζθνηάδη, θνβνχκελνο ηηο ζθηέο θαη πξάγκαηα πνπ δε 
βιέπνληαη θαη δελ είλαη πξαγκαηηθά. 4Σν θσο ζα είλαη ν νδεγφο κνπ ζήκεξα. 5Θα ην 
αθνινπζήζσ φπνπ κε νδεγεί θαη ζα θνηηάμσ κφλν φ,ηη κνπ δείρλεη. 6ήκεξα ζα βηψζσ ηελ 
εηξήλε ηεο αιεζηλήο αληίιεςεο. 2) Οη παξαθάησ κνξθέο απηήο ηεο ηδέαο κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο: 
2Απηό δελ κπνξεί λα θξύςεη ην θσο πνπ ζέισ λα δσ. 
3Βξίζθεζαη καδί κνπ ζην θσο………………….. 
[εδώ αλέθεξε ην όλνκα ελόο πξνζψπνπ.]  
4ην θσο απηή ε θαηάζηαζε ζα θαλεί δηαθνξεηηθή. 
3. (74) Γελ ππάξρεη άιιε βνύιεζε εθηόο από ηνπ Θενύ. 
2Δίκαη αζθαιήο ζήκεξα επεηδή δελ ππάξρεη άιιε βνχιεζε εθηφο απφ ηνπ Θενχ. 3Μπνξψ 
λα θνβεζψ κφλν αλ πηζηεχσ φηη ππάξρεη κηα άιιε βνχιεζε. 4Πξνζπαζψ λα επηηεζψ κφλν 
φηαλ θνβάκαη, θαη κφλν φηαλ πξνζπαζψ λα επηηεζψ κπνξψ λα πηζηεχσ φηη ε αηψληα 
αζθάιεηα κνπ απεηιείηαη. 5ήκεξα ζα αλαγλσξίζσ φηη φιν απηφ δελ έρεη ζπκβεί. 6Δίκαη 
αζθαιήο επεηδή δελ ππάξρεη άιιε ζέιεζε εθηφο απφ ηνπ Θενχ. 
4) Σα παξαθάησ είλαη κεξηθέο ρξήζηκεο κνξθέο απηήο ηεο ηδέαο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο: 
2Αο ην αληηιεθηώ απηό ζύκθσλα κε ην Θέιεκα ηνλ Θενύ. 
3Δίλαη ην Θέιεκα ηνλ Θενύ όηη είζαη ν Τηόο Σνπ…………….. 
[αλέθεξε εδώ ην όλνκα ελόο πξνζψπνπ] θαη ην δηθό κνπ ζέιεκα επίζεο. 
4πσο θαη λα ην δσ απηό, είλαη κέξνο ηνπ Θειήκαηνο ηνλ Θενύ γηα κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 88 
 
ήκεξα ζα επαλεμεηάζνπκε ηηο εμήο ηδέεο: 
1. (75) Σν θσο έρεη έξζεη. 
2 ηαλ δηαιέγσ ηε ζσηεξία παξά ηελ επίζεζε, απιψο δηαιέγσ λα αλαγλσξίζσ απηφ πνπ 
ήδε ππάξρεη. 3Ζ ζσηεξία είλαη κηα απφθαζε πνπ έρεη ήδε ιεθζεί. 4Ζ επίζεζε θαη ηα 
παξάπνλα δελ ππάξρνπλ γηα λα ηα δηαιέμσ. 5Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πάληνηε δηαιέγσ 
κεηαμχ ηεο αιήζεηαο θαη ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, κεηαμχ απηνχ πνπ ππάξρεη θαη απηνχ πνπ 
δελ ππάξρεη. 6Σν θσο έρεη έξζεη. 7Γελ κπνξψ παξά λα δηαιέμσ ην θσο επεηδή δελ ππάξρεη 
άιιε εθινγή. 8Σν θσο έρεη αληηθαηαζηήζεη ην ζθνηάδη θαη ην ζθνηάδη έρεη θχγεη. 
2) Σα παξαθάησ ζα απνδερηνχλ ρξήζηκεο κνξθέο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο 
ηεο ηδέαο: 
2Απηή ε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα κνπ δείμεη ην ζθνηάδη γηαηί ην θσο έρεη έξζεη. 
3Σν θσο ζνπ είλαη ην κόλν πξάγκα πνπ ζα ήζεια λα δσ……………………. 
[αλέθεξε εδώ ην όλνκα ελόο πξνζώπνπ]. 4Θα ήζεια λα δσ ζε απηό κόλν ό,ηη ππάξρεη. 
3. (76) Γελ ππάγνκαη ζε θαλέλα λόκν, εθηόο απηώλ ηνπ Θενύ. 
2Δδψ είλαη ε ηέιεηα δήισζε ηεο ειεπζεξίαο κνπ. 3Γε βξίζθνκαη ππφ ηελ επηξξνή άιισλ 
λφκσλ εθηφο ησλ λφκσλ ηνπ Θενχ. 4Μπαίλσ ζπλερψο ζηνλ πεηξαζκφ λα επηλνψ άιινπο 
λφκνπο θαη λα ηνπο δίλσ ηε δχλακε λα κε εμνπζηάδνπλ. 5Τπνθέξσ κφλν θαη κφλν επεηδή 
πηζηεχσ ζ' απηνχο. 6Γελ έρνπλ θακηά πξαγκαηηθή επίδξαζε πάλσ κνπ. 7Δίκαη ηειείσο 
ειεχζεξνο απφ ηηο ζπλέπεηεο φισλ ησλ λφκσλ εθηφο ησλ λφκσλ ηνπ Θενχ. 8Καη νη δηθνί 
Σνπ λφκνη είλαη νη λφκνη ηεο ειεπζεξίαο. 
4) Σα παξαθάησ κπνξεί λα ζνπ θαλνχλ ρξήζηκα ζαλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γηα ηελ 
εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο: 
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2Ζ αληίιεςε πνπ έρσ γηα απηό κνπ δείρλεη όηη πηζηεύσ ζε λόκνπο πνπ δελ ππάξρνπλ. 
3Βιέπσ κόλν ηνπο λόκνπο ηνπ Θενύ λα δηεπζύλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. 4Αο αθήζσ ηνπο 
λόκνπο ηνπ Θενύ θαη όρη ηνπο δηθνύο κνπ λα ην δηεπζύλνπλ απηό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 89 
 
Οη ηδέεο καο γηα επαλάιεςε ζήκεξα είλαη νη εμήο: 
1. (77) Σα ζαύκαηα κνπ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά. 
2Σα ζαχκαηα κνπ αλήθνπλ δηθαησκαηηθά επεηδή δε βξίζθνκαη ππφ ηελ επηξξνή άιισλ 
λφκσλ εθηφο ησλ λφκσλ ηνπ Θενχ. 30η λφκνη Σνπ κε απειεπζεξψλνπλ απφ φια ηα 
παξάπνλα κε ζαχκαηα. 4Καη ζα ήζεια λα απνδερηψ ηα ζαχκαηα ζηε ζέζε ησλ 
παξαπφλσλ, ηα νπνία δελ είλαη παξά ςεπδαηζζήζεηο πνπ θξχβνπλ ηα ζαχκαηα πνπ 
βξίζθνληαη πέξα απφ απηά. 5Σψξα ζα ήζεια λα απνδερηψ κφλν φ,ηη δηθαηψκαηα κνπ 
δίλνπλ νη λφκνη ηνπ Θενχ, ψζηε λα κπνξέζσ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
απνζηνιήο πνπ Απηφο κνπ έρεη δψζεη. 
2) Θα κπνξνχζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο παξαθάησ ππνδείμεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο: 
2Πίζσ από απηό ππάξρεη έλα ζαύκα, ην νπνίν κνπ αλήθεη δηθαησκαηηθά. 
3Αο κελ έρσ έλα παξάπνλν από ζέλα, ……………… 
[αλέθεξε εδώ ην όλνκα ελόο πξνζώπνπ], 
αιιά αληί γηα απηό αο ζνπ πξνζθέξσ ην ζαύκα πνπ ζνπ αλήθεη. 4Απηή ε θαηάζηαζε κνπ 
πξνζθέξεη έλα ζαύκα αλ ηε δσ αιεζηλά. 
3. (78) Σα ζαύκαηα αο αληηθαηαζηήζνπλ όια ηα παξάπνλα. 
2Με απηή ηελ ηδέα ελψλσ ηε βνχιεζε κνπ κε ηε βνχιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ηηο 
αληηιακβάλνκαη ζαλ έλα. 3Με απηή ηελ ηδέα απνδέρνκαη ηελ απειεπζέξσζε κνπ απφ ηελ 
θφιαζε. 4Με απηή ηελ ηδέα εθθξάδσ ηελ πξνζπκία κνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ φιεο κνπ νη 
ςεπδαηζζήζεηο απφ ηελ αιήζεηα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία κνπ. 5Γε 
ζα ήζεια λα θάλσ εμαηξέζεηο νχηε θαη λα επηλνήζσ αληηθαηάζηαηα. 6Θέισ φιε ηε Βαζηιεία 
ηνπ Οπξαλνχ θαη κφλν ηε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ, ηελ νπνία θαη ν Θεφο ζέιεη λα έρσ. 
4) Υξήζηκεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο είλαη κεηαμχ άιισλ 
νη εμήο: 
2Γε ζα ήζεια λα θξαηήζσ απηό ην παξάπνλν μέρσξα από ηε ζσηεξία κνπ. 
3Σα παξάπνλα κνπ αο αληηθαηαζηαζνύλ από ζαύκαηα …………………… 
[αλέθεξε εδώ ην όλνκα ελόο πξνζώπνπ]. 
4Πέξα από απηό είλαη ην ζαύκα κε ην νπνίν 
όια ηα παξάπνλα καο αληηθαζίζηαληαη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 90 
 
Γηα απηή ηελ επαλάιεςε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο ηδέεο:  
1. (79) Αο αλαγλσξίζσ ην πξόβιεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα ιπζεί. 
2Αο ζπλεηδεηνπνηήζσ ζήκεξα φηη ην πξφβιεκα είλαη πάληνηε θάπνηα κνξθή παξάπνλνπ 
πνπ ηξέθσ. 3Αο θαηαιάβσ επίζεο φηη ε ιχζε είλαη πάληνηε έλα ζαχκα κε ην νπνίν αθήλσ 
ην παξάπνλν λα αληηθαηαζηαζεί. 4ήκεξα ζα ήζεια λα ζπκεζψ ηελ απιφηεηα ηεο 
ζσηεξίαο εληζρχνληαο ην κάζεκα πσο ππάξρεη έλα πξφβιεκα θαη κηα ιχζε. 5Σν 
πξφβιεκα είλαη έλα παξάπνλν, ε ιχζε είλαη έλα ζαχκα. 6Καη πξνζθαιψ ηε ιχζε λα έξζεη 
ζε κέλα κέζσ ηεο ζπγρψξεζεο ηνπ παξάπνλνπ θαη ηνπ θαισζνξίζκαηνο ηνπ ζαχκαηνο 
πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ. 
2) πγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηδέαο ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηηο εμήο κνξθέο: 
2Απηό κνπ παξνπζηάδεη έλα πξόβιεκα ην νπνίν ζα ήζεια λα ιπζεί. 3Σν ζαύκα πίζσ από 
απηό ην παξάπνλν ζα ιύζεη ην πξόβιεκα γηα κέλα. 4Ζ ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 
ην ζαύκα πνπ ην πξόβιεκα θξύβεη. 
3. (80) Αο αλαγλσξίζσ όηη ηα πξνβιήκαηα κνπ έρνπλ ιπζεί. 
2Φαίλνκαη λα έρσ πξνβιήκαηα κφλν επεηδή θαθνκεηαρεηξίδνκαη ην ρξφλν. 3Πηζηεχσ φηη 
πξψηα έξρεηαη ην πξφβιεκα θαη κεηά έλαο νξηζκέλνο ρξφλνο πξέπεη λα πεξάζεη πξνηνχ 
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ην πξφβιεκα κπνξέζεη λα ιπζεί. 4Γε βιέπσ φηη ην πξφβιεκα θαη ε ιχζε ηνπ ζπκβαίλνπλ 
ηαπηφρξνλα. 5Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη δελ έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκα φηη ν Θεφο έρεη 
ηνπνζεηήζεη ηε ιχζε καδί κε ην πξφβιεκα, ψζηε λα κε κπνξνχλ λα απνρσξηζηνχλ απφ ην 
ρξφλν. 6Σν ' Άγην Πλεχκα ζα κνπ δηδάμεη απηφ αλ Σν αθήζσ. 7Καη ζα θαηαιάβσ φηη είλαη 
αδχλαην λα έρσ έλα πξφβιεκα ην νπνίν δελ έρεη ήδε ιπζεί. 
4) Οη. εμήο κνξθέο ηεο ηδέαο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο: 
2Γε ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλσ γηα απηό ην πξόβιεκα λα ιπζεί.  
3Ζ ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο κνπ έρεη ήδε δνζεί, αλ ηελ απνδερηώ.  
4Ο ρξόλνο δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη απηό ην πξόβιεκα από ηε ιύζε ηνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 91 
 
Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο. 
 
1) Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζαη φηη ηα ζαχκαηα θαη ε φξαζε αλαγθαζηηθά ζπκβαδίδνπλ. 
2Απηφ ρξεηάδεηαη επαλάιεςε θαη κάιηζηα ζπρλή επαλάιεςε. 3Δ'ηλαη κηα θεληξηθή ηδέα ζην 
λέν ζνπ ηξφπν ζθέςεο θαη ζηελ αληίιεςε πνπ πξνμελεί, 4Σν ζαχκα είλαη πάληα παξφλ. 5Ζ 
παξνπζία ηνπ δελ πξνθαιείηαη απφ ηελ φξαζε ζνπ, ε απνπζία ηνπ δελ είλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο παξάιεηςεο ζνπ λα δεηο. 6Σν κφλν πνπ επεξεάδεηαη είλαη ε επίγλσζε ησλ 
ζαπκάησλ. 7Θα ηα δεηο ζην θσο, δε ζα ηα δεηο ζην ζθνηάδη. 
2) Γηα ζέλα ινηπφλ, ην θσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 2Δλψ παξακέλεηο ζην ζθνηάδη, ην Θαχκα 
παξακέλεη αζέαην. 3Πείζεζαη έηζη φηη δελ ππάξρεη. 4Απηή ε πεπνίζεζε πξνθχπηεη απφ ηα 
ζεκειηψδε πηζηεχσ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην ζθνηάδη. 5Ζ άξλεζε ηνπ θσηφο νδεγεί 
ζην λα κελ κπνξείο λα ην αληηιεθζείο. 6Κη φηαλ δελ κπνξείο λα αληηιεθζείο ην θσο, 
αληηιακβάλεζαη ην ζθνηάδη. 7Σν θσο ζνπ είλαη άρξεζην ηφηε, παξ' φιν πνπ είλαη παξφλ. 
8Γελ κπνξείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο γηαηί ε παξνπζία ηνπ ζνπ είλαη άγλσζηε. 9Καη ε 
θαηλνκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζθνηαδηνχ θάλεη ηελ ηδέα ηνπ θσηφο λα κελ έρεη λφεκα. 
3) Σν λα ζνπ πνχλε φηη απηφ πνπ δε βιέπεηο ππάξρεη, αθνχγεηαη ζαλ ηξέια. 2Δίλαη πνιχ 
δχζθνιν λα πεηζηείο φηη είλαη ηξέια ην λα κε βιέπεηο απηφ πνπ ππάξρεη θαη ην λα βιέπεηο 
ζηε ζέζε ηνπ απηφ πνπ δελ ππάξρεη. 3Γελ ακθηβάιιεηο φηη ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο κπνξνχλ 
λα δνπλ. 4Γελ ακθηβάιιεηο φηη νη εηθφλεο πνπ ζνπ δείρλνπλ είλαη πξαγκαηηθφηεηα. 5Ζ πίζηε 
ζνπ έγθεηηαη ζην ζθνηάδη, φρη ζην θσο. 6Πψο κπνξεί απηφ λα αληηζηξαθεί; 7Γηα ζέλα απηφ 
είλαη αδχλαην, αιιά δελ είζαη κφλνο ζνπ ζε απηφ. 
4) Οη πξνζπάζεηεο ζνπ, νζνδήπνηε κηθξέο θη αλ είλαη, έρνπλ ηζρπξή ππνζηήξημε. 2Αλ 
ζπλεηδεηνπνηνχζεο πφζν κεγάιε είλαη απηή ε δχλακε, νη ακθηβνιίεο ζνπ ζα 
εμαθαλίδνληαλ. 3ήκεξα ζα αθνζησζνχκε ζην λα αθεζείο λα αηζζαλζείο απηή ηε δχλακε. 
40ηαλ ζα έρεηο αηζζαλζεί ηε δχλακε κέζα ζνπ, πνπ θάλεη φια ηα ζαχκαηα εχθνια, δε ζα 
ακθηβάιιεηο. 5Σα ζαχκαηα, πνπ ηα θξχβεη ε αίζζεζε ηεο αδπλακίαο ζνπ, ζα έξζνπλ ζηελ 
επίγλσζε ζνπ θαζψο αηζζάλεζαη ηε δχλακε κέζα ζνπ. 
5) Σξεηο θνξέο ζήκεξα αθηέξσλε δέθα πεξίπνπ ιεπηά γηα κηα πεξίνδν γαιήλεο ζηελ νπνία 
πξνζπαζείο λα μεράζεηο ηελ αδπλακία ζνπ. 2Απηφ επηηπγράλεηαη πνιχ απιά, θαζψο 
πιεξνθνξείο ηνλ εαπηφ ζνπ φηη δελ είζαη έλα ζψκα. 3Ζ πίζηε ηνπνζεηείηαη ζ' φ,ηη επηζπκείο 
θαη θαζνδεγείο ην λνπ ζνπ αλάινγα. 4Ζ ζέιεζε ζνπ παξακέλεη ν δάζθαινο ζνπ θαη ε 
ζέιεζε ζνπ έρεη φιε ηε δχλακε λα θάλεη φ,ηη επηζπκεί. 5Μπνξείο λα δηαθχγεηο απφ ην ζψκα 
αλ απηή είλαη ε επηινγή ζνπ. 6Μπνξείο λα βηψζεηο ηε δχλακε κέζα ζνπ. 
6) Άξρηζε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο κε ηελ εμήο δήισζε αιεζηλψλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο: 
2Σα ζαχκαηα βιέπνληαη ζην θσο. 
3Σα κάηηα ηνπ ζώκαηνο δελ αληηιακβάλνληαη ην θσο. 
4Αιιά δελ είκαη έλα ζώκα. Ση είκαη, 
6Ζ εξψηεζε κε ηελ νπνία απηή ε δήισζε ηειεηψλεη ρξεηάδεηαη γηα ηηο αζθήζεηο καο 
ζήκεξα. 7Απηφ πνπ λνκίδεηο φηη είζαη είλαη κηα πεπνίζεζε πνπ πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί. 
8κσο απηφ πνπ είζαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα ζνπ απνθαιπθζεί. 9Ζ πεπνίζεζε 
φηη είζαη έλα ζψκα ρξεηάδεηαη δηφξζσζε επεηδή είλαη ιάζνο. '°Ζ αιήζεηα γηα ην πνηνο είζαη 
επηθαιείηαη ηε δχλακε κέζα ζνπ λα θέξεη ζηελ επίγλσζε ζνπ απηφ πνπ ην ιάζνο θξχβεη. 
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7) Αλ δελ είζαη έλα ζψκα, ηη είζαη; 2Υξεηάδεζαη ηελ επίγλσζε απηνχ πνπ ην Άγην Πλεχκα 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ζην λνπ ζνπ. 3Υξεηάδεζαη λα 
αηζζαλζείο θάηη ζην νπνίν λα βάιεηο ηελ πίζηε ζνπ θαζψο ηελ απνζχξεηο απφ ην ζψκα. 
4Υξεηάδεζαη κηα πξαγκαηηθή εκπεηξία θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο, θάηη πην ζηαζεξφ θαη πην 
ζίγνπξν, πεξηζζφηεξν άμην ηεο πίζηεο ζνπ - θαη πξαγκαηηθφ ππάξρεη. 
8) Αλ δελ είζαη έλα ζψκα ηη είζαη; 2Ρψηεζέ ην απηφ εηιηθξηλά θαη κεηά αθηέξσζε αξθεηά 
ιεπηά ζην λα αθήζεηο ηηο ιαλζαζκέλεο ζνπ ζθέςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζνπ λα 
δηνξζσζνχλ θαη ηηο αληίζεηεο ζθέςεηο λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο. 3Π.ρ ιέγε: 
4Γελ είκαη αδύλακνο, αιιά δπλαηόο. 
5Γελ είκαη αλήκπνξνο, αιιά παληνδύλακνο. 
6Γελ είκαη πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, αιιά απεξηόξηζησλ. 
7Γελ είκαη γεκάηνο ακθηβνιίεο, αιιά βέβαηνο. 
8Γελ είκαη κηα ςεπδαίζζεζε, αιιά κηα πξαγκαηηθόηεηα. 
9Γελ κπνξώ λα δσ ζην ζθνηάδη, αιιά ζην θσο. 
9) ηε δεχηεξε θάζε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο πξνζπάζεζε λα βηψζεηο απηέο ηηο αιήζεηεο 
γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 2πγθεληξψζνπ ηδηαίηεξα ζηελ εκπεηξία ηεο δχλακεο. 3Να ζπκάζαη φηη 
θάζε αίζζεζε αδπλακίαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεπνίζεζε φηη είζαη έλα ζψκα, κηα 
πεπνίζεζε πνπ είλαη ιαλζαζκέλε θαη δελ αμίδεη ηελ πίζηε ζνπ. 4Πξνζπαζεζε λα 
απνζχξεηο ηελ πίζηε ζνπ απφ απηήλ, έζησ θαη γηα κηα κφλν ζηηγκή. 5Καζψο πξνρσξάκε, 
ζα ζπλεζίζεηο λα βάδεηο ηελ πίζηε ζνπ ζε πεπνηζήζεηο πνπ ηελ αμίδνπλ πεξηζζφηεξν. 
10) ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο εξέκεζε βέβαηνο φηη νη πξνζπάζεηεο 
ζνπ, φζν κηθξέο θη αλ είλαη, έρνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο δχλακεο ηνπ Θενχ θαη φισλ 
ησλ θέςεψλ Σνπ. 2Δίλαη απφ Απηέο πνπ ζα πξνέιζεη ε δχλακε ζνπ. 3Δίλαη κέζσ ηεο 
ηζρπξήο Σνπο ππνζηήξημεο πνπ ζα αηζζαλζείο ηε δχλακε κέζα ζνπ. 4Δίλαη ελσκέλνη κε 
ζέλα ζε απηή ηελ πεξίνδν εμάζθεζεο ζηελ νπνία κνηξάδεζηε έλα ζθνπφ φκνην κε ην δηθφ 
Σνπο. 5Γηθφ Σνπο είλαη ην θσο, ζην νπνίν ζα δεηο ζαχκαηα επεηδή ε δχλακε Σνπο είλαη δηθή 
ζνπ. 6Ζ δχλακε Σνπο γίλεηαη ηα κάηηα ζνπ, ψζηε λα κπνξέζεηο λα δεηο. 
11) ήκεξα, πέληε ή έμη θνξέο ηελ ψξα, λα ππελζπκίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ηα ζαχκαηα 
βιέπνληαη ζην θσο. 2Δπίζεο πξφζεμε λα αληηκεησπίζεηο ηνπο πεηξαζκνχο ηεο εκέξαο κε 
ηε ζεκεξηλή ηδέα. 3Ζ εμήο κνξθή ηεο ζα ζε βνεζήζεη γηα απηφ ηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: 
4Γα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο. 5Αο κελ θιείζσ ηα κάηηα κνπ εμαηηίαο απηνύ ηνπ 
πξάγκαηνο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 92 
 
Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο, ην θσο θαη ε δύλακε είλαη έλα. 
1) Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη κηα επέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο. 2Γελ πηζηεχεηο φηη ην θσο είλαη 
δχλακε θαη φηη ην ζθνηάδη είλαη αδπλακία. 3Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ε ηδέα πνπ έρεηο γηα 
ην ηη ζεκαίλεη λα βιέπεηο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζψκα, ηα κάηηα ηνπ θαη ηνλ εγθέθαιν 
ηνπ. 4Πηζηεχεηο ινηπφλ, φηη κπνξείο λα αιιάμεηο απηφ πνπ βιέπεηο, βάδνληαο κηθξά 
θνκκάηηα απφ γπαιί κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ. 5Απηή είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο καγηθέο 
δνμαζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη είζαη έλα ζψκα θαη φηη ηα κάηηα ηνπ 
ζψκαηνο κπνξνχλ λα δνπλ. 
2) Πηζηεχεηο επίζεο φηη ν εγθέθαινο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ζθεθηεί. 2Αλ θαηαιάβαηλεο ηε 
θχζε ηεο ζθέςεο δε ζα κπνξνχζεο παξά λα γειάζεηο κε απηή ηελ παξάινγε ηδέα. 3Δίλαη 
ζαλ λα πηζηεχεηο φηη θξαηάο ην ζπίξην πνπ αλάβεη ηνλ ήιην θαη ηνπ δίλεη φιε ηε δεζηαζηά, ή 
φηη θξαηάο ηνλ θφζκν θαιά θπιαγκέλν κέζα ζην ρέξη ζνπ κέρξη πνπ λα ηνλ αθήζεηο λα 
θχγεη. 4Αθφκα θη απηφ φκσο, δελ είλαη πην αλφεην απφ ην λα πηζηεχεηο φηη ηα κάηηα ηνπ 
ζψκαηνο κπνξνχλ λα δνπλ θαη φηη ν εγθέθαινο κπνξεί λα ζθεθηεί. 
3) Δίλαη ε δχλακε ηνπ Θενχ κέζα ζνπ πνπ είλαη ην θσο κε ην νπνίν βιέπεηο, φπσο είλαη ν 
Ννπο Σνπ κε ηνλ νπνίν ζθέθηεζαη. 2Ζ δχλακε Σνπ δηαςεχδεη ηελ αδπλακία ζνπ. 3Δίλαη ε 
αδπλακία ζνπ πνπ βιέπεη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο, θνηηάδνληαο εξεπλεηηθά ζην 
ζθνηάδη λα δεη ηελ νκνηφηεηα ηνπ εαπηνχ ηεο: ηνπο κηθξνχο, ηνπο αδχλακνπο, ηνπο 
άξξσζηνπο θαη ηνπο εηνηκνζάλαηνπο, απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε ψξα αλάγθεο, ηνπο 
αλήκπνξνπο θαη θνβηζκέλνπο, ηνπο ζιηκκέλνπο, ηνπο θησρνχο, ηνπο πεηλαζκέλνπο θαη 



 80 

ηνπο ζθπζξσπνχο. 4ια απηά βιέπνληαη κέζα απφ ηα κάηηα πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαη 
δελ κπνξνχλ λα επινγήζνπλ. 
4) Ζ δχλακε αγλνεί απηά ηα πξάγκαηα, βιέπνληαο πέξα απφ ηα θαηλφκελα. 2Κξαηά ην 
ζηαζεξφ ηεο βιέκκα πάλσ ζην θσο πνπ βξίζθεηαη πέξα απ' απηά. 3Δλψλεηαη κε ην θσο 
θαη είλαη κέξνο ηνπ θσηφο. 4Βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο. 5Φέξλεη ην θσο ζην νπνίν θαίλεηαη ν 
εαπηφο ζνπ. 6ην ζθνηάδη αληηιακβάλεζαη έλαλ εαπηφ πνπ δελ ππάξρεη. 7Ζ αιήζεηα φκσο 
γηα ηνλ εαπηφ ζνπ είλαη ε δχλακε, ε αδπλακία είλαη έλα είδσιν πνπ πξνζθπλάηε θαη 
ιαηξεχεηε κε έλα απαηειφ ηξφπν ψζηε ε δχλακε λα δηαζθνξπηζηεί θαη ην ζθνηάδη λα 
βαζηιέςεη εθεί πνπ ν Θεφο φξηζε φηη πξέπεη λα ππάξρεη θσο. 
δ) Ζ δχλακε πξνέξρεηαη απφ ηελ αιήζεηα θαη ιάκπεη κε ην θσο πνπ ε Πεγή ηεο, ηήο έρεη 
δψζεη. 2Ζ αδπλακία θαζξεθηίδεη ην ζθνηάδη ηνπ πιάζηε ηεο. Ζ αδπλακία είλαη άξξσζηε θαη 
θνηηάδεη ηελ αξξψζηηα, ε νπνία είλαη φπσο θαη ε ίδηα. 3Ζ αιήζεηα είλαη έλαο ζσηήξαο θαη ην 
κφλν πνπ ζέιεη είλαη ε επηπρία θαη ε εηξήλε γηα ηνλ θαζέλα. 4Γίλεη ηε δχλακε ηεο ζε 
απεξηφξηζηεο πνζφηεηεο ζηνλ θαζέλα πνπ δεηά. 5Καηαιαβαίλεη φηη ε ζηέξεζε 
νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ ζα ήηαλ ε ζηέξεζε φισλ. 6Κη έηζη δίλεη ην θσο ηεο, ψζηε φινη λα 
κπνξέζνπλ λα δνπλ θαη λα σθειεζνχλ ζαλ έλα. 7Ζ δχλακε ηεο κνηξάδεηαη ψζηε λα 
κπνξέζεη λα θέξεη ζε φινπο ην ζαχκα, κε ην νπνίν ζα ελσζνχλ ζην ζθνπφ ηνπο, ζηε 
ζπγρψξεζε θαη ζηελ αγάπε. 
6) Ζ αδπλακία, ε νπνία θνηηάδεη ζην ζθνηάδη, δελ κπνξεί λα δεη έλα ζθνπφ ζηε ζπγρψξεζε 
θαη ζηελ αγάπε. 2Βιέπεη φινπο ηνπο άιινπο ζαλ δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη δε 
βιέπεη ηίπνηα ζηνλ θφζκν ην νπνίν ζα ήζειε λα κνηξαζηεί. 3Κξίλεη θαη θαηαθξίλεη, αιιά δελ 
αγαπά. 4Παξακέλεη ζην ζθνηάδη γηα λα θξχβεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη νλεηξεχεηαη φηη είλαη ηζρπξή 
θαη ληθεθφξα θαη φηη ππεξληθά ηηο δπζθνιίεο, νη νπνίεο φκσο παίξλνπλ ηεξάζηηεο 
δηαζηάζεηο ζην ζθνηάδη. 
7) Ζ αδπλακία θνβάηαη θαη επηηίζεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο, κηζεί ηνλ εαπηφ ηεο, θαη ην ζθνηάδη 
θαιχπηεη ην θαζεηί πνπ βιέπεη, θάλνληαο ηα φλεηξν ηεο ηφζν θνβηζκέλα φζν θαη ε ίδηα. 
2Καλέλα ζαχκα δελ ππάξρεη εδψ, παξά κφλν κίζνο. 3Ζ αδπλακία δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο 
απ' φ,ηη βιέπεη, ελψ ην θσο θαη ε δχλακε αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ έλα. 4Σν 
θσο ηεο δχλακεο δελ είλαη ην θσο πνπ βιέπεηο. 5Σν θσο ηεο δχλακεο δελ αιιάδεη, νχηε 
ηξεκνθέγγεη, νχηε ζβήλεη. 6Γελ αιιάδεη απφ ηε λχρηα ζηελ εκέξα θαη μαλά ηελ επφκελε 
λχρηα κέρξη ην πξσί λα μαλαεπηζηξέςεη. 
8) Σν θσο ηεο δχλακεο είλαη ζηαζεξφ, ζίγνπξν φπσο ε αγάπε, γηα πάληα ραξνχκελν λα 
δίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, επεηδή δελ κπνξεί λα δψζεη παξά κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ. 2Καλέλαο δελ 
κπνξεί λα δεηήζεη κάηαηα λα κνηξαζηεί ηελ φξαζε ηνπ θαη θαλέλαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 
θαηνηθία ηνπ δελ κπνξεί λα θχγεη ρσξίο έλα ζαχκα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θαη ηε δχλακε 
θαη ην θσο ζηε θαξδηά ηνπ. 
9) Ζ δχλακε κέζα ζνπ ζα ζνπ πξνζθέξεη ην θσο θαη ζα θαζνδεγεί ηελ φξαζε ζνπ, έηζη 
ψζηε λα κε ζηνράδεζαη κάηαηα πξάγκαηα πνπ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο πξνζθέξνπλ γηα λα 
ζε εμαπαηήζνπλ. 2Ζ δχλακε θαη ην θσο ελψλνληαη κέζα ζνπ θαη εθεί πνπ ζπλαληψληαη ν 
Δαπηφο ζνπ πεξηκέλεη έηνηκνο λα ζε αγθαιηάζεη ζαλ Γηθφ Σνπ. 3Απηφο είλαη ν ηφπνο ηεο 
ζπλάληεζεο πνπ πξνζπαζνχκε ζήκεξα λα βξνχκε γηα λα αλαπαπηνχκε, γηαηί ε εηξήλε ηνπ 
Θενχ βξίζθεηαη εθεί πνπ ν Δαπηφο ζνπ, ν Τηφο Σνπ, πεξηκέλεη ηψξα λα μαλαζπλαληήζεη ηνλ 
Δαπηφ Σνπ θαη λα είλαη ζαλ έλα. 
10) Αο δψζνπκε είθνζη ιεπηά δχν θνξέο ζήκεξα, γηα λα ζπκκεηάζρνπκε ζ' απηή ηε 
ζπλάληεζε. 2Άθεζε ηνλ εαπηφ ζνπ λα έξζεη ζηνλ Δαπηφ ζνπ. 3Ζ δχλακε Σνπ ζα είλαη ην 
θσο κέζα ζην νπνίν ην δψξν ηεο φξαζεο ζνπ δίλεηαη.4Αθεζε ινηπφλ γηα ιίγν ην ζθνηάδη 
ζήκεξα θαη ζα εμαζθεζνχκε λα βιέπνπκε ζην θσο, θιείλνληαο ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο θαη 
δεηψληαο απφ ηελ αιήζεηα λα καο δείμεη πψο λα βξνχκε ηνλ ηφπν ζπλάληεζεο ηνπ εαπηνχ 
κε ηνλ Δαπηφ, φπνπ ην θσο θαη ε δχλακε είλαη έλα. 
11) Θα εμαζθεζνχκε θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ην πξσί θαη ην βξάδπ. 2Μεηά ηελ πξσηλή 
ζπλάληεζε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εκέξα ζαλ πξνεηνηκαζία γηα ηε βξαδηλή πεξίνδν 
εμάζθεζεο θαηά ηελ νπνία ζα μαλαζπλαληεζνχκε κε εκπηζηνζχλε. 3Αο επαλαιακβάλνπκε 
φζν πην ζπρλά κπνξνχκε ηε ζεκεξηλή ηδέα, θη αο αλαγλσξίζνπκε φηη πξσηνκαζαίλνπκε λα 
βιέπνπκε θαη φηη θαζνδεγνχκαζηε καθξηά απφ ην ζθνηάδη ζην θσο φπνπ κφλν ζαχκαηα 
κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά. 
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ΜΑΘΖΜΑ 93 
 
Σν θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί κνπ 
. 
1) Ννκίδεηο φηη είζαη ν νίθνο ηνπ θαθνχ, ηνπ ζθνηαδηνχ θαη ηεο ακαξηίαο. 2Πηζηεχεηο φηη αλ 
θάπνηνο κπνξνχζε λα δεη ηελ αιήζεηα γηα ζέλα ζα απσζείην θαη ζα ζε απνζηξεθφηαλ ζαλ 
λα ήζνπλ έλα δειεηεξηψδεο θίδη. 3Ννκίδεηο φηη αλ φ,ηη είλαη αιεζηλφ γηα ζέλα ζνπ 
απνθαιππηφηαλ, ζα ζε θαηαιάκβαλε έλαο ηξφκνο ηφζν έληνλνο πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα 
ζπλερίζεηο λα δεηο θαη ζα έηξερεο λα πεζάλεηο απφ ην ίδην ζνπ ην ρέξη. 
2) Απηέο νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη ηφζν παγησκέλεο πνπ είλαη δχζθνιν λα ζε βνεζήζνπκε λα 
δεηο φηη είλαη αβάζηκεο. 2Σν φηη έρεηο θάλεη ιάζε είλαη θαλεξφ. 3Σν φηη έρεηο αλαδεηήζεη ηε 
ζσηεξία κε παξάμελεο κεζφδνπο, ην φηη έρεηο εμαπαηήζεη θη εμαπαηεζεί θαη ην φηη έρεηο 
θνβεζεί απφ αλφεηεο θαληαζηψζεηο θαη άγξηα φλεηξα, ην φηη έρεηο πξνζθπλήζεη είδσια 
θηηαγκέλα απφ ζθφλε - φια απηά είλαη αιήζεηα ζχκθσλα κε ηηο ησξηλέο ζνπ πεπνηζήζεηο. 
3) ήκεξα ζα ην ακθηζβεηήζνπκε απηφ, φρη απφ ηελ άπνςε ηνπ ηη πηζηεχεηο αιιά απφ έλα 
πνιχ δηαθνξεηηθφ ζεκείν αλαθνξάο απφ ην νπνίν ηέηνηεο κάηαηεο ζθέςεηο δελ έρνπλ 
λφεκα. 2Απηέο νη ζθέςεηο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 3Απηέο ηηο ηξειέο 
πεπνηζήζεηο Απηφο δελ ηηο κνηξάδεηαη κε ζέλα. 4Απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα απνδεηρηεί φηη 
είλαη ιαλζαζκέλεο, αιιά εζχ δελ ην αληηιακβάλεζαη απηφ. 
4) Γηαηί δελ είζαη θαηαραξνχκελνο ιακβάλνληαο ηε δηαβεβαίσζε φηη φιν ην θαθφ πνπ 
λνκίδεηο φηη έθαλεο πνηέ δε ζπλέβε, φηη φιεο νη ακαξηίεο ζνπ δελ είλαη ηίπνηα, φηη είζαη 
αγλφο θαη άγηνο φπσο δεκηνπξγήζεθεο θαη φηη ην θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί ζνπ; 
2Ζ εηθφλα πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 
3Ννκίδεηο φηη απηφ είλαη ζάλαηνο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δσή. 4Ννκίδεηο φηη θαηα-
ζηξέθεζαη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζψδεζαη. 
5) Ο εαπηφο πνπ έπιαζεο δελ είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 2Δπνκέλσο απηφο ν εαπηφο δελ 
ππάξρεη θαζφινπ. 3Καη νηηδήπνηε θαίλεηαη λα θάλεη θαη λα ζθέθηεηαη δε ζεκαίλεη ηίπνηα. 
4Γελ είλαη νχηε θαθφ, νχηε θαιφ. 5Απιψο δελ είλαη πξαγκαηηθφ θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 
6Γελ αληηκάρεηαη ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 7Γελ ηνλ πιεγψλεη, νχηε επηηίζεηαη ζηελ εηξήλε ηνπ. 
8Γελ έρεη αιιάμεη ηε δεκηνπξγία, νχηε έρεη ππνβηβάζεη ην αησλίσο αλακάξηεην ζηελ 
ακαξηία θαη ηελ αγάπε ζην κίζνο. Ση δχλακε κπνξεί απηφο ν εαπηφο πνπ έθηηαμεο λα έρεη 
φηαλ αληηθξίζεη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ; 
6) Σν γεγνλφο φηη είζαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη απφ ην Θεφ. 2Απηφ πξέπεη λα 
επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο κέρξη λα γίλεη απνδεθηφ. 3Δίλαη αιεζηλφ. 4Σν φηη είζαη 
αλακάξηεηνο εγγπάηαη απφ ην Θεφ. 5Σίπνηα δελ κπνξεί λα πεηξάμεη ή λα αιιάμεη φ,ηη ν 
Θεφο δεκηνχξγεζε ζαλ αηψλην. 6Ο εαπηφο πνπ έθηηαμεο, θαθφο θαη γεκάηνο ακαξηία, δελ 
έρεη λφεκα. 7Σν φηη είζαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη απφ ην Θεφ θαη ην θσο, ε ραξά θαη ε 
εηξήλε είλαη καδί ζνπ. 
7) Ζ ζσηεξία ρξεηάδεηαη ηελ απνδνρή κηαο κφλν ζθέςεο: Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν 
Θεφο, φρη φπσο έπιαζεο ηνλ εαπηφ ζνπ. 2Οηηδήπνηε θαθφ θη αλ λνκίδεηο φηη έθαλεο, είζαη 
φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 
3Οηηδήπνηε ιάζε θη αλ έθαλεο, ε αιήζεηα γηα ζέλα είλαη ακεηάβιεηε. 4Ζ δεκηνπξγία είλαη 
αηψληα θαη ακεηάβιεηε. 5Σν φηη είζαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη απφ ην Θεφ. 6Δίζαη θαη πάληα 
ζα είζαη αθξηβψο φπσο δεκηνπξγήζεθεο. 7Σν θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί ζνπ 
επεηδή ν Θεφο ζηα έδσζε. 
8) ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο άζθεζεο ζήκεξα, νη νπνίεο ζα ήηαλ πάξα πνιχ σθέιηκεο 
αλ γίλνληαλ ζηα πξψηα πέληε ιεπηά θάζε ψξαο πνπ δελ θνηκάζαη, άξρηζε κε ηελ εμήο 
δήισζε ηεο αιήζεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ζνπ: 
2Σν θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί κνπ. 3Σν όηη είκαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη από ην 
Θεό. 
4Μεηά εγθαηέιεηςε ηηο αλφεηεο αληηιήςεηο πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη αθηέξσζε ην 
ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο πξνζπαζψληαο λα βηψζεηο φ,ηη ζνπ έρεη δψζεη ν Θεφο 
αληί γηα απηφ πνπ έρεηο απνθαζίζεη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
9) Δίηε είζαη φ,ηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε είηε φ,ηη εζχ έπιαζεο. 2Έλαο Δαπηφο είλαη αιεζηλφο, ν 
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άιινο δελ ππάξρεη. 3Πξνζπάζεζε λα βηψζεηο ηελ ελφηεηα ηνπ ελφο Δαπηνχ ζνπ. 
4Πξνζπάζεζε λα εθηηκήζεηο ηελ αγηνζχλε Σνπ θαη ηελ Αγάπε απφ ηελ νπνία 
δεκηνπξγήζεθε. 5Πξνζπάζεζε λα κελ εκπνδίζεηο ηνλ Δαπηφ ζνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 
ην Θεφ, θξχβνληαο ην κεγαιείν Σνπ πίζσ απφ κηθξνζθνπηθά είδσια ηνπ θαθνχ θαη ηεο 
ακαξηίαο ηα νπνία έθηηαμεο γηα λα Σνλ αληηθαηαζηήζεηο.6Αθεζε Σνλ λα εηζέιζεη ζε απηφ 
πνπ είλαη Γηθφ Σνπ. 7Οξίζηε. 8Δζχ είζαη Απηφο. 9Καη ην θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί 
ζνπ, γηαηί απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. 
10) Μπνξεί λα κελ είζαη πξφζπκνο ή θαη λα κελ έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείο ηα 
πξψηα πέληε ιεπηά θάζε ψξαο γηα απηέο ηηο αζθήζεηο. 2Πξνζπάζεζε, σζηφζν λα ηηο 
θάλεηο φηαλ κπνξείο. 3Σνπιάρηζηνλ, λα ζπκάζαη λα επαλαιακβάλεηο ηηο εμήο ζθέςεηο θάζε 
ψξα: 
4Σν θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί κνπ. 5Σν όηη είκαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη από ην 
Θεό. 
6Μεηά πξνζπάζεζε λα αθηεξψλεηο ηνπιάρηζηνλ έλα πεξίπνπ ιεπηφ έρνληαο ηα κάηηα ζνπ 
θιεηζηά θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη απηή είλαη κηα δήισζε ηεο αιήζεηαο γηα ζέλα. 
11) Αλ πξνθχςεη κηα θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα ζε ηαξάδεη, ακέζσο δίσμε ηελ 
ςεπδαίζζεζε ηνπ θφβνπ επαλαιακβάλνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο. 2Αλ ηπρφλ κπεηο ζηνλ 
πεηξαζκφ λα ζπκψζεηο κε θάπνηνλ, πεο ζησπειά: 
3Σν θσο, ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί ζνπ. 4Σν όηη είζαη αλακάξηεηνο εγγπάηαη από ην 
Θεό. 
5Μπνξείο λα θάλεηο πνιιά γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ ζήκεξα. 6Μπνξείο λα θάλεηο πνιιά 
ζήκεξα γηα λα θέξεηο ηνλ εαπηφ ζνπ πην θνληά ζην ξφιν πνπ ν Θεφο ζνπ έρεη αλαζέζεη 
ζηε ζσηεξία. 7Καη κπνξείο λα θαλείο πνιιά ζήκεξα γηα λα θέξεηο ζην λνπ ζνπ ηελ 
απφιπηε βεβαηφηεηα φηη ε ζεκεξηλή ηδέα είλαη πξάγκαηη αιεζηλή. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 94 
 
Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1) Θα ζπλερίζνπκε ζήκεξα κε ηε κφλε ηδέα πνπ θέξλεη ηελ πιήξε ζσηεξία, ηε κφλε 
δήισζε πνπ θαζηζηά φιεο ηηο κνξθέο πεηξαζκνχ αλίζρπξεο, ηε κφλε ζθέςε πνπ θάλεη ην 
εγψ λα ζησπήζεη θαη λα εμνπδεηεξσζεί πιήξσο. 2Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 3Οη 
ήρνη απηνχ ηνπ θφζκνπ ζησπνχλ, ε ζέα απηνχ ηνπ θφζκνπ εμαθαλίδεηαη θαη φιεο νη ζθέςεηο 
πνπ είρε πνηέ απηφο ν θφζκνο εμαιείθνληαη γηα πάληα κ' απηή θαη κφλν ηελ ηδέα. 4Δδψ 
βξίζθεηαη ε επίηεπμε ηεο ζσηεξίαο. 5Δδψ βξίζθεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δηαλνεηηθήο 
πγείαο. 
2) Σν αιεζηλφ θσο είλαη δχλακε θαη ε δχλακε είλαη αγηνζχλε. 2Αλ παξακέλεηο φπσο ν 
Θεφο ζε δεκηνχξγεζε, πξέπεη λα είζαη δπλαηφο θαη ην θσο πξέπεη λα είλαη κέζα ζνπ. 
3Απηφο πνπ εμαζθάιηζε ηελ αγηνζχλε ζνπ πξέπεη λα είλαη επίζεο θαη ν εγγπεηήο ηεο 
δχλακεο θαη ηνπ θσηφο. 4Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 5Σν ζθνηάδη δελ κπνξεί λα 
θξχςεη ηε δφμα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 6Βξίζθεζαη ζην θσο, δπλαηφο κέζα ζηελ αγηνζχλε 
ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθεο θαη ζηελ νπνία ζα παξακείλεηο αησλίσο. 
3) ήκεξα ζα αθηεξψζνπκε θαη πάιη ηα πξψηα πέληε ιεπηά θάζε ψξαο πνπ είζαη μχπληνο 
ζηελ πξνζπάζεηα λα αηζζαλζείο ηελ αιήζεηα κέζα ζνπ. 2Άξρηζε απηέο ηηο ζηηγκέο ηεο 
αλαδήηεζεο κε ηα εμήο ιφγηα: 
3Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 4Δίκαη ν Τηόο Σνπ αησλίσο. 
5Σψξα πξνζπάζεζε λα θηάζεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ κέζα ζνπ. 6Απηφο είλαη ν Δαπηφο ν 
Οπνίνο πνηέ δελ ακάξηεζε, νχηε θη έθηηαμε κηα εηθφλα γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. 7Απηφο είλαη ν Δαπηφο ν Οπνίνο πνηέ δελ άθεζε ηνλ νίθν Σνπ ζην Θεφ 
γηα λα πεξπαηήζεη αβέβαηα ζηνλ θφζκν. 8Απηφο είλαη ν Δαπηφο ν Οπνίνο δε γλσξίδεη ηη 
είλαη ν θφβνο, νχηε θαη ζα κπνξνχζε λα ζπιιάβεη ηη είλαη ε απψιεηα, ε ηαιαηπσξία ή ν 
ζάλαηνο. 
4) Σίπνηα δελ απαηηείηαη απφ ζέλα γηα λα πεηχρεηο απηφ ην ζηφρν, παξά λα εγθαηαιείςεηο 
φια ηα είδσια θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. Να πξνρσξήζεηο πέξα απ' 
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά - θαη ηα θαιά θαη ηα θαθά - πνπ έρεηο απνδψζεη ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη 
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λα πεξηκέλεηο ζησπειά ηελ αιήζεηα. 2Ο ' Ίδηνο ν Θεφο έρεη ππνζρεζεί φηη ε αιήζεηα ζα 
απνθαιπθζεί ζε φινπο απηνχο πνπ ηε δεηνχλ. 3Σε δεηάο ηψξα. 4Γελ κπνξείο λα απνηχρεηο 
επεηδή Απηφο δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 
5) Αλ δελ θάλεηο ηελ εμάζθεζε πνπ απαηηείηαη ηα πξψηα πέληε ιεπηά θάζε ψξαο, 
ηνπιάρηζηνλ ππελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ θάζε κηα ψξα ηα εμήο: 
2Δίκαη όπσο ν Θεόο κε δεκηνύξγεζε. 3Δίκαη ν Τηόο Σνπ αησλίσο. 
4Λέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ ζήκεξα φηη είζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 5Καη πξφζεμε λα 
αληηδξάο ζηνλ θαζέλα πνπ θαίλεηαη λα ζε εθλεπξίδεη κε ηα εμήο ιφγηα: 
6Δίζαί όπσο ζε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 7Δίζαη ν Τηόο Σνπ αησλίσο. 
8Καηέβαιε θάζε πξνζπάζεηα ζήκεξα λα θάλεηο ηηο σξηαίεο αζθήζεηο. 9Κάζε άζθεζε πνπ 
θάλεηο ζα είλαη έλα γηγαληηαίν βήκα πξνο ηελ απειεπζέξσζε ζνπ θαη έλαο ζηαζκφο ζηε 
κάζεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ απηή ε ζεηξά καζεκάησλ δηδάζθεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 95 
 
Δίκαη έλαο Δαπηόο, Δλσκέλνο κε ηνλ Γεκηνπξγό κνπ. 
 
1. Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζε πεξηγξάθεη αθξηβψο φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε. 2Δίζαη έλα κε 
ηνλ εζψηεξν Δαπηφ ζνπ θαη έλα κε Δθείλνλ.3Γηθή ζνπ είλαη ε ελφηεηα φιεο ηεο 
δεκηνπξγίαο. 4Ζ ηέιεηα ελφηεηα ζνπ θάλεη αδχλαηε ηελ αιιαγή ζε ζέλα. 5Γελ ην δέρεζαη 
απηφ, θαη απνηπγράλεηο λα αλαγλσξίζεηο φηη έηζη πξέπεη λα είλαη, κφλν θαη κφλν επεηδή 
πηζηεχεηο φηη έρεηο ήδε αιιάμεη ηνλ εαπηφ ζνπ. 
2. Βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ κηα γεινία παξσδία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ, αδχλακνο, 
δηεθζαξκέλνο, άζρεκνο θη ακαξησιφο, δπζηπρηζκέλνο θαη πεξηζηνηρηζκέλνο απφ πφλνπο 
θαη ζιίςεηο. 2Σέηνηα είλαη ε άπνςε πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, έλαο εαπηφο πνπ είλαη 
ρσξηζκέλνο ζε πνιιά αληηκαρφκελα κέξε, απνρσξηζκέλνο απφ ηνλ Θεφ, ηνπ νπνίνπ ε 
αδχλαηε ζπλνρή δηαηεξείηαη απφ ηνλ αιινπξφζαιιν θαη ηδηφηξνπν πιάζηε ηνπ, ζηνλ νπνίν 
θαη πξνζεχρεζαη. 3Γελ αθνχεη ηηο πξνζεπρέο ζνπ γηαηί είλαη θνπθφο. 4Γελ βιέπεη ηελ 
ελφηεηα κέζα ζνπ γηαηί είλαη ηπθιφο. 5Γελ θαηαιαβαίλεη φηη είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, γηαηί 
είλαη αλφεηνο θαη δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηα. 
3. ήκεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα αληηιεθζνχκε κφλν απηφλ πνπ κπνξεί λα αθνχζεη- θαη λα 
δεη θαη ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαλνεζεί πιήξσο. 2Θα θαηεπζχλνπκε θαη πάιη ηηο αζθήζεηο 
καο πξνο ην λα θηάζνπκε ην κνλαδηθφ ζνπ Δαπηφ, ν Οπνίνο είλαη ελσκέλνο κε ην 
Γεκηνπξγφ Σνπ. 3Με ππνκνλή θη ειπίδα πξνζπαζνχκε θαη πάιη ζήκεξα. 
4. Ζ ρξήζε ησλ πξψησλ πέληε ιεπηψλ θάζε ψξαο πνπ είζαη μχπληνο γηα ηελ εμάζθεζε ηεο 
εκεξήζηαο ηδέαο έρεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζην ζηάδην κάζεζεο ζην νπνίν βξίζθεζαη 
ηψξα. 2ε απηφ ηε ζηάδην κάζεζεο είλαη δχζθνιν λα κελ αθήζεηο ην λνπ ζνπ λα αθαηξεζεί 
αλ επηρεηξήζεηο εθηεηακέλε εμάζθεζε. 3ίγνπξα ζα ην έρεηο ζπλεηδεηνπνηήζεη απηφ κέρξη 
ηψξα. 4Δρεηο δεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζηεξείζαη λνεηηθήο πεηζαξρίαο θαη ηελ αλάγθε ζνπ 
γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λνπ ζνπ. 5Δίλαη αλαγθαίν λα ην αληηιεθζείο απηφ γηαηί είλαη 
πξάγκαηη έλα εκπφδην ζηελ πξφνδν ζνπ. 
5. πρλέο θαη πην ζχληνκεο πεξίνδνη εμάζθεζεο έρνπλ θη άιια πιενλεθηήκαηα γηα ζέλα 
απηή ηε ζηηγκή. 2Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ζνπ ηεο δπζθνιίαο πνπ έρεηο κε ηε 
ζπγθεληξσκέλε πξνζνρή, πξέπεη επίζεο λα έρεηο παξαηεξήζεη φηη αλ δελ έρεηο θάηη πνπ 
λα ζνπ ππελζπκίδεη ζπρλά ην ζθνπφ ζνπ έρεηο ηελ ηάζε λα ηνλ μερλάο γηα κεγάιεο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο. 3πρλά δε ζπκάζαη λα θάλεηο ηηο ζχληνκεο εθαξκνγέο ηεο εκεξήζηαο 
ηδέαο θαη δελ έρεηο αθφκα απνθηήζεη ηε ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηείο ηελ ηδέα ζαλ κηα 
απηφκαηε αληίδξαζε ζηνλ πεηξαζκφ. 
6. Ζ πεηζαξρεκέλε εμάζθεζε, ινηπφλ, ζνπ είλαη αλαγθαία απηή ηε ζηηγκή θαζψο είλαη 
ζρεδηαζκέλε λα πεξηιακβάλεη ζπρλέο ππελζπκίζεηο ηνπ ζηφρνπ ζνπ θαη ηαθηηθέο 
απφπεηξεο λα ηνλ πεηπραίλεηο. 2Πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ είλαη νη ηδαληθέο 
ζπλζήθεο γηα ηελ πην σθέιηκε κνξθή εμάζθεζεο ζηε ζσηεξία. 3Δρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 
ηνπο φκσο, γηα απηνχο πνπ ν ελζνπζηαζκφο ηνπο είλαη αζηαζήο θαη νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα 
πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηε κάζεζε. 
7. Θα ζπλερίζνπκε ινηπφλ λα έρνπκε ηηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο θάζε ψξα θαη 
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ζε παξνηξχλνπκε λα παξαιείςεηο φζν ην δπλαηφ πην ιίγεο. 2Ζ ρξήζε ησλ πξψησλ πέληε 
ιεπηψλ ηεο ψξαο ζα είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε επεηδή επηβάιιεη πην απζηεξή πεηζαξρία. 3Να 
κε ρξεζηκνπνηήζεηο φκσο ηηο παξεθηξνπέο ζνπ απφ απηφ ην πξφγξακκα ζαλ κηα 
δηθαηνινγία γηα λα κελ μαλαεπηζηξέςεηο ζε απηφ φζν πην γξήγνξα κπνξείο. 4Δίλαη πνιχ 
πηζαλφ λα κπεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα ζεσξήζεηο φηη ε εκέξα ράζεθε επεηδή έρεηο ήδε 
παξαιείςεη λα θάλεηο απηφ πνπ απαηηείηαη. Απηφ φκσο πξέπεη απιψο λα αλαγλσξηζηεί γηα 
απηφ πνπ είλαη: κηα άξλεζε λα αθήζεηο ην ιάζνο ζνπ λα δηνξζσζεί θαη κηα απξνζπκία λα 
μαλαπξνζπαζήζεηο. 
8. Σν Άγην Πλεχκα δελ αξγνπνξεί ζηε δηδαζθαιία Σνπ απφ ηα ιάζε ζνπ. 2Μφλν ε 
απξνζπκία ζνπ λα ηα εγθαηαιείςεηο κπνξεί λα ην εκπνδίζεη. 3Αο είκαζηε ινηπφλ 
απνθαζηζκέλνη, ηδηαίηεξα ηελ εξρφκελε εβδνκάδα, λα είκαζηε πξφζπκνη λα 
ζπγρσξήζνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα ηελ έιιεηςε επηκέιεηαο θαη ηηο απνηπρίεο καο λα αθνινπ-
ζήζνπκε ηηο νδεγίεο γηα ηελ εμάζθεζε ηεο εκεξήζηαο ηδέαο. 4Απηή ε αλεθηηθφηεηα γηα ηελ 
αδπλακία ζα καο θάλεη ηθαλνχο λα ηελ αγλνήζνπκε, παξά λα ηεο δψζνπκε ηε δχλακε λα 
θαζπζηεξήζεη ηε κάζεζε καο. 5Αλ ηεο δψζνπκε ηε δχλακε λα ην θάλεη απηφ, ηφηε ηε 
ζεσξνχκε ζαλ δχλακε θαη κπεξδεχνπκε έηζη ηε δχλακε κε ηελ αδπλακία. 
9. ηαλ δελ ζπκκνξθψλεζαη κε ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ, απιψο έρεηο 
θάλεη έλα ιάζνο. 2Απηφ απαηηεί δηφξζσζε θαη ηίπνηα άιιν. 3Καζψο αθήλεηο έλα ιάζνο λα 
ζπλερίδεηαη, θάλεηο θη άιια ιάζε ηα νπνία βαζίδνληαη ζην πξψην θαη ην εληζρχνπλ. Δίλαη 
απηή ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, γηαηί δελ είλαη παξά έλαο αθφκα ηξφπνο 
κε ηνλ νπνίν ζα ππεξαζπηδφζνπλ ηηο ςεπδαηζζήζεηο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 
!0. Δγθαηέιεηςε φια απηά ηα ιάζε κε ην λα ηα αλαγλσξίζεηο γηα απηφ πνπ είλαη. 2Δίλαη 
απφπεηξεο λα κελ αληηιεθζείο φηη είζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, ελσκέλνο κε ην 
Γεκηνπξγφ ζνπ, ζε πιήξε αξκνλία κε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο θη απεξηφξηζηνο ζε 
δχλακε θαη ζε εηξήλε. 3Απηή είλαη ε αιήζεηα θαη ηίπνηα άιιν δελ είλαη αιεζέο. 
4ήκεξα ζα επηβεβαηψζνπκε απηή ηελ αιήζεηα θαη πάιη θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 
θηάζνπκε ζε απηφ ην κέξνο κέζα ζνπ ζην νπνίν δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κφλν απηή 
είλαη ε αιήζεηα. 
11. Άξρηζε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα κε ηελ παξαθάησ δηαβεβαίσζε, ε νπνία 
πξέπεη λα πξνζθεξζεί ζην λνπ ζνπ κε φιε ηε βεβαηφηεηα πνπ κπνξείο λα δψζεηο: 
2Δίκαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηόο, ελσκέλνο κε ην δεκηνπξγό κνπ, 
ζε πιήξε αξκνλία κε όιεο ηηο πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο, θαη απεξηόξηζηνο ζε δύλακε θαη ζε 
εηξήλε. 
3Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη αξγά θαη ζηνραζηηθά μαλαπέο ζηνλ εαπηφ ζνπ ην εμήο, 
πξνζπαζψληαο λα αθήζεηο ην λφεκα ησλ ιέμεσλ λα βπζηζηεί κέζα ζην λνπ ζνπ, 
αληηθαζηζηψληαο ηηο ςεχηηθεο ηδέεο: 
4Δίκαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηόο. 
5Δπαλέιαβέ ην απηφ αξθεηέο θνξέο θαη κεηά πξνζπάζεζε λα αηζζαλζείο ην λφεκα πνπ 
εθθξάδνπλ νη ιέμεηο. 
12. Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, ελσκέλνο θαη αζθαιήο ζην Φσο, ηε ραξά θαη ηελ 
εηξήλε. 2Δίζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο κ' έλα Γεκηνπξγφ θαη κ' έλα 
ζθνπφ: λα θέξεηο ηελ επίγλσζε απηήο ηεο ελφηεηαο ζε θάζε λνπ, ψζηε ε αιεζηλή 
δεκηνπξγία λα επεθηείλεη ηελ Οιφηεηα θαη ηελ Δλφηεηα ηνπ Θενχ. 3Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο 
Δαπηφο, νινθιεξσκέλνο, ζεξαπεπκέλνο θαη αθέξαηνο, κε ηε δχλακε λα ζεθψζεηο ην 
πέπιν ηνπ ζθνηαδηνχ απφ ηνλ θφζκν θαη λα αθήζεηο ην θσο λα πεξάζεη κέζα απφ ζέλα 
γηα λα δηδάμεη ηνλ θφζκν ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
13. Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, ζε ηέιεηα αξκνλία κε ην θαζεηί πνπ ππάξρεη θαη ην 
θαζεηί πνπ ζα ππάξμεη. 2Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, ν άγηνο Τηφο ηνπ Θενχ, ελσκέλνο 
κε ηνπο αδειθνχο ζνπ ζε απηφ ηνλ Δαπηφ, ελσκέλνο κε ηνλ Παηέξα ζνπ ζην ζέιεκα Σνπ. 
3Αηζζάλζνπ απηφ ηνλ αδηαίξεην Δαπηφ κέζα ζνπ θη άθεζε ην θσο Σνπ λα δηαιχζεη φιεο ηηο 
ςεπδαηζζήζεηο ζνπ θαη ηηο ακθηβνιίεο ζνπ. 4Απηφο είλαη ν Δαπηφο ζνπ, ν ίδηνο ν Τηφο ηνπ 
Θενχ, αλακάξηεηνο φπσο ν Γεκηνπξγφο Σνπ, κε ηε δχλακε Σνπ κέζα ζνπ θαη ηελ Αγάπε 
Σνπ γηα πάληα δηθή ζνπ. 5Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, θαη ζνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 
αηζζαλζείο απηφ ηνλ Δαπηφ κέζα ζνπ θαη λα δηψμεηο φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο έμσ απφ ηνλ 
έλα Ννπ, πνπ είλαη απηφο ν Δαπηφο, ε άγηα αιήζεηα κέζα ζνπ. 
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14. ήκεξα κελ μερλάο. 2Υξεηαδφκαζηε ηε βνήζεηα ζνπ, ηε κηθξή ζνπ ζπκκεηνρή ζην λα 
θέξνπκε ηελ επηπρία ζε φιν ηνλ θφζκν. 3Κη ν Οπξαλφο ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο εζέλα, 
έρνληαο εκπηζηνζχλε φηη ζα πξνζπαζήζεηο ζήκεξα. 
4Μνηξάζνπ ινηπφλ ηε ζηγνπξηά ηνπ, γηαηί είλαη δηθή ζνπ. Να επαγξππλείο. 5Μελ μερλάο 
ζήκεξα. 6Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, κελ μερλάο ην ζηφρν ζνπ. Δπαλαιάκβαλε ηε 
ζεκεξηλή ηδέα φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά θαη κάζε φηη θάζε θνξά πνπ ην θάλεηο απηφ, 
θάπνηνο αθνχεη ηε θσλή ηεο ειπίδαο, ην ζάιεκα ηεο αιήζεηαο κέζα ζην λνπ ηνπ, ην απαιφ 
ζξφηζκα ησλ θηεξψλ ηεο εηξήλεο. 
15. Ζ δηθή ζνπ παξαδνρή φηη είζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, ελσκέλνο κε ηνλ Παηέξα ζνπ, 
είλαη έλα θάιεζκα πξνο φιν ηνλ θφζκν λα είλαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ζέλα. 2Πξφζεμε 
λα πξνζθέξεηο ηελ ππφζρεζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο ζηνλ θαζέλα πνπ ζπλαληάο ζήκεξα θαη 
λα ηνπ πεηο ηα εμήο: 
3Δίζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηόο κε κέλα, 
ελσκέλνο κε ην δεκηνπξγό καο ζε απηό ηνλ Δαπηό. 
4ε ηηκώ εμαηηίαο απηνύ πνπ είκαη 
θαη απηνύ πνπ Απηόο είλαη, ν Οπνίνο καο αγαπά θαη ηνπο δπν ζαλ έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 96 
 
Ζ σηεξία Πξνέξρεηαη Από ηνλ Αδηαίξεην Δαπηό κνπ. 
 
1. Αλ θαη είζαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, βηψλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ λα είλαη δχν εαπηνί: θαη 
ζαλ θαιφ θαη ζαλ θαθφ, θαη γεκάην αγάπε θαη γεκάην κίζνο, θαη ζαλ λνπ θαη ζαλ ζψκα. 
2Απηή ε αίζζεζε δηαρσξηζκνχ ζε αληίζεηα κέξε πξνθαιεί αηζζήκαηα έληνλσλ θαη 
αζηακάηεησλ ςπρνινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη νδεγεί ζε απεγλσζκέλεο απφπεηξεο λα 
ζπκθηιηψζεηο ηηο αληίζεηεο πιεπξέο απηήο ηεο αληίιεςεο πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
3Δρεηο αλαδεηήζεη πνιιέο ηέηνηεο ιχζεηο αιιά θακηά απφ απηέο δελ έρεη θέξεη ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα. 4Οη δχν αληίζεηεο πιεπξέο πνπ βιέπεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ πνηέ δε ζα είλαη 
ζπκβηβάζηκεο. 5Μφλν ε κία ππάξρεη. 
2. Σν γεγνλφο φηη ε αιήζεηα θαη νη ςεπδαηζζήζεηο δε κπνξνχλ λα ζπκθηιησζνχλ, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζείο λα ην θάλεηο απηφ, ηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηείο θαη ην κέξνο ζην νπνίν βιέπεηο ην πξφβιεκα, πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ αλ 
ζα ήζειεο λα ζσζείο. 2Μέρξη λα ην απνδερηείο απηφ, ζα επηρεηξήζεηο κηα αηέιεησηε ζεηξά 
ζηφρσλ πνπ δελ κπνξείο λα πεηχρεηο, κηα αλφεηε ζεηξά απφ δαπάλεο ρξφλνπ θαη 
πξνζπάζεηαο, απφ ειπίδεο θη ακθηβνιίεο, θαζεκηά ηφζν κάηαηε φζν θαη ε πξνεγνχκελε θαη 
ζηα ζίγνπξα ηφζν απνηπρεκέλε φζν θαη ε επφκελε. 
3. Πξνβιήκαηα πνπ δελ έρνπλ λφεκα δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν 
νξίδνληαη. 2Σν πξφβιεκα δχν εαπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε δελ κπνξεί λα ιπζεί, 
θαη ην θαιφ θαη ην θαθφ δελ είλαη ζπκβηβάζηκα. 3Ο Δαπηφο πνπ έθηηαμεο δελ κπνξεί πνηέ 
λα είλαη ν Δαπηφο ζνπ, νχηε θαη ν Δαπηφο ζνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα δχν θαη λα 
παξακείλεη απηφ πνπ είλαη θαη πνπ πξέπεη λα είλαη γηα πάληα. 4Ο λνπο θαη ην ζψκα δελ 
κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ. 5Μελ θάλεηο θακηά απφπεηξα λα ζπκθηιηψζεηο απηά ηα δχν 
γηαηί ην έλα αξλείηαη φηη ην άιιν είλαη πξαγκαηηθφ. 6Αλ είζαη έλα ζψκα, ν λνπο ζνπ θεχγεη 
απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ επεηδή δελ ππάξρεη πηα ρψξνο γηα λα είλαη 
κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ. 7Αλ είζαη πλεχκα, ηφηε ην ζψκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ πξέπεη 
λα έρεη λφεκα. 
4. Σν πλεχκα ρξεζηκνπνηεί ην λνπ ζαλ κέζν γηα λα εθθξάζεη ηνλ Δαπηφ ηνπ. 2Καη ν λνπο 
πνπ ππεξεηεί ην πλεχκα είλαη γεκάηνο εηξήλε θαη ραξά. 3Ζ δχλακε ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην 
πλεχκα θαη εθπιεξψλεη ραξνχκελα ηελ απνζηνιή ηνπ εδψ. 4Ο λνπο φκσο κπνξεί επίζεο 
λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ απνρσξηζκέλν απφ ην πλεχκα θαη λα αληηιεθζεί ηνλ εαπηφ ηνπ 
κέζα ζ' έλα ζψκα ην νπνίν κπεξδεχεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 5Υσξίο ηελ απνζηνιή ηνπ ινηπφλ, 
ν λνπο δελ έρεη εηξήλε θαη ε επηπρία είλαη άγλσζηε ζηηο ζθέςεηο ηνπ. 
5. Παξ' φια απηά, ν λνπο πνπ είλαη απνρσξηζκέλνο απφ ην πλεχκα δελ κπνξεί λα ζθεθηεί. 
2 Έρεη απαξλεζεί ηελ Πεγή ηεο δχλακεο ηνπ θαη βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ αλήκπνξν, 
πεξηνξηζκέλν θαη αδχλακν. Απνθνκκέλνο ηψξα απφ ηελ απνζηνιή ηνπ, λνκίδεη φηη είλαη 
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κφλνο ηνπ θαη απνκνλσκέλνο, πξνζβαιιφκελνο απφ νιφθιεξεο ζηξαηηέο πνπ 
θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ηνπ θαη ηξέρνληαο λα θξπθηεί πίζσ απφ ηελ αδχλακε πξνζηαζία 
ηνπ ζψκαηνο. 4Σψξα πξέπεη λα ζπκθηιηψζεη ηα αλφκνηα κε ηα φκνηα, γηαηί απηφ λνκίδεη φηη 
είλαη ν ζθνπφο ηνπ. 
6. Με ραζνκεξάο πηα πξνζπαζψληαο λα ην πεηχρεηο απηφ. 2Πνηνο κπνξεί λα ιχζεη ηηο 
παξάινγεο δηακάρεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα φλεηξν; 3Ση ζα ζήκαηλε ε ιχζε ζη' αιήζεηα; 
4Ση ζθνπφ ζα ππεξεηνχζε; 5Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο; 6Ζ ζσηεξία δελ κπνξεί λα θάλεη 
πξαγκαηηθέο ηηο ςεπδαηζζήζεηο, νχηε θαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ δελ ππάξρεη. 7 Ίζσο 
λα ειπίδεηο φηη κπνξεί. 8Θα ήζειεο φκσο ην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 
αγαπεκέλνπ ηνπ Τηνχ λα ηνπ πξνθαιέζεη πφλν θαη λα απνηχρεη λα ηνλ απειεπζεξψζεη; 
7. Ο Δαπηφο ζνπ δηαηεξεί ηηο ζθέςεηο ηνπ, θη έηζη απηέο παξακέλνπλ ζην λνπ ζνπ θαη ζην 
Ννπ ηνπ Θενχ. 2Σν Άγην Πλεχκα θξαηά ηε ζσηεξία ζην λνπ ζνπ θαη πξνζθέξεη ζην λνπ 
ζνπ ην δξφκν πξνο ηελ εηξήλε.3Ζ ζσηεξία είλαη κηα ζθέςε πνπ κνηξάδεζαη κε ην Θεφ, 
επεηδή ε Φσλή Σνπ ηελ απνδέρηεθε γηα ζέλα θαη απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ νλφκαηνο ζνπ 
φηη εθπιεξψζεθε. 4Έηζη ε ζσηεξία είλαη κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ πνπ ν Δαπηφο ζνπ θξαηά γηα 
ζέλα κε ηξπθεξφηεηα θη αγάπε. 
8. ήκεξα ζα επηρεηξήζνπκε λα βξνχκε απηή ηε ζθέςε, ε παξνπζία ηεο νπνίαο ζην λνπ 
ζνπ εγγπάηαη απφ Απηφλ ν Οπνίνο ζνπ κηιά απφ ηνλ αδηαίξεην Δαπηφ ζνπ. 2Οη σξηαίεο 
πεληάιεπηεο αζθήζεηο καο ζα είλαη κηα αλαδήηεζε γηα Απηφλ κέζα ζην λνπ ζνπ. 3Ζ 
ζσηεξία πξνέξρεηαη απφ απηφλ ηνλ αδηαίξεην Δαπηφ κέζσ Απηνχ πνπ είλαη ε γέθπξα 
κεηαμχ ηνπ λνπ ζνπ θαη απηνχ ηνπ Δαπηνχ. 4Πεξίκελε ππνκνλεηηθά θαη άθεζε Σνλ Απηφλ λα 
ζνπ κηιήζεη γηα ηνλ Δαπηφ ζνπ θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ν λνπο ζνπ φηαλ επηζηξέςεη ζηνλ 
Δαπηφ ζνπ θαη φηαλ είλαη ειεχζεξνο λα ππεξεηήζεη ην ζέιεκα ηνπ Δαπηνχ ζνπ. 
9 Άξρηζε ιέγνληαο ηα εμήο: 
2Ζ ζσηεξία πξνέξρεηαη από ηνλ αδηαίξεην Δαπηό κνπ. 
}Οη ζθέςεηο Σνπ είλαη δηθέο κνπ γηα λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζσ. 
4Μεηά αλαδήηεζε ηηο ζθέςεηο Σνπ θαη αμίσζε ηηο ζαλ δηθέο ζνπ. 5Απηέο είλαη νη δηθέο ζνπ 
πξαγκαηηθέο ζθέςεηο πνπ έρεηο απαξλεζεί, αθήλνληαο ην λνπ ζνπ λα πεξηπιαλεζεί ζε έλα 
θφζκν νλείξσλ γηα λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε ςεπδαηζζήζεηο. 
6Δδψ είλαη νη ζθέςεηο ζνπ, νη κφλεο ζθέςεηο πνπ έρεηο. 7Ζ ζσηεξία είλαη κεηαμχ ηνπο, 
αλαθάιπςε ηελ εθεί. 
10. Αλ πεηχρεηο, νη ζθέςεηο πνπ ζα ζνπ έξζνπλ ζα ζνπ πνπλ φηη ν λνπο ζνπ έρεη βξεη ηελ 
απνζηνιή πνπ επηρείξεζε λα ράζεη. 2Ο Δαπηφο ζνπ ζα ηνλ θαισζνξίζεη θαη ζα ηνπ δψζεη 
εηξήλε. 3 Έρνληαο επηζηξέςεη ζηε δχλακε, ν λνπο ζνπ ζα θπιήζεη θαη πάιη απφ ην πλεχκα 
πξνο ην πλεχκα πνπ ππάξρεη ζε φια ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην 
Πλεχκα φπσο είλαη ην Ίδην. 4Ο λνπο ζνπ ζα επινγήζεη φια ηα πξάγκαηα. 5Ζ ζχγρπζε έρεη 
ηειεηψζεη θαη έρεηο επαλνξζσζεί, γηαηί έρεηο βξεη ηνλ Δαπηφ ζνπ. 
11. Ο Δαπηφο ζνπ γλσξίδεη φηη δελ κπνξείο λα απνηχρεηο ζήκεξα. 2Ίζσο ν λνπο ζνπ λα 
παξακέλεη αβέβαηνο γηα ιίγν δηάζηεκα αθφκα. 3Με ζε ηξνκάδεη απηφ. 4Σε ραξά πνπ βηψλεη 
ν Δαπηφο ζνπ ζα ηε θπιάμεη γηα ζέλα θαη θάπνηα κέξα ζα είλαη δηθή ζνπ γηα λα ηελ 
αληηιεθζείο πιήξσο. 5Κάζε θνξά πνπ αθηεξψλεηο πέληε ιεπηά ηεο ψξαο γηα λα 
αλαδεηήζεηο Απηφλ πνπ ελψλεη ην λνπ ζνπ θαη ηνλ Δαπηφ ζνπ, Σνπ πξνζθέξεηο έλα αθφκα 
ζεζαπξφ πνπ ζα θπιαρηεί γηα ζέλα. 
12. ήκεξα, θάζε θνξά πνπ ιεο ζην καληαζκέλν λνπ ζνπ φηη ε ζσηεξία πξνέξρεηαη απφ 
ηνλ αδηαίξεην Δαπηφ ζνπ, θαηαζέηεηο έλα αθφκα ζεζαπξφ ζην απμαλφκελν απφζεκα ζνπ. 
2Καη φιν απηφ δίλεηαη ζηνλ θαζέλα πνπ ην δεηά θαη πνπ ζα απνδερηεί ην δψξν. 
3πιινγίζνπ ινηπφλ πφζν ζνπ δίλεηαη, γηα λα ην δψζεηο ζήκεξα ψζηε λα ζνπ δνζεί! 
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ΜΑΘΖΜΑ 97 
 
Δίκαη Πλεύκα. 
 
1. Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζε ηαπηίδεη κε ηνλ αδηαίξεην Δαπηφ ζνπ. 2Γελ απνδέρεηαη θακηά 
δηραζκέλε ηαχηηζε, νχηε πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη αληηηηζέκελνπο παξάγνληεο. 3Απιψο 
δειψλεη ηελ αιήζεηα. 4Δμαζθήζνπ κε απηή ηελ αιήζεηα φζν πην ζπρλά κπνξείο ζήκεξα, 
γηαηί απηή ε αιήζεηα ζα πξνζειθχζεη ην λνπ ζνπ απφ ηηο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο ζηα 
ήζπρα ιηβάδηα ηεο εηξήλεο. 5Σα ξίγε ηνπ θφβνπ δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ γηαηί ν λνπο 
ζνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηελ παξαθξνζχλε, κε ην λα εγθαηαιείςεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο κηαο 
δηραζκέλεο ηαχηηζεο. 
2. Γειψλνπκε θαη πάιη ηελ αιήζεηα γηα ηνλ Δαπηφ ζνπ, ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ πνπ 
αλαπαχεηαη κέζα ζνπ, ν λνπο ηνπ Οπνίνπ έρεη ζεξαπεπηεί. 2Δίζαη ην πλεχκα πνπ έρεη 
πξνηθηζηεί κε φιε ηελ Αγάπε, ηελ Δηξήλε θαη ηε Υαξά ηνπ Παηέξα ζνπ. 3Δίζαη ην πλεχκα 
πνπ νινθιεξψλεη ηνλ Δαπηφ Σνπ θαη πνπ κνηξάδεηαη κε Απηφλ ηελ απνζηνιή Σνπ ζαλ 
Γεκηνπξγφο. 4Απηφο είλαη πάληα καδί ζνπ, φπσο θαη εζχ είζαη καδί ηνπ. 
3. ήκεξα πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκα πην θνληά ζην λνπ 
ζνπ.2Κάζε θνξά πνπ θάλεηο ηελ άζθήζε, ε επίγλσζε έξρεηαη ιίγν πην θνληά, κεξηθέο 
θνξέο γιηηψλεηο ρίιηα ρξφληα ή θαη πεξηζζφηεξν. 3Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηο γηα εμάζθεζε 
πνιιαπιαζηάδεηαη πνιιέο θνξέο, επεηδή ην ζαχκα ρξεζηκνπνηεί ην ρξφλν αιιά δελ 
θπβεξλάηαη απφ απηφλ. 4Ζ ζσηεξία είλαη έλα ζαχκα, ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν, ην πξψην 
πνπ είλαη ην ηειεπηαίν, γηαηί είλαη αδηαίξεην. 
4. Δίζαη ην πλεχκα ζην λνπ ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζαχκα ζην νπνίν φινο ν ρξφλνο κέλεη 
αθίλεηνο, ην ζαχκα ζην νπνίν έλα ιεπηφ αθηεξσκέλν ζηε ρξήζε απηψλ ησλ ηδεψλ γίλεηαη 
ρξφλνο πνπ δελ έρεη νχηε φξηα νχηε ηέινο. 2Αθηέξσζε, ινηπφλ, πξφζπκα απηά ηα ιεπηά θαη 
έρε εκπηζηνζχλε ζε Απηφλ πνπ ππνζρέζεθε λα ζέζεη ηελ αησληφηεηα δίπια ηνπο. 3Απηφο 
ζα πξνζθέξεη φιε ηε δχλακε Σνπ ζε θάζε κηθξή πξνζπάζεηα πνπ θάλεηο. 4Γψζε ζε Απηφλ 
ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα, γηα λα ζε βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο καδί κε Απηφλ φηη 
είζαη ην πλεχκα πνπ θαηνηθεί ζε Απηφλ θαη πνπ κέζσ ηεο Φσλήο Σνπ θαιεί θαζεηί πνπ δεη, 
πξνζθέξεη ηελ φξαζε Σνπ ζηνλ θαζέλα πνπ ηε δεηά θαη αληηθαζηζηά ηα ιάζε κε ηελ απιή 
αιήζεηα. 
5. Σν Άγην Πλεχκα ζα ραξεί λα παίξλεη πέληε ιεπηά θάζε ψξαο απφ ηα ρέξηα ζνπ θαη λα ηα 
δηνρεηεχεη ζε απηφ ηνλ πνλεκέλν θφζκν, φπνπ ν πφλνο θαη ε δπζηπρία θαίλνληαη λα 
βαζηιεχνπλ. 2Σν Άγην Πλεχκα δελ ζα αγλνήζεη νχηε έλα δεθηηθφ λνπ πνπ ζα απνδερηεί 
απηά ηα δψξα ηεο ζεξαπείαο, θαη ζα ηα ελαπνζέζεη παληνχ φπνπ γλσξίδεη φηη ζα είλαη 
εππξφζδεθηα. 
3Καη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο δχλακε ζα απμάλεηαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ηα απνδέρεηαη ζαλ 
ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζεξαπεχεη. 
6. Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε δψξν πνπ Σνπ δίλεηο ζα πνιιαπιαζηαζηεί ρίιηεο θνξέο θαη 
δεθάδεο ρηιηάδεο θνξέο πεξηζζφηεξν. 2Καη φηαλ ζα ζνπ επηζηξαθεί, ζα είλαη ηφζν πνιχ 
πην ηζρπξφ απφ ην κηθξφ δψξν πνπ έδσζεο, φζν είλαη ε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ κπξνζηά 
ζηε κηθξνζθνπηθή ιάκςε πνπ δίλεη ε ππγνιακπίδα γηα κηα αβέβαηε ζηηγκή πξηλ ζβήζεη 3Ή 
ζηαζεξή ιακπξφηεηα απηνχ ηνπ θσηφο παξακέλεη θαη ζε νδεγεί έμσ απφ ην ζθνηάδη, νχηε 
θαη ζα κπνξέζεηο πηα λα μεράζεηο πάιη ην δξφκν. 
7. Άξρηζε απηέο ηηο ραξνχκελεο αζθήζεηο κε ηα ιφγηα κε ηα νπνία ην Άγην Πλεχκα ζνπ κηιά 
θαη άζε ηα λα αληερήζνπλ κέζσ Απηνχ ζε φιν ηνλ θφζκν: 
2Πλεύκα είκαη, ν άγηνο Τηόο ηνπ Θενύ, 
ειεύζεξνο από όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο, 
αζθαιήο, ζεξαπεπκέλνο θαη αθέξαηνο, 
ειεύζεξνο λα ζπγρσξώ θη ειεύζεξνο λα ζώζσ ηνλ θόζκν. 
3Οηαλ απηά ηα ιφγηα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ζέλα, ην Άγην Πλεχκα ζα απνδερηεί απηφ ην 
δψξν πνπ έιαβεο απφ Απηφ, ζα απμήζεη ηε δχλακε ηνπ θαη ζα ζνπ ην μαλαδψζεη. 
8. Πξφζθεξε Σνπ ραξνχκελα θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο ζήκεξα. 2Καη Απηφ ζα ζνπ κηιήζεη, 
ππελζπκίδνληαο ζνπ φηη είζαη πλεχκα, έλα κε Απηφ θαη ην Θεφ, ηνπο αδεξθνχο ζνπ θαη ηνλ 
Δαπηφ ζνπ. 3 Άθνπγε πξνζεθηηθά γηα ηε δηαβεβαίσζε Σνπ θάζε θνξά πνπ επαλαιακβάλεηο 
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ηα ιφγηα πνπ ζνπ πξνζθέξεη ζήκεξα θαη άθεζε Σν λα πεη ζην λνπ ζνπ φηη είλαη αιεζηλά. 
4Υξεζηκνπνίεζέ ηα ελαληίνλ ηνπ πεηξαζκνχ θαη απέθπγε ηηο ιππεξέο ηνπ ζπλέπεηεο αλ 
ελδψζεηο ζηελ πεπνίζεζε φηη είζαη θάηη άιιν. 5Σν Άγην Πλεχκα ζνπ δίλεη εηξήλε ζήκεξα. 
6Λάβε ηα ιφγηα Σνπ θαη πξφζθεξε ηα ζε Απηφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 98 
 
Θα Απνδερηώ ην Ρόιν κνπ ζην ρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε σηεξία. 
 
1. ήκεξα είλαη κηα κέξα ηδηαίηεξεο αθνζίσζεο. 2ήκεξα ππνζηεξίδνπκε κνλάρα κηα 
πιεπξά. 3Παίξλνπκε ην κέξνο ηεο αιήζεηαο θαη εγθαηαιείπνπκε ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 4Γε ζα 
ακθηηαιαληεπηνχκε κεηαμχ ησλ δχν, αιιά κε ζηαζεξφηεηα ζα πάξνπκε ην κέξνο ηνπ Δλφο. 
5ήκεξα αθηεξψλνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ αιήζεηα θαη ζηε ζσηεξία, φπσο ν Θεφο ηε 
ζρεδίαζε. 6Γε ζα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη θάηη άιιν.7Γε ζα ηελ αλαδεηήζνπκε εθεί πνπ δελ 
ππάξρεη. 8Με ραξά ηελ απνδερφκαζηε φπσο είλαη, θαη αλαιακβάλνπκε ην ξφιν πνπ καο 
έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ Θεφ. 
2.Ση επηπρία είλαη λα είζαη ζίγνπξνο! 2ήκεξα παξακεξίδνπκε φιεο καο ηηο ακθηβνιίεο θαη 
παίξλνπκε ηε ζέζε καο έρνληαο βεβαηφηεηα ζθνπνχ θαη πξνζθέξνληαο επραξηζηίεο, πνπ ε 
ακθηβνιία έρεη θχγεη θαη ε ζηγνπξηά έρεη έξζεη. 3Έρνπκε έλα κεγάιν ζθνπφ λα 
εθπιεξψζνπκε θαη καο έρεη δνζεί θαζεηί πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα πεηχρνπκε ην ζηφρν. 
4Καλέλα ιάζνο δελ κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην ζην δξφκν καο. 5ια ηα ιάζε καο έρνπλ 
ζπγρσξεζεί. 6 ια ηα ακαξηήκαηα καο μεπιέλνληαη θαζψο ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη δελ ήηαλ 
παξά ιάζε. 
3. Απηνί πνπ δελ αηζζάλνληαη έλνρνη δελ έρνπλ θαλέλα θφβν, επεηδή είλαη αζθαιείο θαη 
αλαγλσξίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπο. 2Γελ θαηαθεχγνπλ ζηε καγεία, νχηε επηλννχλ 
απνδξάζεηο απφ θαληαζηηθέο απεηιέο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηηθή ππφζηαζε. 
3Αλαπαχνληαη ήζπρα, έρνληαο ηε βεβαηφηεηα φηη ζα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο δίλεηαη λα 
θάλνπλ. 4Γελ ακθηβάιινπλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο, επεηδή γλσξίδνπλ φηη ε απνζηνιή ηνπο 
ζα εθπιεξσζεί ηέιεηα, ζηνλ ηέιεην ρψξν θαη ρξφλν. 5Πήξαλ ηε ζέζε πνπ θη εκείο ζα 
πάξνπκε ζήκεξα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα κνηξαζηνχκε ηε βεβαηφηεηα ηνπο θαη έηζη λα ηελ 
απμήζνπκε κε ην λα ηελ απνδερηνχκε νη ίδηνη. 
4. Θα είλαη καδί καο, φινη απηνί πνπ πήξαλ ηε ζέζε πνπ παίξλνπκε ζήκεξα κε ραξά, ζα 
καο πξνζθέξνπλ φια φζα έκαζαλ θαη θάζε βειηίσζε πνπ πέηπραλ. 2Κη εθείλνη πνπ είλαη 
αθφκα αβέβαηνη ζα ελσζνχλ καδί καο θαη δαλεηδφκελνη ηε βεβαηφηεηα καο ζα ηελ θάλνπλ 
αθφκα πην δπλαηή. 3Δλψ εθείλνη πνπ δελ έρνπλ αθφκα γελλεζεί, ζα αθνχζνπλ ην θάιεζκα 
πνπ αθνχζακε θαη ζα απαληήζνπλ φηαλ έξζνπλ λα μαλαθάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο. 4Γε 
δηαιέγνπκε κφλν γηα ηνλ εαπηφ καο ζήκεξα. 
5. Γελ αμίδνπλ πέληε ιεπηά απφ ην ρξφλν ζνπ θάζε ψξα γηα λα γίλεηο ηθαλφο λα 
απνδέρεζαη ηελ επηπρία πνπ ν Θεφο ζνπ έρεη δψζεη; 2Γελ αμίδνπλ πέληε ιεπηά θάζε ψξα, 
γηα λα αλαγλσξίζεηο ηελ εηδηθή απνζηνιή ζνπ εδψ; 
3Γελ είλαη πέληε ιεπηά κηα κηθξή απαίηεζε ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε κηαο ακνηβήο ηφζν 
κεγάιεο πνπ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί; 4Δρεηο θάλεη κέρξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ ρίιηεο 
ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο έρεηο ράζεη. 
6. Έρεηο εδψ κηα πξνζθνξά, πνπ εγγπάηαη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ζνπ απφ θάζε 
είδνπο πφλν θαζψο επίζεο θαη ραξά πνπ δε βξίζθεζαη ζηνλ θφζκν. 2Μπνξείο λα 
αληαιιάμεηο ιίγε ψξα γηα ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ θαη ηε βεβαηφηεηα ηνπ ζθνπνχ ζνπ, 
έρνληαο ηελ ππφζρεζε ηεο πιήξνπο επηηπρίαο. 3Καη επεηδή ν ρξφλνο δελ έρεη θαλέλα 
λφεκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζνπ δεηείηαη λα δψζεηο ηίπνηα σο αληάιιαγκα γηα ηα 
πάληα. 4Δδψ είλαη κηα ζπλαιιαγή ζηελ νπνία δελ κπνξείο λα ράζεηο. 5Καη φ,ηη θεξδίδεηο 
είλαη πξάγκαηη απεξηφξηζην! 
7  . Κάζε ψξα ζήκεξα δψζε ζε Απηφλ ην κηθξνζθνπηθφ ζνπ δψξν ησλ πέληε κνλάρα 
ιεπηψλ. 2Απηφο ζα δψζεη ζηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηείο, γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ζεκεξηλήο 
ηδέαο, ηε βαζηά πεπνίζεζε θαη βεβαηφηεηα πνπ ζνπ ιείπεη. 3Σα ιφγηα Σνπ ζα ελσζνχλ κε 
ηα δηθά ζνπ θαη ζα θάλνπλ θάζε ρξήζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο κηα ηέιεηα αθηέξσζε, ε νπνία 
γίλεηαη κε πίζηε ηφζν ηέιεηα θαη ηφζν ζίγνπξε φζν ε δηθή Σνπ πίζηε ζε ζέλα. 4Ζ 
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εκπηζηνζχλε Σνπ ζε ζέλα ζα θέξεη ην θσο ζε φια ηα ιφγηα πνπ ιεο θαη ζα πξνρσξήζεηο 
πέξα απφ ηνλ ήρν ηνπο ζε φ,ηη πξαγκαηηθά ελλννχλ. 5ήκεξα θάλεηο άζθεζε κε Απηφλ 
θαζψο ιεο: 
6Θα απνδερηώ ην ξόιν κνπ ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
8. ην θάζε πεληάιεπην πνπ πεξλάο καδί Σνπ, Απηφο ζα δερηεί ηα ιφγηα ζνπ θαη ζα ζνπ ηα 
επηζηξέςεη νιφιακπξα κε πίζηε θαη βεβαηφηεηα ηφζν δπλαηή, πνπ ζα θσηίζνπλ ηνλ θφζκν 
κε ειπίδα θαη ραξά. 2Με ράζεηο νχηε κηα επθαηξία λα είζαη ν ραξνχκελνο παξαιήπηεο ησλ 
δψξσλ Σνπ, ψζηε λα κπνξείο λα ηα δψζεηο ζηνλ θφζκν ζήκεξα. 
9. Γψζε Σνπ ηα ιφγηα, θαη Απηφο ζα θξνληίζεη ηα ππφινηπα. 2Θα ζε θάλεη ηθαλφ λα 
θαηαλνήζεηο ηελ ηδηαίηεξή ζνπ απνζηνιή. 3ζα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ επηπρία, θαη ε 
εηξήλε θαη ε εκπηζηνζχλε ζα είλαη ηα δψξα Σνπ, ε απάληεζε Σνπ ζηα ιφγηα ζνπ. 4Θα 
αληαπνθξηζεί κε φιε ηελ πίζηε Σνπ θαη ηε ραξά θαη ηε βεβαηφηεηα φηη απηφ πνπ ιεο είλαη 
αιήζεηα. 5Καη ηφηε ζα έρεηο πίζηε ζε Απηφλ, ν Οπνίνο γλσξίδεη ηελ απνζηνιή πνπ έρεηο ζηε 
γε, θαζψο επίζεο ζηνλ Οπξαλφ. 6Θα είλαη καδί ζνπ ζηελ θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο πνπ 
κνηξάδεζαη κε Απηφλ, αληαιιάζζνληαο θάζε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ πνπ Σνπ πξνζθέξεηο κε 
ηελ αησληφηεηα θαη ηελ εηξήλε. 
10. Πξνεηνηκάζνπ ραξνχκελα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ψξαο γηα ηα επφκελα πέληε ιεπηά 
πνπ ζα πεξάζεηο θαη πάιη καδί Σνπ. 2 Δπαλαιάκβαλε ηε ζεκεξηλή ηδέα, ελψ πεξηκέλεηο γηα 
ηνλ εξρνκφ απηήο ηεο ραξνχκελεο ψξαο. 
Δπαλαιάκβαλε ηελ ζπρλά, θαη λα κελ μερλάο φηη θάζε θνξά πνπ ην θάλεηο απηφ αθήλεηο ην 
λνπ ζνπ λα εηνηκαζηεί γηα ηε ραξνχκελε ψξα πνπ έξρεηαη. 
11. Καη φηαλ έξζεη ε ψξα, πνπ Απηφο θαη πάιη ζα πεξάζεη κεξηθά ιεπηά καδί ζνπ, κε 
επγλσκνζχλε βάιε ζηελ άθξε φιεο ηηο γήηλεο δνπιείεο ζνπ, φιεο ηηο κηθξέο ζθέςεηο θαη 
πεξηνξηζκέλεο ηδέεο θαη πέξαζε κεξηθέο επηπρηζκέλεο ζηηγκέο καδί Σνπ. 2Πεο Σνπ αθφκα 
κηα θνξά φηη απνδέρεζαη ην ξφιν, πνπ ζα ζε ήζειε λα πάξεηο θαη ηνλ νπνίν ζα ζε 
βνεζήζεη λα εθπιεξψζεηο, θαη Απηφο ζα ζε θάλεη ζίγνπξν φηη ηε ζέιεηο απηή ηελ επηινγή 
ηελ νπνία Απηφο έθαλε κε ζέλα θαη εζχ κε Απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 99 
 
Ζ σηεξία Δίλαη ε Μόλε κνπ Απνζηνιή Δδώ. 
 
Η. Ζ ζσηεξία θαη ε ζπγρψξεζε είλαη ην ίδην. 2Καη νη δχν ππνλννχλ φηη θάηη πήγε ζηξαβά, φηη 
ππάξρεη θάηη απφ ην νπνίν ρξεηάδεζαη λα ζσζείο, θάηη γηα ην νπνίν ρξεηάδεζαη λα 
ζπγρσξεζείο, θάπνην ιάζνο πνπ ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθή αιιαγή, θάηη μερσξηζηφ ή 
δηαθνξεηηθφ απφ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 3Δπνκέλσο θαη νη δχν φξνη ππνλννχλ θάηη αδχλαην, 
ην νπνίν έρεη φκσο ζπκβεί θαη ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα θαηάζηαζε δηακάρεο 
κεηαμχ απηνχ πνπ ππάξρεη θαη απηνχ πνπ δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα ππάξμεη. 
1 Ζ αιήζεηα θαη νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη ίζεο ηψξα, επεηδή θαη νη δχν έρνπλ ζπκβεί. Σν 
αδχλαην γίλεηαη απηφ γηα ην νπνίν ρξεηάδεζαη ζπγρψξεζε θαη απφ ην νπνίν ρξεηάδεζαη 
ζσηεξία. 3Ζ ζσηεξία γίλεηαη ηψξα ε παξακεζφξηνο πεξηνρή κεηαμχ ηεο αιήζεηαο θαη ηεο 
ςεπδαίζζεζεο. 4Καζξεθηίδεη ηελ αιήζεηα, επεηδή είλαη ην κέζν κε ην νπνίν κπνξείο λα 
δηαθχγεηο απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 5Γελ είλαη φκσο ε αιήζεηα αθφκα, επεηδή εμνπδεηεξψλεη 
απηφ πνπ πνηέ δελ ζπλέβε. 
3. Πψο ζα κπνξνχζε πνηέ λα ππάξρεη έλα κέξνο ζπλάληεζεο, φπνπ ε γε θαη ν Οπξαλφο 
κπνξνχλ λα ζπκθηιησζνχλ κέζα ζ' έλα λνπ φπνπ θαη ηα δχν ππάξρνπλ; 2Ο λνπο πνπ 
βιέπεη ςεπδαηζζήζεηο λνκίδεη φηη είλαη πξαγκαηηθέο. 3Οη ςεπδαηζζήζεηο έρνπλ ππφζηαζε 
επεηδή είλαη ζθέςεηο. 4Παξ' φια απηά φκσο δελ είλαη πξαγκαηηθέο, επεηδή ν λνπο πνπ 
ζθέθηεηαη απηέο ηηο ζθέςεηο είλαη απνρσξηζκέλνο απφ ηνλ ζεφ. 
4. Ση ελψλεη ηνλ απνρσξηζκέλν λνπ θαη ηηο ζθέςεηο κε ην Ννπ θαη ηε θέςε πνπ είλαη γηα 
πάληα έλα; Ση ζρέδην ζα κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη απαξαβίαζηε ηελ αιήζεηα, 
αλαγλσξίδνληαο φκσο ηελ αλάγθε πνπ θέξλνπλ νη ςεπδαηζζήζεηο, θαη πξνζθέξνληαο ηα 
κέζα κε ηα νπνία εμνπδεηεξψλνληαη ρσξίο επίζεζε θαη ρσξίο ην άγγηγκα ηνπ πφλνπ; Ση 
άιιν παξά κηα θέςε ηνπ Θενχ ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ ην ζρέδην, ζχκθσλα κε ην 
νπνίν απηφ πνπ πνηέ δελ έγηλε παξαβιέπεηαη θαη νη ακαξηίεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ πνηέ 
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πξαγκαηηθέο, μερληνχληαη; 
5. Σν Άγην Πλεχκα θξαηά απηφ ην ζρέδην ηνπ Θενχ αθξηβψο φπσο ην έιαβε κέζα ζην Ννπ 
ηνπ Θενχ θαη ζην δηθφ ζνπ. 2Απηφ ην ζρέδην είλαη αλεμάξηεην απφ ην ρξφλν, επεηδή ε Πεγή 
ηνπ είλαη αηψληα. 3Λεηηνπξγεί φκσο κέζα ζην ρξφλν, εμαηηίαο ηεο πεπνίζεζεο ζνπ φηη ν 
ρξφλνο είλαη πξαγκαηηθφο. 4Αθιφλεην ην Άγην Πλεχκα θνηηάδεη απηά πνπ βιέπεηο, ηελ 
ακαξηία θαη ηνλ πφλν θαη ην ζάλαην, ηηο ζιίςεηο θαη ηνπο απνρσξηζκνχο θαη ηηο απψιεηεο. 
5Γλσξίδεη φκσο φηη έλα πξάγκα πξέπεη λα παξακείλεη αιεζηλφ, ν Θεφο δελ παχεη λα είλαη 
Αγάπε, θαη απηά πνπ βιέπεηο δελ είλαη ην Θέιεκα Σνπ. 
6. Απηή είλαη ε θέςε πνπ θέξλεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζηελ αιήζεηα, θαη ηηο βιέπεη ζαλ 
θαηλφκελα πίζσ απφ ηα νπνία ππάξρεη ην ακεηάβιεην θαη ην ζίγνπξν. 2Απηή είλαη ε θέςε 
πνπ ζψδεη θαη πνπ ζπγρσξεί, επεηδή δε βάδεη πίζηε ζε φ,ηη δε δεκηνπξγήζεθε απφ ηε κφλε 
Πεγή πνπ γλσξίδεη. 3Απηή είλαη ε θέςε πνπ ε απνζηνιή ηεο είλαη λα ζε ζψζεη δίλνληαο 
ζνπ ηελ απνζηνιή ηεο ζαλ ηε δηθή ζνπ. 4Ζ ζσηεξία είλαη ε απνζηνιή ζνπ καδί κε ηνλ 
Έλα, ζηνλ Οπνίν ην ζρέδην δφζεθε. 5Σψξα απηφ ην ζρέδην έρεη αλαηεζεί ζε .ζέλα, φπσο 
θαη ζε Απηφλ. 6Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ησλ θαηλνκέλσλ, ην κέγεζνο ηνπο, ην βάζνο 
ηνπο, ή νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ, Απηφο έρεη κηα απάληεζε γηα 
απηά, ηελ εμήο: 
7Ζ ζσηήξηα, είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 8Ο Θεόο δελ παύεη λα είλαη Αγάπε, θαη απηό 
δελ είλαη ην ζέιεκα Σνπ. 
7. Δζχ, πνπ θάπνηα κέξα ζα θάλεηο ζαχκαηα, πξφζεμε λα εμαζθεζείο θαιά κε ηε ζεκεξηλή 
ηδέα. 2Πξνζπάζεζε λα αληηιεθζείο ηε δχλακε απηνχ πνπ ιεο, γηαηί ζε απηά ηα ιφγηα 
βξίζθεηαη ε ειεπζεξία ζνπ. 3Ο Παηέξαο ζνπ ζε αγαπά. 4ινο ν θφζκνο ηνπ πφλνπ δελ 
είλαη ην Θέιεκα Σνπ. 5πγρψξεζε ηνλ εαπηφ ζνπ γηα ηε ζθέςε φηη Απηφο ήζειε απηφ ηνλ 
θφζκν γηα ζέλα. 6Μεηά, άθεζε ηε θέςε κε ηελ νπνία Απηφο έρεη αληηθαηαζηήζεη φια ηα 
ιάζε ζνπ λα κπεη ζηα ζθνηεηλά κέξε ηνπ λνπ ζνπ πνπ ζθέθηεθαλ ηηο ζθέςεηο πνπ πνηέ 
δελ ήηαλ Θέιεκα Σνπ. 
8. Απηφ ην κέξνο αλήθεη ζην Θεφ φπσο θαη ηα ππφινηπα. 2Γε ζθέθηεηαη ηηο κνλαρηθέο ηνπ 
ζθέςεηο, νχηε θαη ηηο θάλεη πξαγκαηηθέο κε ην λα ηηο θξχβεη απφ Απηφλ. 3 Άθεζε ην θσο λα 
εηζέιζεη, θαη δε ζα δεηο θαλέλα εκπφδην κπξνζηά ζε φ,ηη Απηφο ζέιεη γηα ζέλα. 4Απνθάιπςε 
ηα κπζηηθά ζνπ ζην γεκάην θαινζχλε Φσο Σνπ θαη δεο πφζν ιακπξά απηφ ην θσο ιάκπεη 
αθφκα κέζα ζνπ. 
9. Δμαζθήζνπ κε ηε θέςε Σνπ ζήκεξα θαη άθεζε ην θσο Σνπ λα αλαδεηήζεη θαη λα 
θσηίζεη φια ηα ζθνηεηλά κέξε θαη λα ιάκςεη κέζα απφ απηά, γηα λα ηα ελψζεη κε ηα 
ππφινηπα. 2Δίλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα είλαη ν λνπο ζνπ ελσκέλνο κε ην δηθφ Σνπ. 3Δίλαη 
ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα έρεη Απηφο κφλν έλαλ Τηφ. 4Δίλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα είζαη εζχ 
ν κφλνο Σνπ Τηφο. 5πιινγίζνπ απηά ηα πξάγκαηα θαζψο εμαζθείζαη ζήκεξα, θαη άξρηζε 
ην κάζεκα πνπ καζαίλνπκε ζήκεξα κε ηελ εμήο νδεγία ζην δξφκν ηεο αιήζεηαο: 
6Ζ ζσηεξία είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 7Ζ ζσηεξία θαη ε ζπγρώξεζε είλαη ην ίδην. 
8Μεηά ζηξέςνπ πξνο Απηφλ, ν Οπνίνο κνηξάδεηαη ηελ απνζηνιή ζνπ εδψ, θαη άθεζε Σνλ 
λα ζε δηδάμεη φ,ηη ρξεηάδεζαη λα κάζεηο, γηα λα βάιεηο ζηελ άθξε φινπο ηνπο θφβνπο θαη λα 
γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ αγάπε πνπ δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ηεο αληηηίζεηαη κέζα ζνπ. 
10. πγρψξεζε φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ ζα αληηζηξαηεχνληαλ ηελ αιήζεηα ηεο ηειείσζεο ζνπ, 
ηεο ελφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο ζνπ. 2Γελ κπνξείο λα ράζεηο ηα δψξα πνπ ν Παηέξαο ζνπ 
έδσζε. 3Γε ζέιεηο λα είζαη θάπνηνο άιινο. 4Γελ έρεηο θακηά απνζηνιή πνπ δελ πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ Θεφ. 3πγρψξεζε ηνλ εαπηφ ζνπ γηα ηνλ άιιν εαπηφ πνπ λνκίδεηο φηη έθηηαμεο. 6Ζ 
ζπγρψξεζε θαη ε ζσηεξία είλαη ην ίδην. 7πγρψξεζε φ,ηη έρεηο θηηάμεη θαη ζα ζσζείο. 
11. Τπάξρεη έλα ηδηαίηεξν κήλπκα ζήκεξα πνπ έρεη ηε δχλακε λα αθαηξέζεη γηα πάληα φιεο 
ηηο κνξθέο ακθηβνιίαο θαη θφβνπ απφ ην λνπ ζνπ. 2Αλ κπεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα πηζηέςεηο 
φηη απηέο νη κνξθέο είλαη πξαγκαηηθέο, ζπκήζνπ φηη ηα θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα 
αληηζηαζνχλ ζηελ αιήζεηα πνπ απηά ηα ηζρπξά ιφγηα πεξηέρνπλ: 
3 Ζ ζσηεξία είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 
4Ο Θεόο δελ παύεη λα είλαη Αγάπε, θαη απηό δελ είλαη ην ζέιεκα Σνπ. 
12. Ζ κφλε ζνπ απνζηνιή ζνπ ιέεη φηη είζαη έλα. 2Τπελζχκηζέ ην απηφ ζηνλ εαπηφ ζνπ ζηα 
δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ πεληάιεπησλ πνπ πξφθεηηαη λα κνηξαζηείο κε Απηφλ, ν Οπνίνο 
κνηξάδεηαη ην ζρέδην ηνπ Θενχ καδί ζνπ. 3Τπελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
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4Ή ζσηεξία είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 
5Με απηφ ηνλ ηξφπν θέξλεηο ηε ζπγρψξεζε ζην λνπ ζνπ θαη απαιά παξακεξίδεηο φινπο 
ηνπο θφβνπο, ψζηε ε αγάπε λα κπνξέζεη λα βξεη ην κέξνο πνπ δηθαησκαηηθά ηεο αλήθεη 
κέζα ζνπ θαη λα ζνπ δείμεη φηη είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 100 
 
Ο Ρόινο κνπ Δίλαη Απαξαίηεηνο ζην ρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε σηεξία. 
 
1. Αθξηβψο φπσο ν Τηφο ηνπ Θενχ νινθιεξψλεη ηνλ Παηέξα ηνπ, έηζη θαη ν ξφινο ζνπ 
νινθιεξψλεη ην ζρέδην ηνπ Παηέξα ζνπ. 2Ζ ζσηεξία πξέπεη λα αληηζηξέςεη ηελ παξάινγε 
πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ ρσξηζηέο ζθέςεηο θαη ρσξηζηά ζψκαηα, ηα νπνία δνπλ ρσξηζηέο 
δσέο θαη βαδίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ρσξηζηνχο δξφκνπο. 3Ζ κφλε απνζηνιή πνπ νη 
ρσξηζηνί λφεο κνηξάδνληαη ηνπο ελψλεη ζε έλα ζθνπφ, γηαηί ν θαζέλαο απφ απηνχο είλαη ην 
ίδην απαξαίηεηνο γηα φινπο ηνπο . 
2. Σν Θέιεκα ηνπ Θενχ γηα ζέλα είλαη ε ηέιεηα επηπρία. 2Γηαηί πξέπεη λα δηαιέμεηο λα παο 
ελάληηα ζην Θέιεκα Σνπ; 3Ο ξφινο πνπ έρεη θπιάμεη γηα ζέλα ζην ζρέδην Σνπ ζνπ δίλεηαη 
γηα λα κπνξέζεηο λα απνθαηαζηαζείο ζε φ,ηη Απηφο επηζπκεί. 4Απηφο ν ξφινο είλαη ηφζν 
νπζηαζηηθφο γηα ην ζρέδην Σνπ, φζν είλαη θαη γηα ηελ επηπρία ζνπ. 5Ζ ραξά ζνπ πξέπεη λα 
είλαη πιήξεο, γηα λα γίλεη ην ζρέδην Σνπ θαηαλνεηφ απφ εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ζε ζηέιλεη. 
6ην θσηεηλφ ζνπ πξφζσπν ζα δνπλ ηελ απνζηνιή ζνπ θαη ζην ραξνχκελν γέιην ζνπ ζα 
αθνχζνπλ ην Θεφ λα ηνπο θαιεί. 
3. Δίζαη πξάγκαηη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενχ. 2Υσξτο ηε ραξά ζνπ, ε ραξά Σνπ 
είλαη αηειήο. 3Υσξίο ην ρακφγειν ζνπ, ν θφζκνο δελ κπνξεί λα ζσζεί. 3'Οηαλ είζαη 
ιππεκέλνο, ην θσο πνπ ν Ίδηνο ν Θεφο φξηζε ζαλ ην κέζν γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ είλαη 
ακπδξφ θαη κνπληφ θαη θαλέλαο δε γειά, επεηδή φια ηα γέιηα δελ κπνξνχλ παξά λα 
αληερνχλ ηα δηθά ζνπ. 
4. Δίζαη πξάγκαηη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενχ. 2Αθξηβψο φπσο ην θσο ζνπ απμάλεη 
θάζε θσο πνπ ιάκπεη ζηνλ Οπξαλφ, έηζη θαη ε ραξά ζνπ ζηε γε θαιεί φιεο ηηο ςπρέο λα 
αθήζνπλ ηνπο θαεκνχο ηνπο θαη λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο δίπια ζνπ ζην ζρέδην ηνπ Θενχ. 
3Οη αγγειηαθφξνη ηνπ Θενχ είλαη ραξνχκελνη θαη ε ραξά ηνπο ζεξαπεχεη ηε ιχπε θαη ηελ 
απφγλσζε. 4Απηνί είλαη ε απφδεημε φηη ν Θεφο επηζπκεί ηέιεηα επηπρία γηα φινπο φζνπο ζα 
δερηνχλ ηα δψξα ηνπ Παηέξα ηνπο ζαλ δηθά ηνπο. 
5. Γε ζα αθήζνπκε ηνλ εαπηφ καο λα είλαη ιππεκέλνο ζήκεξα. 2Γηαηί αλ ηνλ αθήζνπκε δε 
ζα αλαιάβνπκε ην ξφιν πνπ είλαη νπζηαζηηθφο γηα ην ζρέδην ηνπ Θενχ, θαζψο επίζεο θαη 
γηα ηελ φξαζε καο. 3Ζ ζιίςε είλαη ην ζεκάδη φηη ζα ήζειεο λα παίμεηο έλαλ άιιν ξφιν αληί 
γηα απηφλ πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ Θεφ. 4Έηζη, παξαιείπεηο λα δείρλεηο ζηνλ θφζκν 
πφζν κεγάιε είλαη ε επηπρία πνπ Απηφο επηζπκεί γηα ζέλα. 5Κη έηζη δελ αλαγλσξίδεηο φηη 
είλαη δηθή ζνπ. 
6. ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε φηη ε ραξά είλαη ε απνζηνιή καο εδψ. 2Αλ 
είζαη ιππεκέλνο, ν ξφινο ζνπ δελ επηηειείηαη θη έηζη φινο ν θφζκνο θη εζχ καδί ηνπ 
ζηεξήζηε ηε ραξά. 3Ο Θεφο ζνπ δεηά λα είζαη επηπρηζκέλνο, ψζηε ν θφζκνο λα κπνξεί λα 
δεη πφζν Απηφο αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ θαη δε ζέιεη θακηά ιχπε λα έξζεη θαη λα κεηψζεη ηε 
ραξά ηνπ, θαλέλα θφβν λα ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα δηαηαξάμεη ηελ εηξήλε ηνπ. 4ήκεξα είζαη 
ν αγγειηαθφξνο ηνπ Θενχ. 5Φέξλεηο ηελ επηπρία Σνπ ζε φινπο απηνχο πνπ θνηηάδεηο θαη ηελ 
εηξήλε Σνπ ζηνλ θαζέλα πνπ ζε θνηηάδεη θαη βιέπεη ην κήλπκα Σνπ ζην ραξνχκελν 
πξφζσπν ζνπ. 
7. ήκεξα, ζηηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο ηεο εμάζθεζεο καο ζα πξνεηνηκάζνπκε ηνλ εαπηφ 
καο γηα απηή ηελ απνζηνιή κε ην λα αηζζαλφκαζηε ηελ επηπρία λα αλπςψλεηαη κέζα καο 
ζχκθσλα κε ην Θέιεκα ηνπ Παηέξα καο θαη ην δηθφ καο. 2Άξρηζε ηηο αζθήζεηο κε ηε ζθέςε 
πνπ ε ζεκεξηλή ηδέα πεξηέρεη. 3Μεηά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ξφινο ζνπ είλαη λα είζαη 
επηπρηζκέλνο. 4Μφλν απηφ δεηείηαη απφ ζέλα ή απφ νπνηνλδήπνηε πνπ ζέιεη λα πάξεη ηε 
ζέζε ηνπ κεηαμχ ησλ αγγειηαθφξσλ ηνπ Θενχ. 5πιιινγίζνπ ηη ζεκαίλεη απηφ. 6Έρεηο 
πξάγκαηη θάλεη ιάζνο λα πηζηεχεηο φηη ζνπ δεηείηαη λα θάλεηο ζπζίεο. 7χκθσλα κε ην 
ζρέδην ηνπ Θενχ κφλν ιακβάλεηο θαη πνηέ δελ ράλεηο, νχηε ζπζηάδεηο, νχηε πεζαίλεηο. 
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8. Αο πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα βξνχκε απηή ηε ραξά πνπ απνδεηθλχεη ζε καο θαη ζε φιν 
ηνλ θφζκν ην ζέιεκα ηνπ Θενχ γηα καο. 2Δίλαη ε απνζηνιή ζνπ λα ηε βξεηο εδψ θαη λα ηε 
βξεηο ηψξα. 3Γηα απηφ ην ιφγν ήξζεο. 4ήκεξα αο είλαη ε κέξα πνπ ζα ην πεηχρεηο απηφ! 
5Κνίηαμε βαζηά κέζα ζνπ, ρσξίο λα ηαξαρηείο απφ φιεο ηηο αζήκαληεο ζθέςεηο θαη ηνπο 
αλφεηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζπεξλάο θαζψο αλέξρεζαη γηα λα ζπλαληήζεηο ηνλ Υξηζηφ 
κέζα ζνπ. 
9. Απηφο ζα είλαη εθεί. 2Καη κπνξείο λα Σνλ θηάζεηο ηψξα. 3Ση ζα πξνηηκνχζεο λα θνηηάμεηο 
αληί γηα Απηφλ ν Οπνίνο πεξηκέλεη ψζηε λα κπνξέζεηο λα Σνλ θνηηάμεηο; 4Πνηα αζήκαληε 
ζθέςε έρεη ηε δχλακε λα ζε ζηακαηήζεη; 5Πνηνο αλφεηνο ζηφρνο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 
επηηπρία ζνπ φηαλ Απηφο ν Οπνίνο ζε θαιεί είλαη ν Ίδηνο ν Θεφο; 
10. Απηφο ζα είλαη εθεί. 2Δίζαη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην Σνπ. 3ήκεξα είζαη ν αγγειηαθφξνο 
Σνπ. 4Καη πξέπεη λα βξεηο φ,ηη Απηφο ζα ζε ήζειε λα δψζεηο. 5Μελ μερλάο ηε ζεκεξηλή ηδέα 
κεηαμχ ησλ σξηαίσλ ζνπ πεξηφδσλ εμάζθεζεο. 6Δίλαη ν Δαπηφο ζνπ πνπ ζε θαιεί ζήκεξα. 
7Καη είλαη Απηφο ζηνλ Οπνίν απαληάο θάζε θνξά πνπ ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη είζαη 
απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 101 
 
Σέιεηα Δπηπρία Δίλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενύ γηα Μέλα. 
 
1. Θα ζπλερίζνπκε ζήκεξα κε ηελ ηδέα ηεο επηπρίαο. 2Απηή είλαη κηα ηδέα θιεηδί γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ζσηεξίαο. 3Πηζηεχεηο αθφκα φηη ε ζσηεξία ζνπ δεηά λα 
ππνθέξεηο ζαλ απφδεημε ηεο κεηάλνηαο ζνπ γηα ηηο «ακαξηίεο» ζνπ. 4Απηφ δελ είλαη ζσζηφ. 
5Πξέπεη φκσο λα λνκίδεηο φηη είλαη έηζη, εθφζνλ πηζηεχεηο φηη ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή 
θαη φηη ν Τηφο ηνπ Θενχ κπνξεί λα ακαξηήζεη. 
2. Αλ ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή, ηφηε ε ηηκσξία είλαη δίθαηε θαη δελ κπνξεί λα 
απνθεπρζεί. 2Έηζη ε ζσηεξία δελ κπνξεί λα απνθηεζεί, παξά κφλν αλ ππνθέξεη θαλείο. 
3Αλ ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή, ηφηε ε επηπρία είλαη κηα ςεπδαίζζεζε γηαηί δελ κπνξεί θαη 
νη δχν λα είλαη αιεζηλέο. 4 Οη ακαξησινί αμίδνπλ κφλν ην ζάλαην θαη ηνλ πφλν θαη απηφ θαη 
δεηνχλ. 5Γηαηί γλσξίδνπλ φηη ηνπο πεξηκέλεη θαη φηη ζα ηνπο αλαδεηήζεη θαη ζα ηνπο βξεη 
θάπνπ, θάπνηε θαη κε θάπνην ηξφπν πνπ εμνθιεί ην ινγαξηαζκφ πνπ νθείινπλ ζην Θεφ. 
6ην θφβν ηνπο, ζα ήζειαλ λα Σνπ μεθχγνπλ. 7Απηφο φκσο ζα ηνπο θαηαδηψμεη θαη δε ζα 
κπνξέζνπλ λα μεθχγνπλ. 
3. Αλ ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή, ε ζσηεξία πξέπεη λα είλαη νδπλεξή. 2Σν ηίκεκα ηεο 
ακαξηίαο είλαη νη ζιίςεηο, θαη ηα βάζαλα δελ κπνξνχλ πνηέ λα απνθεπρζνχλ, αλ ε ακαξηία 
είλαη πξαγκαηηθή. 3ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζσηεξία πξέπεη λα είλαη επίθνβε, γηαηί ζα 
αξγνζθνηψζεη παίξλνληαο θαζεηί πξνηνχ πξνζθέξεη ην εππξφζδεθην δψξν ηνπ ζαλάηνπ 
ζε ζχκαηα πνπ δελ είλαη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ θφθαια πξνηνχ ε ζσηεξία 
ηθαλνπνηεζεί. 4Ζ νξγή ηεο είλαη απεξηφξηζηε θαη αλειεήο αιιά θαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλε. 
4. Πνηνο ζα ήζειε λα αλαδεηήζεη ηέηνηα άγξηα ηηκσξία; 2Πνηνο δε ζα ήζειε λα απνθχγεη ηε 
ζσηεξία θαη λα πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξφπν πνπ κπνξεί λα πλίμεη ηε Φσλή ε Οπνία ηνπ 
ηελ πξνζθέξεη; 3Γηα πνην ιφγν ζα ήζειε λα Σελ αθνχζεη θαη λα δερηεί ηελ πξνζθνξά Σεο; 
4Αλ ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή, ε πξνζθνξά ηεο είλαη ν ζάλαηνο θαη απνλέκεηαη κε έλα 
ηξφπν απάλζξσπν πνπ ηαηξηάδεη ζηηο θαχιεο επηζπκίεο ζηηο νπνίεο γελληέηαη ε ακαξηία. 
5Αλ ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή, ε ζσηεξία έρεη γίλεη ν πηθξφο ερζξφο ζνπ, ε θαηάξα ηνπ 
Θενχ ζε ζέλα πνπ έρεηο ζηαπξψζεη ηνλ Τηφ Σνπ. 
5. Υξεηάδεζαη ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα. 2Οη αζθήζεηο δηδάζθνπλ φηη ε ακαξηία δελ 
είλαη πξαγκαηηθή θαη φηη φια απηά πνπ πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα πξνέιζνπλ απφ ηελ ακαξηία 
πνηέ δε ζα ζπκβνχλ, γηαηί δελ έρνπλ θακηά αηηία. 3Άπνδέμνπ ηελ επαλφξζσζε κ' έλα λνπ 
δεθηηθφ ν νπνίνο δελ αγαπά θακηά ηδέα πνπ επηκέλεη φηη έρεηο θηηάμεη έλα δηάβνιν απφ ηνλ 
Τηφ ηνπ Θενχ. 
4Γελ ππάξρεη ακαξηία. Δμαζθνχκεζα κε απηή ηε ζθέςε φζν πην ζπρλά κπνξνχκε ζήκεξα, 
επεηδή είλαη ε βάζε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο. 
6. Σν Θέιεκα ηνπ Θενχ γηα ζέλα είλαη ε ηέιεηα επηπρία, επεηδή δελ ππάξρεη ακαξηία θαη ε 
δπζηπρία δελ έρεη αηηία. 2Ζ ραξά είλαη δίθαηε θαη ν πφλνο δελ είλαη παξά ην ζεκάδη φηη έρεηο 
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παξαλνήζεη ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Με θνβάζαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 4Αιιά βαζίζνπ ζε απηφ, κε 
εκπηζηνζχλε φηη ζα ζε απειεπζεξψζεη απφ φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ε ακαξηία έρεη 
ζθπξειαηήζεη ζηελ μέθξελε θαληαζία. 5Λέγε: 
6Σν ζέιεκα ηνλ Θενύ γηα κέλα είλαη ε ηέιεηα επηπρία. 
7Ζ ακαξηία δελ ππάξρεη, δελ έρεη θακηά ζπλέπεηα. 
8 Έηζη πξέπεη λα αξρίζεηο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο θαη κεηά λα μαλαπξνζπαζήζεηο λα 
βξεηο ηε ραξά πνπ απηέο νη ζθέςεηο ζα θέξνπλ ζην λνπ ζνπ. 
7. Γψζε απηά ηα πέληε ιεπηά ραξνχκελα, γηα λα αθαηξέζεηο ην βαξχ θνξηίν πνπ 
θνξηψλεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ακαξηία είλαη πξαγκαηηθή. 2Απέδξαζε 
απφ απηή ηελ ηξέια ζήκεξα. 3Δίζαη ζην δξφκν ηεο ειεπζεξίαο, θαη ηψξα ε ζεκεξηλή ηδέα 
θέξλεη θηεξά γηα λα επηηαρχλεη ηελ πξφνδν ζνπ, θαη ειπίδα φηη ζα πξνρσξήζεηο αθφκα πην 
γξήγνξα πξνο ην ζηφρν ηεο εηξήλεο πνπ ζε πεξηκέλεη. 4Γελ ππάξρεη ακαξηία. 5Να ην 
ζπκάζαη απηφ ζήκεξα θαη λα ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ φζν πην ζπρλά κπνξείο: 
6 Θέιεκα ηνπ Θενύ γηα κέλα είλαη ε ηέιεηα επηπρία. 
7Απηή είλαη ε αιήζεηα, επεηδή ε ακαξηία δελ ππάξρεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 102 
 
Μνηξάδνκαη ην Θέιεκα ηνπ Θενύ γηα ηελ Δπηπρία κνπ. 
 
1. Γε ζέιεηο λα ππνθέξεηο. 2Μπνξεί λα λνκίδεηο φηη θεξδίδεηο θάηη κε ην λα ππνθέξεηο θαη 
ίζσο αθφκα λα πηζηεχεηο ιηγάθη φηη θεξδίδεηο θάηη πνπ ζέιεηο. 3ίγνπξα φκσο απηή ε 
πεπνίζεζε έρεη θινληζηεί ηψξα, ηνπιάρηζηνλ αξθεηά γηα λα ηελ ακθηζβεηήζεηο θαη λα 
ππνςηαζηείο φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη λφεκα. 4Γελ έρεη θχγεη αθφκα, αιιά 
ζηεξείηαη πηα ηηο ξίδεο πνπ θάπνηε ηελ θξαηνχζαλ γεξά ζηεξεσκέλε ζηα ζθνηεηλά θη 
απφθξπθα κέξε ηνπ λνπ ζνπ. 
2. ήκεξα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ειαηηψζνπκε ηελ αδπλαηηζκέλε επηξξνή ηεο αθφκα 
πεξηζζφηεξν θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην λα ππνθέξεηο είλαη άζθνπν, ρσξίο αηηία θαη 
ρσξίο δχλακε λα θαηαθέξεη ηίπνηα. 2Γελ κπνξεί λα απνθέξεη ηίπνηα απνιχησο. 3Γελ 
πξνζθέξεη ηίπνηα ν πφλνο θαη δελ ππάξρεη. 4Καη ην θαζεηί πνπ λνκίδεηο φηη ζνπ πξνζθέξεη 
επίζεο δελ ππάξρεη. 5 Έρεηο ζθιαβσζεί απφ ην ηίπνηα. 6Να είζαη ειεχζεξνο ζήκεξα λα 
ελσζείο κε ην ραξνχκελν Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
3. Γηα αξθεηέο κέξεο ζα ζπλερίζνπκε λα αθηεξψλνπκε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζε 
αζθήζεηο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ζε βνεζήζνπλ λα θηάζεηο ηελ επηπρία πνπ ην ζέιεκα 
ηνπ Θενχ έρεη βάιεη κέζα ζνπ. 2Δδψ είλαη ην ζπίηη ζνπ θη εδψ είλαη ε αζθάιεηα ζνπ. 3Δδψ 
είλαη ε εηξήλε ζνπ θη εδψ δελ ππάξρεη θφβνο. 4Δδψ είλαη ε ζσηεξία. 5Δδψ επηηέινπο 
βξίζθεηαη ε αλάπαπζε. 
4. Άξρηζε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα κε ηελ εμήο δήισζε απνδνρήο ηνπ Θειήκαηνο 
ηνπ Θενχ γηα ζέλα: 
2Μνηξάδνκαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ 
γηα ηελ επηπρία κνπ, θαη ην απνδέρνκαη ηώξα ζαλ ηελ απνζηνιή κνπ. 
3Μεηά αλαδήηεζε απηή ηελ απνζηνιή βαζηά κέζα ζην λνπ ζνπ, γηαηί απηή βξίζθεηαη εθεί, 
πεξηκέλνληαο λα ηελ επηιέμεηο. 4Γελ κπνξείο λα κελ ηε βξεηο, φηαλ κάζεηο φηη είλαη ε 
επηινγή ζνπ θαη φηη κνηξάδεζαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
5. Να είζαη επηπρηζκέλνο, γηαηί ε κφλε ζνπ απνζηνιή εδψ είλαη ε επηπρία. 2Γελ έρεηο θακηά 
αλάγθε λα αγαπάο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ιηγφηεξν απ' φ,ηη ηνλ αγαπά Απηφο, πνπ ε Αγάπε Σνπ 
ηνλ δεκηνχξγεζε γεκάην Αγάπε φκνην κε ηνλ Δαπηφ Σνπ. 3Δθηφο απφ ηηο σξηαίεο 
πεληάιεπηεο αλάπαπιεο, ζηακάηα ζπρλά ζήκεξα θαη ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη ηψξα έρεηο 
δερηεί ηελ επηπρία πνπ είλαη ε κφλε ζνπ απνζηνιή. 4Καη λα είζαη ζίγνπξνο φηη ελψλεζαη κε 
ην Θέιεκα ηνπ Θενχ θαζψο ην θάλεηο απηφ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 103 
 
Δπεηδή ν Θεόο είλαη Αγάπε, Δίλαη επίζεο Δπηπρία. 
 
1. Ζ επηπρία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγάπεο. 2Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο 
απηήλ.3Οχηε θαη κπνξεί λα βησζεί εθεί πνπ δελ ππάξρεη αγάπε. 4Ζ αγάπε δελ έρεη φξηα, 
γηαηί βξίζθεηαη παληνχ. 5Καη επνκέλσο, θαη ε ραξά επίζεο βξίζθεηαη παληνχ. 6Ο λνπο 
φκσο κπνξεί λα κελ ην παξαδερηεί απηφ, πηζηεχνληαο φηη ππάξρνπλ θελά ζηελ αγάπε 
φπνπ ε ακαξηία κπνξεί λα εηζέιζεη θέξλνληαο πφλν αληί γηα ραξά. 7Απηή ε παξάμελε 
πεπνίζεζε ζα πεξηφξηδε ηελ επηπρία κε ην λα νξίζεη ηελ αγάπε ζαλ θάηη πνπ έρεη φξηα, 
δεκηνπξγψληαο έηζη αληίζηαζε ζε απηφ πνχ δελ έρεη νχηε φξηα νχηε αληίζεηα. 
2. Έηζη ν θφβνο ζπλδέεηαη κε ηελ αγάπε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ γίλνληαη ε θιεξνλνκηά 
ηνπ λνπ πνπ λνκίδεη φηη, φ,ηη έρεη θηηάμεη είλαη πξαγκαηηθά. 2Απηέο νη εηθφλεο, νη νπνίεο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αιεζηλέο, βεβαηψλνπλ ην θφβν ηνπ Θενχ, μερλψληαο φηη αθνχ 
Απηφο είλαη Αγάπε πξέπεη επίζεο λα είλαη θαη ραξά. 3Απηφ ην βαζηθφ ιάζνο ζα 
πξνζπαζήζνπκε θαη πάιη λα ην πξνζθνκίζνπκε ζηελ αιήζεηα ζήκεξα θαη λα δηδαρηνχκε 
ην εμήο: 
4Δπεηδή ν Θεόο είλαη Αγάπε, είλαη επίζεο επηπρία. 
5Σν λα θνβάκαη ην Θεό, είλαη ην ίδην κε ην λα θνβάκαη ηε ραξά. 
6 Άξρηζε ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζήκεξα κε απηή ηε ζθέςε, ε νπνία δηνξζψλεη ηελ 
αλαιεζή πεπνίζεζε φηη ν Θεφο είλαη θφβνο. 7Απηή ε ζθέςε ηνλίδεη επίζεο φηη ε επηπρία 
ζνπ αλήθεη, εμαηηίαο ηνπ πνηνο είλαη Απηφο. 
3. Άθεζε απηή ηε δηνξζσηηθή ζθέςε λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην λνπ ζνπ ζήκεξα, θάζε ψξα 
πνπ είζαη μχπληνο. 2Μεηά θαισζφξηζε φιε ηελ επηπρία πνπ θέξλεη, θαζψο ε αιήζεηα 
αληηθαζηζηά ην θφβν θαη ε ραξά γίλεηαη απηφ πνπ πξνζδνθάο λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θφβνπ. 
Δπεηδή ν Θεφο είλαη Αγάπε, ε επηπρία ζα ζνπ δνζεί. 4Γπλάκσλε ζπρλά απηή ηελ 
πξνζδνθία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη θαζεζχραζε φινπο ηνπο θφβνπο ζνπ κε 
ηελ εμήο θη απνιχησο αιεζηλή δηαβεβαίσζε: 
5Δπεηδή ν Θεόο είλαη Αγάπε, είλαη επίζεο επηπρία. 
6Καη είλαη ε επηπρία πνπ αλαδεηώ ζήκεξα. 7Γελ κπνξώ λα απνηύρσ, επεηδή αλαδεηώ ηελ 
αιήζεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 104 
 
Αλαδεηώ Μόλν Ό,ηη Μνπ Αλήθεη Αιεζηλά. 
 
Η. Ζ ζεκεξηλή ηδέα ζπλερίδεη κε ηε ζθέςε φηη ε ραξά θαη ε εηξήλε δελ είλαη κάηαηα 
φλεηξα.2Δίλαη ην δηθαίσκα ζνπ, εμαηηίαο ηνπ πνηνο είζαη. 3'Δξρνληαη ζε ζέλα απφ ηνλ Θεφ, ν 
Οπνίνο δελ κπνξεί λα κε ζνπ δψζεη φ,ηη Απηφο ζέιεη. 4Πξέπεη φκσο λα ππάξρεη έλα κέξνο 
πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα λα ιάβεη ηα δψξα Σνπ. Σα δψξα Σνπ δε γίλνληαη ραξνχκελα 
απνδεθηά απφ έλα λνπ ν νπνίνο αληί γηα απηά, έρεη ιάβεη ηα δψξα πνπ επηλφεζε ζαλ 
ππνθαηάζηαηα εθεί πνπ αλήθνπλ ηα δηθά Σνπ. 
2. ήκεξα ζα ζέιακε λα αθαηξέζνπκε φια ηα δίρσο λφεκα θαη επηλνεκέλα δψξα πνπ 
έρνπκε ηνπνζεηήζεη πάλσ, ζηνλ άγην βσκφ φπνπ ηα δψξα ηνπ Θενχ αλήθνπλ. 2Γηθά Σνπ 
είλαη ηα δψξα πνπ είλαη αιεζηλά δηθά καο. 3Γηθά Σνπ είλαη ηα δψξα πνπ θιεξνλνκήζακε 
πξηλ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ θαη ηα νπνία ζα είλαη αθφκα δηθά καο φηαλ ν ρξφλνο ζα έρεη 
εμαθαληζηεί ζηελ αησληφηεηα. 4Γηθά Σνπ είλαη ηα δψξα πνπ είλαη κέζα καο ηψξα, δηφηη είλαη 
αηψληα. 5Καη δε ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε γηα λα ηα ιάβνπκε. 6Μαο αλήθνπλ ζήκεξα. 
3. Γηαιέγνπκε επνκέλσο λα ηα ιάβνπκε ηψξα, θαη δηαιέγνληαο απηά αληί γηα εθείλα πνπ 
θηηάμακε, ελψλνπκε ηε ζέιεζε καο κε απηφ πνπ ζέιεη ν Θεφο θη αλαγλσξίδνπκε φηη απηά 
πνπ είλαη ίδηα είλαη έλα. 2Οη κεγαιχηεξεο πεξίνδνη εμάζθεζεο ζήκεξα, ηα πεληάιεπηα πνπ 
πξνζθέξνληαη ζηελ αιήζεηα θάζε ψξα γηα ηε ζσηεξία ζνπ, πξέπεη λα αξρίδνπλ σο εμήο: 
3Αλαδεηώ κόλν ό,ηη κνπ αλήθεη αιεζηλά, θαη ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη ε θιεξνλνκηά κνπ. 
4Μεηά παξακέξηζε ηηο δηακάρεο ηνπ θφζκνπ πνπ πξνζθέξνπλ άιια δψξα θαη άιινπο 
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απαηεινχο ζηφρνπο, νη νπνίνη επηβεβαηψλνληαη απφ απηέο ηηο δηακάρεο θαη νη νπνίνη 
αλαδεηνχληαη κφλν ζε έλα θφζκν νλείξσλ. 
4. Σα παξακεξίδνπκε φια απηά θη αλαδεηάκε απηφ πνπ είλαη αιεζηλά δηθφ καο, θαζψο 
δεηάκε λα αλαγλσξίζνπκε φ,ηη καο έρεη δψζεη ξ Θεφο. 2Καζαξίδνπκε έλαλ άγην ηφπν κέζα 
ζην λνπ καο, κπξνζηά ζην βσκφ Σνπ, φπνπ ηα δψξα Σνπ, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ραξάο, είλαη 
εππξφζδεθηα θη φπνπ εξρφκαζηε λα βξνχκε φ,ηη καο έρεη δνζεί απφ Απηφλ. 3Δξρφκαζηε κε 
απηνπεπνίζεζε ζήκεξα, αληηιακβαλφκαζηε φηη φ,ηη καο αλήθεη αιεζηλά είλαη φ,ηη Απηφο 
δίλεη. 4Καη δε ζα επηζπκνχζακε ηίπνηα άιιν, γηαηί ηίπνηα άιιν δε καο αλήθεη αιεζηλά. 
5. Έηζη αλνίγνπκε ην δξφκν γηα Απηφλ ζήκεξα κε ηελ απιή αλαγλψξηζε φηη ην Θέιεκα Σνπ 
έρεη ήδε γίλεη θαη φηη ε ραξά θαη ε εηξήλε καο αλήθνπλ ζαλ ηα αηψληα δψξα Σνπ. 
2Γελ ζα αθήζνπκε ηνλ εαπηφ καο λα ιεζκνλήζεη ηα δψξα Σνπ ζηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ 
πεξηφδσλ πνπ εξρφκαζηε λα ηα αλαδεηήζνπκε, εθεί φπνπ Απηφο ηα έρεη βάιεη. 3ζν πην 
ζπρλά κπνξνχκε, ζα θέξλνπκε ζην λνπ καο ηελ εμήο ππελζχκηζε: 
4Αλαδεηώ, κόλν, ό,ηη κνπ αλήθεη αιεζηλά. 
5Σα Θεία δώξα ηεο ραξάο θαη ηεο εηξήλεο είλαη ηα κόλα πνπ επηζπκώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 105 
 
Ζ Δηξήλε θαη ε Υαξά ηνπ Θενύ Δίλαη Γηθέο κνπ. 
 
1. Ζ εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Θενχ είλαη δηθέο ζνπ. 2Θα ηηο δερηνχκε ζήκεξα γλσξίδνληαο φηη 
καο αλήθνπλ. 3Καη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε φηη απηά ηα δψξα απμάλνληαη 
θαζψο ηα ιακβάλνπκε. 4Γελ είλαη φπσο ηα δψξα πνπ κπνξεί λα δψζεη ν θφζκνο, φπνπ ν 
δφηεο ράλεη θαζψο δίλεη ην δψξν θαη ν παξαιήπηεο γίλεηαη πινπζηφηεξνο εμαηηίαο ηεο 
απψιεηαο ηνπ δφηε. 5Απηά δελ είλαη δψξα, αιιά ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κε ελνρέο. 6Σν 
δψξν πνπ δίλεηαη αιεζηλά δε ζπλεπάγεηαη θακηά απψιεηα. 7Δίλαη αδχλαην φηη θάπνηνο 
κπνξεί λα θεξδίζεη, επεηδή θάπνηνο άιινο ράλεη. 8Απηφ ππνλνεί έλα πεξηνξηζκφ θαη κηα 
αλεπάξθεηα. 
2. Καλέλα δψξν δελ κπνξεί λα δνζεί θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. 2Σέηνηα «δψξα» δελ είλαη παξά 
κηα απφπεηξα γηα λα θεξδίζεηο θάηη πην πνιχηηκν, έλα δάλεην κε ηφθν, πνπ πξέπεη λα 
εμνθιεζεί ζην αθέξαην, έλαο πξνζσξηλφο δαλεηζκφο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ έλα ηεθκήξην 
ρξένπο πνπ πξέπεη λα μεπιεξσζεί κε πην πνιιά απφ φ,ηη έιαβε απηφο πνπ πήξε ην δψξν. 
3Απηή ε παξάμελε δηαζηξέβισζε ηνπ ηη ζεκαίλεη λα δίλεηο, δηαπεξλά φια ηα επίπεδα ηνπ 
θφζκνπ πνπ βιέπεηο. 4Αθαηξεί φιν ην λφεκα απφ ηα δψξα πνπ δίλεηο θαη δελ αθήλεη ηίπνηα 
ζηα δψξα πνπ παίξλεηο. 
3. Έλαο θχξηνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί απφ απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ είλαη λα 
αληηζηξέςεη ηελ άπνςε ζνπ γηα ην ηη ζεκαίλεη λα δίλεηο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεηο λα ιάβεηο. 
2Γηφηη ην δφζηκν έρεη γίλεη κηα πεγή θφβνπ θη έηζη ζα ήζειεο λα απνθχγεηο ην κφλν κέζν κε 
ην νπνίν κπνξείο λα ιάβεηο. 3Απνδέμνπ ηελ εηξήλε θαη ηε ραξά ηνπ Θενχ θαη ζα κάζεηο έλα 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα θνηηάδεηο έλα δψξν. 4Σα δψξα ηνπ Θενχ πνηέ δελ ζα 
ιηγνζηέςνπλ φηαλ ραξίδνληαη. 5Μφλνλ απμάλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. 
4. πσο ε εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Οπξαλνχ εληείλνληαη φηαλ ηηο απνδέρεζαη ζαλ ην δψξν 
ηνπ Θενχ ζε ζέλα, έηζη θαη ε ραξά ηνπ Γεκηνπξγνχ ζνπ κεγαιψλεη φηαλ απνδέρεζαη ηε 
ραξά θαη ηελ εηξήλε Σνπ ζαλ δηθέο ζνπ. 2Σν αιεζηλφ δφζηκν είλαη δεκηνπξγία. 3Δπεθηείλεη 
απηφ πνπ είλαη δίρσο φξηα ζην άπεηξν, απηφ πνπ είλαη πέξα απφ ην ρξφλν ζηελ αησληφηεηα 
θαη ηελ αγάπε ζηνλ εαπηφ ηεο. 4Πξνζζέηεη ζην θαζεηί πνπ είλαη ήδε νινθιεξσκέλν, φρη 
φκσο απφ ηελ άπνςε φηη πξνζζέηεη θάηη πεξηζζφηεξν, γηαηί απηφ ζα ππνλννχζε φηη ήηαλ 
ιηγφηεξν πξνεγνπκέλσο. 5Πξνζζέηεη κε ην λα αθήλεη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη 
ηνλ εαπηφ ηνπ λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ, ε νπνία είλαη λα ραξίδεη ην θαζεηί πνπ 
έρεη, εμαζθαιίδνληαο ην έηζη γηα πάληα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
5. Απνδέμνπ ζήκεξα ηελ εηξήλε θαη ηε ραξά ηνπ Θενχ ζαλ δηθέο ζνπ. 2 Άθεζε Απηφλ λα 
νινθιεξψζεη ηνλ Δαπηφ Σνπ, φπσο Απηφο νξίδεη ηελ νινθιήξσζε, 3Θα θαηαιάβεηο φηη φ,ηη 
νινθιεξψλεη Απηφλ πξέπεη επίζεο λα νινθιεξψλεη θαη ηνλ Τηφ Σνπ. 4Απηφο δελ κπνξεί λα 
ράλεη φηαλ δίλεη. 5Οχηε θη εζχ κπνξείο. 6Λάβε ην δψξν Σνπ ηεο ραξάο θαη ηεο εηξήλεο 
ζήκεξα, θαη Απηφο ζα ζε επραξηζηήζεη γηα ην δψξν ζνπ ζε Απηφλ. 
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6. Οη πεξίνδνη ηεο εμάζθεζεο καο ζήκεξα ζα αξρίδνπλ ιίγν δηαθνξεηηθά. 2Αξρηδε ζήκεξα 
ζθεπηφκελνο εθείλνπο ηνπο αδεξθνχο ζνπ ζηνπο νπνίνπο έρεηο αξλεζεί ηελ εηξήλε θαη ηε 
ραξά, πνπ είλαί ην δηθαίσκα ηνπο θάησ απφ ηνπο ίδηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ. 3Δδψ 
αξλήζεθεο ηελ εηξήλε θαη ηε ραξά ζηνλ εαπηφ ζνπ. 4Κη εδψ πξέπεη λα επηζηξέςεηο, γηα λα 
ηηο απνθηήζεηο ζαλ δηθέο ζνπ. 
7. πιινγίζνπ ηνπο «ερζξνχο» ζνπ γηα ιίγν θαη ιέγε ζηνλ θαζέλα ηα εμήο, θαζψο πεξλνχλ 
απφ ην λνπ ζνπ: 
2Αδεξθέ κνπ, ζνπ πξνζθέξσ εηξήλε θαη ραξά. 
Ώζηε λα κπνξέζσ λα δερηώ ηελ εηξήλε 
θαη ηε ραξά ηνπ Θενύ ζαλ δηθέο κνπ. 
3Καη' απηφ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα αλαγλσξίζεη ηα δψξα πνπ ζνπ δίλεη 
ν Θεφο, θαη ειεπζεξψλεηο ην λνπ ζνπ απφ ην θαζεηί πνπ ζα εκπφδηδε ηελ επηηπρία ζήκεξα. 
4Δίζαη έηνηκνο ηψξα λα δερηείο ην δψξν ηεο εηξήλεο θαη ηεο ραξάο πνπ ν Θεφο ζνπ έρεη 
δψζεη. Σψξα κπνξείο λα πεηο φηη «ε εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Θενχ είλαη δηθέο κνπ», επεηδή 
έρεηο δψζεη απηφ πνπ ζα ήζειεο λα ιάβεηο. 
8. Πξέπεη λα πεηχρεηο ζήκεξα, αλ πξνεηνηκάζεηο ην λνπ ζνπ φπσο ππνδεηθλχνπκε. 2Γηφηη 
έρεηο αθήζεη ην θαζεηί πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εηξήλε θαη ηε ραξά λα εμαιεηθηεί, θαη φ,ηη είλαη 
δηθφ ζνπ λα κπνξέζεη επηηέινπο λα έξζεη ζε ζέλα. 3Λέγε ινηπφλ ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη "ε 
εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Θενχ είλαη δηθέο κνπ" θαη θιείλε ηα κάηηα ζνπ γηα ιίγν θη άθελε ηε 
Φσλή Σνπ λα ζε δηαβεβαηψλεη φηη ηα ιφγηα πνπ ιεο είλαη αιεζηλά. 
9. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν αθηέξσλε ζε Απηφλ ηα πεληάιεπηα ζνπ θάζε θνξά πνπ κπνξείο 
ζήκεξα, θαη κε λνκίδεηο φηη δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα Σνπ δίλεηο ιηγφηεξε ψξα, φηαλ δελ 
κπνξείο λα ηνπ δίλεηο πεξηζζφηεξε. 2Να ζπκάζαη ηνπιάρηζηνλ λα ιεο θάζε κηα ψξα ηα 
ιφγηα πνπ Σνλ θαινχλ λα ζνπ δψζεη φ,ηη Απηφο ζέιεη λα δψζεη θη φ,ηη Απηφο ζέιεη λα 
ιάβεηο. 3Απνθάζηζε λα κελ έξζεηο ζε αληίζεζε ζήκεξα κε φ,ηη Απηφο ζέιεη. 4Καη αλ έλαο 
αδεξθφο θαίλεηαη λα ζε παξαζχξεη λα αξλεζείο ην δψξν ηνπ Θενχ. ζε απηφλ, δεο ην απηφ 
κφλν θαη κφλν ζαλ κηα άιιε επθαηξία λα αθήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ιάβεη ηα δψξα ηνπ 
Θενχ ζαλ δηθά ζνπ. 5Μεηά επιφγεζε ηνλ αδεξθφ ζνπ κε επγλσκνζχλε θαη πεο: 
6Αδεξθέ κνπ, εηξήλε θαη ραξά ζνπ πξνζθέξσ. Ώζηε λα κπνξέζσ λα δερηώ ηελ εηξήλε θαη 
ηε ραξά ηνπ Θενύ ζαλ δηθέο κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 106 
 
Αο Μείλσ Αθίλεηνο θη αο Αθνύζσ Πξνζεθηηθά ηελ Αιήζεηα. 
 
1. Αλ ζα βάιεηο ζηελ άθξε ηε θσλή ηνπ εγψ, φζν δπλαηά θη αλ θαίλεηαη λα θσλάδεη, αλ δε 
ζα δερηείο ηα κεδακηλά ηνπ δψξα, ηα νπνία δε ζνπ δίλνπλ ηίπνηα πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο, 
αλ ζα αθνχζεηο πξνζεθηηθά κ' έλα δεθηηθφ λνπ, ν νπνίνο δελ ζνπ έρεη ήδε πεη ηη είλαη ε 
ζσηεξία, ηφηε ζα αθνχζεηο ηελ ηζρπξή Φσλή ηεο αιήζεηαο, γαιήληα ζηε δχλακε Σεο, 
δπλαηή ζηε γαιήλε Σεο θαη απφιπηα ζίγνπξε ζηα κελχκαηα Σεο. 
2. Αθνπγθξάζνπ θαη άθνπγε ηνλ Παηέξα ζνπ λα ζνπ κηιά κέζσ ηεο θαζνξηζκέλεο Σνπ 
Φσλήο, ε Οπνία ζησπά ηνλ πάηαγν ησλ πξαγκάησλ πνπ δελ έρνπλ λφεκα θαη δείρλεη ην 
δξφκν πξνο ηελ εηξήλε ζε απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ. 2Μείλε αθίλεηνο ζήκεξα θαη 
άθνπγε πξνζεθηηθά, ηελ αιήζεηα. 3Μελ μεγειηέζαη απφ ηηο θσλέο ησλ λεθξψλ, νη νπνίεο 
ζνπ ιέλε φηη έρνπλ βξεη ηελ πεγή ηεο δσήο θαη ζνπ ηελ πξνζθέξνπλ γηα λα ηελ πηζηέςεηο. 
4Μελ ηηο δίλεηο πξνζνρή αιιά άθνπγε πξνζεθηηθά ηελ αιήζεηα. 
3. Με θνβάζαη λα αγλνείο ηηο θσλέο ηνπ θφζκνπ. 2Πξνρψξα αλάιαθξα πέξα απφ ηε δίρσο 
λφεκα πεηζψ ηνπο. 3Μελ ηηο αθνχο. 4Μείλε αθίλεηνο ζήκεξα θαη άθνπγε πξνζεθηηθά ηελ 
αιήζεηα. 5Πξνρψξα πέξα απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ δε κηινχλ γηα Απηφλ, ν Οπνίνο θξαηά 
ηελ επηπρία ζνπ κέζα ζην ρέξη Σνπ θαη ζνπ ηελ πξνζθέξεη θαζψο ζε θαισζνξίδεη κε 
αγάπε. 6 Άθνπγε κφλνλ Απηφλ ζήκεξα θαη κελ πεξηκέλεηο άιιν γηα λα έξζεηο ζε επαθή 
καδί Σνπ. 7Άθνπγε κηα Φσλή ζήκεξα. 
4. ήκεξα ν Λφγνο ηνπ Θενχ θξαηά ηελ ππφζρεζε Σνπ. 2Μείλε ζησπειφο θαη άθνπγε. 
3Απηφο ζα ήζειε λα ζνπ κηιήζεη. 4Έξρεηαη κε ζαχκαηα ρίιηεο θνξέο πην ραξκφζπλα θαη 
ζαπκαζηά απφ εθείλα πνπ νλεηξεχηεθεο πνηέ ή επηζχκεζεο ζηα φλεηξα ζνπ. 5Σα ζαχκαηα 
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Σνπ είλαη αιεζηλά. 6Γε ζα ραζνχλ φηαλ ην φλεηξν ηειεηψζεη. Αληηζέησο, ηεξκαηίδνπλ ην 
φλεηξν θαη δηαξθνχλ γηα πάληα επεηδή πξνέξρνληαη απφ ηνλ Θεφ πξνο ηνλ αγαπεηφ Σνπ 
Τηφ, ηνπ νπνίνπ ην άιιν φλνκα είζαη εζχ. 8Πξνεηνίκαζε ηνλ εαπηφ ζνπ γηα ζαχκαηα 
ζήκεξα.9Αθεζε ζήκεξα ηελ αξραία ππφζρεζε ηνπ Παηέξα ζνπ ζε ζέλα θαη ζε φινπο ηνπο 
αδεξθνχο ζνπ λα εθπιεξσζεί. 
5. Άθνπγε Σνλ ζήκεξα. Άθνπγε πξνζεθηηθά ην Λφγν πνπ ζεθψλεη ην πέπιν πνπ ζθεπάδεη 
ηε γε θαη μππλά φινπο πνπ θνηκνχληαη θαη δελ κπνξνχλ λα δνπλ. 2Ο Θεφο ηνπο θαιεί κέζα 
απφ ζέλα.3Υξεηάδεηαη ηε θσλή ζνπ γηα λα ηνπο κηιήζεη δηφηη πνηνο ζα κπνξνχζε λα έξζεη 
ζε επαθή κε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ εθηφο απφ ηνλ Παηέξα ηνπ, πνπ ηνλ θαιεί κέζσ ηνπ Δαπηνχ 
ζνπ; 4Άθνπγε Σνλ ζήκεξα θαη πξφζθεξε Σνπ ηε θσλή ζνπ, γηα λα κηιήζεη ζε φιν ηνλ 
θφζκν πνπ πεξηκέλεη λα αθνχζεη ην Λφγν πνπ Απηφο ζα κηιήζεη ζήκεξα. 
6.Να είζαη έηνηκνο γηα ηε ζσηεξία. 2Δίλαη εδψ θαη ζήκεξα ζα ζνπ δνζεί. 3Καη ζα κάζεηο ηελ 
απνζηνιή ζνπ απφ ηνλ Έλα ν Οπνίνο ηε δηάιεμε γηα ζέλα ζην ' λνκα ηνπ Παηέξα ζνπ. 
4Αθνπγθξάζνπ ζήκεξα θαη ζα αθνχζεηο κηα Φσλή ε Οπνία ζα αληερήζεη ζε φιν ηνλ θφζκν 
κέζα απφ ζέλα. 5Ο Φνξέαο φισλ ησλ ζαπκάησλ ζε έρεη αλάγθε λα ηα ιάβεηο πξψηα, θη 
έηζη λα γίλεηο ν ραξνχκελνο δσξεηήο απηψλ πνπ έιαβεο. 
7. Έηζη αξρίδεη ε ζσηεξία θη έηζη ηειεηψλεη, φηαλ ην θαζεηί είλαη δηθφ ζνπ θη φηαλ ην θαζεηί 
ραξίδεηαη ζα παξακείλεη κε ζέλα γηα πάληα. 2Καη ην δίδαγκα ζα ην έρεηο κάζεη. 3ήκεξα 
εμαζθνχκεζα λα δίλνπκε, φρη φκσο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαιαβαίλνπκε ην δφζηκν ηψξα 
αιιά φπσο. πξαγκαηηθά είλαη. 4Οη αζθήζεηο θάζε ψξαο πξέπεη λα αξρίδνπλ κε απηή ηελ 
έθθιεζε γηα ην δηαθσηηζκφ ζνπ: 
5Θα κείλσ αθίλεηνο θαη ζα αθνύζσ ηελ αιήζεηα. 6Ση ζεκαίλεη λα δίλεηο θαη λα παίξλεηο, 
8. Ρψηα θαη πεξίκελε κηα απάληεζε. 2Ζ απάληεζε απηνχ πνπ δεηάο πεξίκελε πνιχ γηα λα 
ηε ιάβεηο. 3Θα αξρίζεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία ήξζεο θαη ε νπνία ζα απειεπζεξψζεη 
ηνλ θφζκν απφ ην λα λνκίδεη φηη ην λα δίλεηο είλαη έλαο ηξφπνο λα ράλεηο. 4Κη έηζη ν θφζκνο 
εηνηκάδεηαη λα θαηαλνήζεη θαη λα ιάβεη. 
9. Μείλε αθίλεηνο θαη άθνπγε πξνζεθηηθά ηελ αιήζεηα ζήκεξα. 2Γηα θάζε πέληε ιεπηά πνπ 
αθηεξψλεηο ζην λα αθνχο, ρίιηνη λφεο αλνίγνπλ ηε δεθηηθφηεηα ηνπο ζηελ αιήζεηα θαη ζα 
αθνχζνπλ ηνλ άγην Λφγν πνπ αθνχο. 3Κη φηαλ κηα ψξα πεξάζεη, ζα απειεπζεξψζεηο θαη 
πάιη καδί κε ηνλ εαπηφ ζνπ ρίιηνπο αθφκα πνπ ζηακαηνχλ γηα ιίγν λα δεηήζνπλ λα ηνπο 
δνζεί ε αιήζεηα. 
10. ήκεξα ν άγηνο Λφγνο ηνπ Θενχ εθπιεξψλεηαη θαζψο ηνλ ιακβάλεηο γηα λα ηνλ 
ραξίζεηο, ψζηε λα κπνξέζεηο λα δηδάμεηο ηνλ θφζκν ηη ζεκαίλεη λα δίλεηο θαζψο ην αθνχο 
απηφ θαη ην καζαίλεηο απφ Απηφλ. 2Μελ μερλάο ζήκεξα λα εληζρχεηο ηελ επηινγή ζνπ λα 
αθνχο θαη λα ιακβάλεηο ην Λφγν κε ηελ παξαθάησ ππελζχκηζε, ηελ νπνία πξέπεη λα 
θάλεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά ζήκεξα: 
3Αο κείλσ αθίλεηνο θη αο αθνύζσ 
πξνζεθηηθά ηελ αιήζεηα. 
4Δίκαη ν αγγειηαθόξνο ηνπ Θενύ ζήκεξα, 
ε θσλή κνπ είλαη δηθή Σνπ, 
γηα λα δίλεη ό,ηη ιακβάλσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 107 
 
Ζ Αιήζεηα ζα Γηνξζώζεη Όια ηα Λάζε ζην Ννπ κνπ. 
 
1. Ση κπνξεί λα δηνξζψζεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο παξά ε αιήζεηα; 2Καη ηη είλαη ηα ιάζε παξά 
ςεπδαηζζήζεηο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα ην ηη είλαη; 3Δθεί πνπ ε αιήζεηα έρεη εηζέιζεη, ηα 
ιάζε εμαθαλίδνληαη. 4Απιψο εμαθαλίδνληαη, ρσξίο λα αθήζνπλ νχηε έλα ίρλνο απφ ην 
νπνίν λα ηα ζπκάηαη θαλείο. 5Δμαθαλίδνληαη δηφηη, ρσξίο πίζηε ζε απηά, δελ έρνπλ δσή. 6Κη 
έηζη ράλνληαη ζηελ αλππαξμία, επηζηξέθνληαο εθεί απφ φπνπ ήξζαλ. 7Απφ ηε ζθφλε 
έξρνληαη θαη ζηε ζθφλε πεγαίλνπλ, δηφηη κφλν ε αιήζεηα παξακέλεη. 
2. Μπνξείο λα θαληαζηείο ηη είλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη 
ςεπδαηζζήζεηο; 2Πψο ζα ζε έθαλε λα αηζζαλζείο; 3Πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο θάπνηεο 
ζηηγκέο - ίζσο έλα ιεπηφ, ίζσο θαη ιηγφηεξν -φηαλ ηίπνηα δελ ήξζε λα δηαθφςεη ηελ εηξήλε 



 98 

ζνπ, φηαλ ήζνπλ βέβαηνο φηη αγαπηφζνπλ θαη φηη ήζνπλ αζθαιήο. 4Μεηά πξνζπάζεζε λα 
απεηθνλίζεηο πψο ζα ήηαλ αλ απηή ε ζηηγκή επεθηεηλφηαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη 
ζηελ αησληφηεηα. 5Μεηά άζε ηελ αίζζεζε ηεο γαιήλεο πνπ αηζζάλζεθεο λα 
πνιιαπιαζηαζηεί εθαηφ θνξέο θαη κεηά λα πνιιαπιαζηαζηεί εθαηφ θνξέο αθφκα. 
3. Καη ηψξα έρεηο κηα λχμε, ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πην ακπδξφ ππαηληγκφ, ηεο 
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ν λνπο ζνπ ζα αλαπαπηεί φηαλ ε αιήζεηα ζα έρεη έξζεη. 2Υσξίο 
ςεπδαηζζήζεηο δε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη νχηε θφβνο, νχηε ακθηβνιία, νχηε επίζεζε. 
3ηαλ έξζεη ε αιήζεηα, φια ηα βάζαλα ηειείσζαλ, γηαηί δελ ππάξρεη πηα ρψξνο γηα 
παξνδηθέο ζθέςεηο θαη λεθξέο ηδέεο λα παξακείλνπλ ζην λνπ ζνπ. 4Ζ αιήζεηα 
θαηαιακβάλεη ην λνπ ζνπ πιήξσο, απειεπζεξψλνληαο ζε απφ ηελ πίζηε ζε φια ηα 
εθήκεξα πξάγκαηα. 5Γελ έρνπλ ζέζε ζην λνπ ζνπ επεηδή ε αιήζεηα έρεη έξζεη, θη έηζη δελ 
ππάξρνπλ πνπζελά. 6Γελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ πνπζελά, δηφηη ε αιήζεηα είλαη παληνχ 
ηψξα θαη γηα πάληα. 
4. ηαλ έξζεη ε αιήζεηα δε κέλεη γηα ιίγν, γηα λα εμαθαληζηεί κεηά ή λα γίλεη θάηη 
δηαθνξεηηθφ. 2Γε κεηαβάιιεηαη θαη δελ αιιάδεη ηε κνξθή ηεο, νχηε θαη έξρεηαη θαη θεχγεη 
μαλά. 3Παξακέλεη αθξηβψο φπσο ήηαλ πάληνηε, γηα λα βαζίδεηαη θαλείο ζε απηήλ γηα θάζε 
ηνπ αλάγθε θαη λα ζηεξίδεηαη ζε απηήλ κε ηέιεηα εκπηζηνζχλε ζε φιεο ηηο θαηλνκεληθέο 
δπζθνιίεο θαη ηηο ακθηβνιίεο πνπ ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ πξνθαινχλ. 4Απηέο νη 
δπζθνιίεο θαη νη ακθηβνιίεο απιψο ζα εμαθαληζηνχλ, φηαλ ε αιήζεηα δηνξζψζεη ηα ιάζε 
ζην λνπ ζνπ. 
5. ηαλ έξζεη ε αιήζεηα, θέξλεη ζηα θηεξά ηεο ην δψξν ηεο ηέιεηαο ζηαζεξφηεηαο θαη 
αγάπε πνπ δελ θινλίδεηαη απφ ηνπο πφλνπο θαη ηα βάζαλα, αιιά θνηηά πέξα απφ απηά κε 
ζηαζεξφηεηα θαη ζηγνπξηά. 2Δδψ βξίζθεηαη ην δψξν ηεο ζεξαπείαο, δηφηη ε αιήζεηα δε 
ρξεηάδεηαη ππεξάζπηζε θη επνκέλσο θακηά επίζεζε δελ είλαη δπλαηή. 3Οη ςεπδαηζζήζεηο 
κπνξνχλ λα πξνζαρζνχλ ζηελ αιήζεηα γηα λα δηνξζσζνχλ. 4Αιιά ε αιήζεηα βξίζθεηαη 
πνιχ πην καθξηά απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαη δελ κπνξεί λα πξνζαρζεί ζε απηέο γηα λα ηηο 
θάλεη αιεζηλέο. 
6. Ζ αιήζεηα δελ έξρεηαη θαη θεχγεη, νχηε θαη κεηαβάιιεηαη νχηε θαη αιιάδεη κε κηα 
εκθάληζε ηψξα θαη κε κηα άιιε κεηά, αζχιιεπηε θαη άπηαζηε. 2Γελ θξχβεηαη. 3ηέθεηαη 
αθάιππηε ζην θσο, θαλεξά εππξφζηηε. 4Δίλαη αδχλαην γηα νπνηνλδήπνηε λα ηελ 
αλαδεηήζεη αιεζηλά θαη λα κελ πεηχρεη. 5Ζ ζεκεξηλή κέξα αλήθεη ζηελ αιήζεηα. 6Γψζε 
ζηελ αιήζεηα απηφ πνπ ηεο νθείιεηαη θαη απηή ζα ζνπ δψζεη απηφ πνπ ζνπ νθείιεηαη. 7Γελ 
πξννξίζηεθεο γηα λα ππνθέξεηο θαη λα πεζάλεηο. 8Ο Παηέξαο ζνπ ζέιεη λα ηειεηψζνπλ 
απηά ηα φλεηξα. 9 Άθεζε ηελ αιήζεηα λα ηα δηνξζψζεη φια. 
7. Γε δεηάκε θάηη πνπ δελ έρνπκε. 2Απιψο δεηάκε φ,ηη καο αλήθεη γηα λα κπνξέζνπκε λα ην 
αλαγλσξίζνπκε ζαλ δηθφ καο. 3Δπσθεινχκεζα ζήκεξα απφ ηηο ραξκφζπλεο ελδείμεηο ηεο 
βεβαηφηεηαο πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ ηελ αιήζεηα. 4Σα αζηαζή θη αβέβαηα βήκαηα ησλ 
ςεπδαηζζήζεσλ δελ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνρσξάκε ζήκεξα. 5Δίκαζηε ηφζν 
βέβαηνη φηη ζα πεηχρνπκε, φζν είκαζηε ζίγνπξνη φηη δνχκε θαη ειπίδνπκε θαη αλαπλένπκε 
θαη ζθεθηφκαζηε. 6Γελ ακθηβάιινπκε φηη βαδίδνπκε κε ηελ αιήζεηα ζήκεξα, θαη ηελ 
εκπηζηεπφκαζηε φηη ζα εηζέιζεη ζε φιεο ηηο αζθήζεηο πνπ θάλνπκε ζήκεξα. 
8. ' Άξρηζε δεηψληαο απφ Απηφλ, ν Οπνίνο ζε ζπλνδεχεη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, λα είλαη 
ζηελ επίγλσζε ζνπ θαζψο πξνρσξάο κε Απηφλ. 2Γελ είζαη θηηαγκέλνο απφ ζάξθα θαη 
αίκα θαη θφθαια, αιιά δεκηνπξγήζεθεο απφ ηελ ίδηα αθξηβψο θέςε πνπ έδσζε ην δψξν 
ηεο δσήο θαη ζε Απηφλ. 3Απηφο είλαη ν Αδεξθφο ζνπ θαη είλαη ηφζν φκνηνο κε ζέλα πνπ ν 
Παηέξαο ζνπ γλσξίδεη φηη θαη νη δχν είζαζηε ίδηνη. 4Δίλαη ν Δαπηφο ζνπ απφ ηνλ Οπνίν 
δεηάο λα έξζεη καδί ζνπ, θαη πψο ζα κπνξνχζε Απηφο λα απνπζηάδεη απφ εθεί πνπ 
βξίζθεζαη εζχ, 
9. Ζ αιήζεηα ζα δηνξζψζεη φια ηα ιάζε ζην λνπ ζνπ, ηα νπνία ζνπ ιέλε φηη ζα κπνξνχζεο 
λα είζαη απνρσξηζκέλνο απφ Απηφλ. 2Μηιάο ζε Απηφλ ζήκεξα θαη δίλεηο ηελ ππφζρεζε ζνπ 
λα αθήζεηο ηελ απνζηνιή Σνπ λα εθπιεξσζεί κέζα απφ ζέλα. 3Σν λα κνηξαζηείο ηελ 
απνζηνιή Σνπ ζεκαίλεη λα κνηξαζηείο ηε ραξά Σνπ. 4Ζ βεβαηφηεηα Σνπ είλαη καδί ζνπ 
θαζψο ιεο: 
5Ή αιήζεηα ζα δηόξζσζε όια ηα ιάζε ζην λνπ κνπ, θαη ζα αλαπαπηώ ζε Απηόλ, ν Οπνίνο 
είλαη ν Δαπηόο κνπ. 
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6Μεηά, άθεζε Σνλ λα ζε νδεγήζεη απαιά ζηελ αιήζεηα ε νπνία ζα ζε πεξηβάιεη θαη ζα 
ζνπ δψζεη εηξήλε ηφζν βαζηά θαη γαιήληα πνπ ζα επηζηξέςεηο απξφζπκα ζην γλψξηκν 
θφζκν. 
10. Παξ' φια απηά, φκσο, ζα είζαη ραξνχκελνο λα μαλαθνηηάμεηο απηφλ ηνλ θφζκν. 2Γηφηη 
ζα θέξεηο καδί ζνπ ηελ ππφζρεζε ησλ αιιαγψλ, ηηο νπνίεο ε αιήζεηα πνπ ζε ζπλνδεχεη ζα 
δηνρεηεχζεη ζηνλ θφζκν. 3Απηέο ζα απμάλνληαη κε θάζε δψξν πέληε κφλν ιεπηψλ, θαη ηα 
ιάζε πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ θφζκν ζα δηνξζσζνχλ θαζψο ηα αθήλεηο λα δηνξζψλνληαη ζην 
λνπ ζνπ. 
11. Μελ μερλάο ηελ απνζηνιή ζνπ γηα ζήκεξα. 2Μηιάο γηα φιν ηνλ θφζκν θαη γηα Απηφλ ν 
Οπνίνο ζα ήζειε λα απειεπζεξψζεη ηνλ θφζκν, φπσο ζα ήζειε λα ειεπζεξψζεη θαη ζέλα, 
θάζε θνξά πνπ ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ κε βεβαηφηεηα: «ε αιήζεηα ζα δηνξζψζεη φια ηα ιάζε 
ζην λνπ κνπ». 
 
ΜΑΘΖΜΑ 108 
 
Σν λα Γίλεηο θαη ην λα Παίξλεηο Δίλαη Έλα ζηελ Αιήζεηα. 
 
1. Ζ φξαζε βαζίδεηαη ζηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Σν θσο είλαη κέζα ζε απηήλ, δηφηη ζπκθηιηψλεη 
φια απηά πνπ θαίλνληαη λα είλαη αληίζεηα. 3Καη ηη είλαη ην θσο, παξά ε γελλεκέλε απφ ηελ 
εηξήλε κεηαηξνπή φισλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζνπ θαη ιαλζαζκέλσλ ζνπ ζθέςεσλ ζε κηα 
ηδέα πνπ είλαη νινθιεξσηηθά αιεζηλή; 4Αθφκα θη απηή ζα εμαθαληζηεί, επεηδή ε θέςε πνπ 
βξίζθεηαη απφ πίζσ ηεο ζα εκθαληζηεί γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο. 5Καη ηψξα είζαη ελ εηξήλε 
γηα πάληα, δηφηη ην φλεηξν έρεη πηα ηειεηψζεη. 
2. Σν αιεζηλφ θσο, πνπ θάλεη ηελ αιεζηλή φξαζε δπλαηή, δελ είλαη ην θσο πνπ βιέπνπλ 
ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. 2Δίλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ είλαη ηφζν ελνπνηεκέλε, πνπ 
ην ζθνηάδη δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ θαζφινπ. 3Κη έηζη, φ,ηη είλαη ίδην βιέπεηαη ζαλ έλα, 
ελψ φ,ηη δελ είλαη ίδην παξακέλεη απαξαηήξεην γηαηί δελ ππάξρεη. 
3. Απηφ είλαη ην θσο πνπ δε δείρλεη αληίζεηα, θαη ε φξαζε, έρνληαο ζεξαπεπηεί, έρεη ηε 
δχλακε λα ζεξαπεχεη. 2Απηφ είλαη ην θσο πνπ θέξλεη ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζνπ ζε άιινπο 
λφεο, γηα λα ηε κνηξαζηεί θαη λα ραξεί πνπ απηνί είλαη έλα κε ζέλα θαη κε ηνπο εαπηνχο 
ηνπο. 3Απηφ είλαη ην θσο πνπ ζεξαπεχεη, επεηδή επηθέξεη εληαία αληίιεςε, βαζηζκέλε ζ' 
έλα εληαίν ζχζηεκα αλαθνξάο απφ ην νπνίν έλα κφλν λφεκα πξνθχπηεη. 
4. Δδψ, θαη ην λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο εξκελεχνληαη ζαλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο κηαο 
εληαίαο θέςεο, ε αιήζεηα ηεο νπνίαο δε βαζίδεηαη ζην πνηα πιεπξά θαίλεηαη λα είλαη 
πξψηε, νχηε ζην πνηα θαίλεηαη λα είλαη δεχηεξε. 2Δδψ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη θαη νη δχν 
ζπκβαίλνπλ καδί, ψζηε ε θέςε λα παξακείλεη νινθιεξσκέλε. 3Καη ζε απηή ηελ 
θαηαλφεζε βξίζθεηαη ην ζεκέιην ζην νπνίν φια ηα αληίζεηα ζπκθηιηψλνληαη, επεηδή 
γίλνληαη αληηιεπηά απφ ην ίδην ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ ελνπνηεί απηή ηε θέςε. 
5. Μηα ζθέςε, εληειψο ελνπνηεκέλε, ζα επαξθέζεη λα ελνπνηήζεη φιε ηε ζθέςε. 2Απηφ 
είλαη ην ίδην κε ην λα πνχκε φηη κηα επαλφξζσζε ζα επαξθέζεη γηα φιεο ηηο επαλνξζψζεηο, 
ή φηη ην λα ζπγρσξέζεηο νινθιεξσηηθά έλαλ αδεξθφ είλαη αξθεηφ γηα λα θέξεη ηε ζσηεξία 
ζε φινπο ηνπο λφεο. 3Γηφηη απηέο δελ είλαη παξά κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ελφο λφκνπ 
πνπ ηζρχεη γηα θάζε είδνπο κάζεζεο, αλ δηεπζχλεηαη απφ ηνλ ' Έλα ν Οπνίνο γλσξίδεη ηελ 
αιήζεηα. 
6. Σν λα κάζεηο φηη ην λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο είλαη ην ίδην έρεη ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα, 
επεηδή κπνξείο λα ην δνθηκάζεηο πνιχ εχθνια θαη λα δεηο φηη είλαη αιεζηλφ 
. 2Καη φηαλ απηή ε εηδηθή πεξίπησζε ζα έρεη απνδείμεη φηη ηζρχεη πάληνηε, ζε θάζε 
πεξίζηαζε ζηελ νπνία δνθηκάδεηαη. ηφηε ε ζθέςε πίζσ απφ απηήλ ζα κπνξεί λα γεληθεπηεί 
ζε άιια είδε ακθηβνιηψλ θαη δηπιήο φξαζεο.3Καη απφ εθεί ζα επεθηαζεί θαη ηειηθά ζα 
θηάζεη ζηε κηα θέςε πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ φια απηά. 
7. Δμαζθνχκεζα ζήκεξα κε απηή ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ λα δίλεηο θαη λα παίξλεηο  .2Θα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην απιφ κάζεκα ζηα θαλεξά, επεηδή έρεη απνηειέζκαηα πνπ δελ 
κπνξνχκε λα κελ αληηιεθζνχκε. 3Σν λα δίλεηο είλαη ην ίδην κε ην λα παίξλεηο. 4ήκεξα ζα 
επηρεηξήζνπκε λα πξνζθέξνπκε εηξήλε ζε φινπο θαη λα δνχκε πφζν γξήγνξα ε εηξήλε ζα 
επηζηξέςεη ζε καο. 5Σν θσο είλαη ε γαιήλε, θαη ζε απηή ηελ εηξήλε καο δίλεηαη ε 
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φξαζε θη έηζη κπνξνχκε λα δνχκε. 
8. Αξρίδνπκε ινηπφλ ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο κε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία θαη ιέκε: 
2Σν λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο 
είλαη έλα ζηελ αιήζεηα. 3Θα ιάβσ ό,ηη δίλσ ηώξα. 
4Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη γηα πέληε ιεπηά ζπιινγίζνπ ηη ζα πξνζθέξεηο ζε φινπο, γηα 
λα ην ιάβεηο ν ίδηνο. 5Θα κπνξνχζεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ λα πεηο: 
6ε όινπο πξνζθέξσ εξεκία. 7ε όινπο πξνζθέξσ ςπρηθή εηξήλε. 8ε όινπο πξνζθέξσ 
θαινζύλε. 
9.Λέγε ην θαζέλα απφ απηά αξγά θαη κεηά ζηακάηα γηα ιίγν θαη πεξίκελε λα ιάβεηο ην 
δψξν πνπ έδσζεο. 2Καη ζα ζνπ δνζεί ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην έδσζεο. 3Θα δηαπηζηψζεηο 
φηη ε αληακνηβή ζνπ είλαη ηέιεηα, δηφηη απηφ είλαη ην δψξν πνπ δήηεζεο. 4Θα κπνξνχζε λα 
ζε βνεζήζεη επίζεο λα ζθεθηείο θάπνηνλ ζηνλ νπνίν λα δψζεηο ηα δψξα ζνπ. 5 Απηφο 
αληηπξνζσπεχεη ηνπο άιινπο θαη κέζσ απηνχ δίλεηο ζε φινπο. 
10. Σν πνιχ απιφ κάζεκα καο γηα ζήκεξα ζα ζνπ δηδάμεη πνιιά. 2Απνηέιεζκα θαη αηηία 
ζα είλαη πνιχ πην θαηαλνεηά απφ δσ θαη κπξνο θαη ζα πξνρσξήζνπκε πνιχ πην γξήγνξα 
ηψξα. 3Θεψξεζε ηηο ζεκεξηλέο αζθήζεηο ζαλ γνξγά βήκαηα ζηε κάζεζε ζνπ, πνπ γίλνληαη 
αθφκα πην γνξγά θαη πην ζίγνπξα θάζε θνξά πνπ ιεο: «Σν λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο 
είλαη έλα ζηελ αιήζεηα». 
 
ΜΑΘΖΜΑ 109 
 
Αλαπαύνκαη ζην Θεό. 
 
1. Εεηάκε αλάπαπζε ζήκεξα, θαζψο επίζεο θαη εξεκία αθιφλεηε απφ ηα θαηλφκελα ηνπ 
θφζκνπ. 2Εεηάκε εηξήλε θαη γαιήλε κέζα ζε φιε ηελ αλαηαξαρή πνπ γελληέηαη απφ ηα 
αληηκαρφκελα φλεηξα. 3Εεηάκε αζθάιεηα θαη επηπρία αλ θαη θαίλεηαη φηη θνηηάδνπκε ηνλ 
θίλδπλν θαη ηε ιχπε. 4Καη έρνπκε ηε ζθέςε πνπ ζα απαληήζεη ζηελ αλαδήηεζε καο κ' φ,ηη 
δεηάκε. 
2. «Αλαπαχνκαη ζην Θεφ.» 2Απηή ε ζθέςε ζα ζνπ θέξεη ηελ αλάπαπζε θαη ηελ εξεκία, ηελ 
εηξήλε θαη ηε γαιήλε θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηπρία πνπ αλαδεηάο. 3"Αλαπαχνκαη ζην 
Θεφ.» 4Απηή ε ζθέςε έρεη ηε δχλακε λα μππλήζεη ηελ θνηκψκελε αιήζεηα ζε ζέλα, ηεο 
νπνίαο ε φξαζε βιέπεη πέξα απφ ηα θαηλφκελα ηελ ίδηα αιήζεηα ζηνλ θαζέλα θαη ην θαζεηί 
πνπ ππάξρεη. 5Δδψ βξίζθεηαη ην ηέινο ησλ βαζάλσλ γηα φιν ηνλ θφζκν θαη γηα ηνλ θαζέλα 
πνπ έρεη πνηέ έξζεη θαη ζα έξζεη ζην κέιινλ γηα λα κείλεη γηα ιίγν. 6Δδψ βξίζθεηαη ε ζθέςε 
ζηελ νπνία ν Τηφο ηνπ Θενχ μαλαγελληέηαη γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 
3. «Αλαπαχνκαη ζην Θεφ.» 2Δληειψο αηξφκεηε, απηή ε ζθέςε ζα ζε κεηαθέξεη κέζα απφ 
θαηαηγίδεο θαη δηακάρεο, πέξα απφ ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν, πέξα απφ ηελ απψιεηα θαη 
ην ζάλαην θαη πξνο ηε βεβαηφηεηα ηνπ Θενχ. 3Γελ ππάξρεη βάζαλν πνπ δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεχζεη. 4Γελ ππάξρεη πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί λα ιχζεη. 5Καη θαλέλα θαηλφκελν δελ 
κπνξεί παξά λα κεηαηξαπεί ζηελ αιήζεηα κπξνζηά ζηα κάηηα απηνχ πνπ αλαπαχεηαη ζην 
Θεφ. 
4. ήκεξα είλαη ε κέξα ηεο εηξήλεο. 2Αλαπαχεζαη ζην Θεφ, θαη ελψ ν θφζκνο είλαη 
δηαηξεκέλνο απφ ηνπο αλέκνπο ηνπ κίζνπο, ε αλάπαπζε ζνπ παξακέλεη εληειψο 
αλελφριεηε. 3Γηθή ζνπ είλαη ε αλάπαπζε ηεο αιήζεηαο. 4Σα θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα ζε 
ελνριήζνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο. 5Πξνζθαιείο ηνπο πάληεο λα ελσζνχλ καδί ζνπ ζηελ 
αλάπαπζε ζνπ, θαη απηνί ζα ζε αθνχζνπλ θαη ζα έξζνπλ ζε ζέλα, επεηδή αλαπαχεζαη ζην 
Θεφ. 6Γε ζα αθνχζνπλ άιιε θσλή παξά ηε δηθή ζνπ, γηαηί έδσζεο ηε θσλή ζνπ ζην Θεφ 
θαη ηψξα αλαπαχεζαη ζε Απηφλ θαη Σνλ αθήλεηο λα κηιά κέζα απφ ζέλα. 
5. ε Απηφλ δελ έρεηο νχηε θξνληίδεο, νχηε αλεζπρίεο, νχηε βάξε, νχηε άγρνο, νχηε πφλν, νχηε 
θφβνπο γηα κέιινλ, νχηε ηχςεηο γηα ην παξειζφλ. 2ηελ αησληφηεηα αλαπαχεζαη, ελψ ν ρξφλνο 
πεξλά ρσξίο λα ζε αγγίδεη, δηφηη ε αλάπαπζε ζνπ δελ κπνξεί πνηέ λα αιιάμεη θαζφινπ --κε θαλέλα 
ηξφπν. 3Αλαπαχεζαη ζήκεξα. Καη θαζψο θιείλεηο ηα κάηηα ζνπ, βπζίζνπ ζηε γαιήλε. 4Άζε απηέο ηηο 
πεξηφδνπο αλάπαπιαο θαη αλάπαπζεο λα θαζεζπράζνπλ ην λνπ ζνπ φηη φιεο νη μέθξελεο 
θαληαζίεο ηνπ δε λ ήηαλ παξά ηα φλεηξα ηνπ ππξεηνχ πνπ έρεη πηα πεξάζεη.  
5Άθεζε ην λνπ ζνπ λα κείλεη αθίλεηνο θαη απνδέμνπ κε επγλσκνζχλε ηε ζεξαπεία ηνπ. 
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6Αιια ηξνκαθηηθά φλεηξα δε ζα έξζνπλ πηα, ηψξα πνπ αλαπαχεζαη ζην Θεφ. Αθηέξσζε 
ρξφλν ζήκεξα λα απνζπξζείο απφ ηα φλεηξα θαη λα εηζέιζεηο ζηελ εηξήλε. 
6. Με ηελ αλάπαπζε ζνπ θάζε κηα ψξα ζήκεξα, έλαο θνπξαζκέλνο λνπο γίλεηαη μαθληθά 
ραξνχκελνο, έλα πνπιί κε ζπαζκέλα θηεξά αξρίδεη λα ηξαγνπδά, έλα ξπάθη πνπ είρε 
μεξαζεί απφ παιηά αξρίδεη λα ξέεη θαη πάιη.  θφζκνο μαλαγελληέηαη θάζε θνξά πνπ 
αλαπαχεζαη θαη ζπκάζαη θάζε κηα ψξα φηη ήξζεο λα θέξεηο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ ζηνλ 
θφζκν, ψζηε ν θφζκνο λα κπνξέζεη λα αλαπαπζεί καδί κε ζέλα. 
7. Με θάζε πεληάιεπην πνπ αλαπαχεζαη ζήκεξα, ν θφζκνο βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ 
αθχπληζε. 2Καη ε ψξα, φηαλ ε αλάπαπζε ζα είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ ππάξρεη, έξρεηαη 
θνληχηεξα ζε φινπο ηνπο θαηαπνλεκέλνπο θαη θνπξαζκέλνπο λφεο νη νπνίνη είλαη πνιχ 
θνπξαζκέλνη ηψξα γηα λα πάξνπλ ην δξφκν ηνπο κφλνη ηνπο. 3Καη ζα αθνχζνπλ ην πνπιί 
λα αξρίζεη λα ηξαγνπδά θαη ζα δνπλ ην ξπάθη λα αξρίζεη θαη πάιη λα θπιά, θαη ζα 
δηαζρίζνπλ αλάιαθξα, κε ειπίδα αλαγελλεκέλε θαη δχλακε αλαλεσκέλε, ην δξφκν πνπ 
μαθληθά θαίλεηαη εχθνινο θαζψο πξνρσξνχλ. 
8. Αλαπαχεζαη κέζα ζηελ εηξήλε ηνπ Θενχ ζήκεξα, θαη απφ ηελ αλάπαπζε ζνπ 
πξνζθαιείο ηνπο αδεξθνχο ζνπ γηα λα ηνπο πξνζειθχζεηο ζηε δηθή ηνπο αλάπαπζε, καδί 
κε ζέλα. 2Θα είζαη πηζηφο ζηελ απνζηνιή ζνπ ζήκεξα, δε ζα μεράζεηο θαλέλα θαη ζα ηνπο 
θέξεηο φινπο ζηνλ απέξαλην θχθιν ηεο εηξήλεο ζνπ, ζηνλ ηεξφ λαφ φπνπ αλαπαχεζαη. 
3Άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ λανχ θαη άζε ηνπο λα έξζνπλ απφ ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ θη απφ 
θνληά επίζεο, ηνπο καθξηλνχο ηνπο αδεξθνχο θαη ηνπο πην ζηελνχο ζνπ θίινπο, θάιεζε 
ηνπο φινπο λα εηζέιζνπλ εδψ θαη λα αλαπαπηνχλ καδί ζνπ. 
9. Αλαπαχεζαη κέζα ζηελ εηξήλε ηνπ Θενχ ζήκεξα, γαιήληνο θαη αηάξαρνο. 2Κάζε 
αδεξθφο έξρεηαη λα βξεη ηελ αλάπαπζε ηνπ θαη ηνπ ηελ πξνζθέξεηο. 3Αλαπαπφκαζηε καδί 
εδψ, γηαηί έηζη ε αλάπαπζε καο νινθιεξψλεηαη, θαη φ,ηη δίλνπκε ζήκεξα ην έρνπκε ήδε 
ιάβεη. 4Ο ρξφλνο δελ είλαη ν θχιαθαο απηνχ πνπ δίλνπκε ζήκεξα. 5Γίλνπκε ζε απηνχο πνπ 
δελ έρνπλ γελλεζεί θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ πεζάλεη, ζε θάζε θέςε ηνπ Θενχ θαη ζην 
Ννπ ζηνλ νπνίν απηέο νη θέςεηο γελλήζεθαλ θαη αλαπαχνληαη: 6Καη ηνπο ππελζπκίδνπκε 
ην κέξνο φπνπ αλαπαχνληαη θάζε θνξά πνπ ιέκε ζηνλ εαπηφ καο: «αλαπαχνκαη ζην Θεφ». 
 
ΜΑΘΖΜΑ 110 
 
Δίκαη Όπσο κε Γεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. Θα επαλαιακβάλνπκε ηε ζεκεξηλή ηδέα απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 2Γηφηη απηή θαη κφλν ε 
ζθέςε ζα ήηαλ αξθεηή γηα λα ζψζεη εζέλα θαη ηνλ θφζκν, αλ πίζηεπεο φηη είλαη αιεζηλή. 3Ζ 
αιήζεηα ηεο ζα ζήκαηλε φηη δελ έρεηο επηθέξεη πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ζνπ, νχηε 
θαη έρεηο αιιάμεη ην ζχκπαλ, ψζηε φ,ηη δεκηνχξγεζε ν Θεφο λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην 
θφβν θαη ην θαθφ, ηε δπζηπρία θαη ην ζάλαην. Αλ παξακέλεηο φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξ-
γεζε, ν θφβνο δελ έρεη λφεκα, ην θαθφ δελ είλαη πξαγκαηηθφ, θαη ε δπζηπρία θαη ν ζάλαηνο 
δελ ππάξρνπλ. 
2. Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη επνκέλσο ην θαζεηί πνπ ρξεηάδεζαη, γηα λα αθήζεηο ηελ ηέιεηα 
επαλφξζσζε λα ζεξαπεχζεη ην λνπ ζνπ θαη λα ζνπ δψζεη ηέιεηα φξαζε πνπ ζα 
ζεξαπεχζεη φια ηα ιάζε πνπ νπνηνζδήπνηε λνπο έρεη θάλεη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ή 
ρψξν. 2Δίλαη αξθεηή γηα λα ζεξαπεχζεη ην παξειζφλ θαη λα απειεπζεξψζεη ην κέιινλ. 
3Δίλαη αξθεηή γηα λα αθήζεη ην ρξφλν λα γίλεη ην κέζν κε ην νπνίν φινο ν θφζκνο λα κάζεη 
ηελ απφδξαζε απφ ην ρξφλν θαη απφ θάζε αιιαγή πνπ ν ρξφλνο θαίλεηαη λα θέξλεη ζην 
πέξαζκα ηνπ. 
3. Αλ παξακέλεηο φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε, ηα θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αιήζεηα, ε πγεία δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε αξξψζηηα, νχηε ν 
ζάλαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε δσή ή ν θφβνο ηελ αγάπε. 2ια απηά δελ έρνπλ 
ζπκβεί, αλ παξακείλεηο φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε. 3Γε ρξεηάδεζαη άιιε ζθέςε παξά 
κφλν απηή, γηα λα αθήζεηο ηε ιχηξσζε λα έξζεη λα θσηίζεη ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ 
ειεπζεξψζεη απφ ην παξειζφλ. 
4. ε απηή θαη κφλν ηε ζθέςε φιν ην παξειζφλ εμνπδεηεξψλεηαη, θαη ην παξφλ ζψδεηαη γηα 
λα απισζεί γαιήληα ζ' έλα αηψλην κέιινλ.2Αλ είζαη φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε, ηφηε ν 
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λνπο ζνπ δελ έρεη απνρσξηζηεί απφ ην δηθφ Σνπ Ννπ, νχηε θαη απφ άιινπο λφεο, θαη κφλν 
ελφηεηα ππάξρεη κέζα ζην δηθφ ζνπ λνπ. 
5. Ζ ζεξαπεπηηθή δχλακε ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο είλαη απεξηφξηζηε. 2Δίλαη ε γελέηεηξα φισλ 
ησλ ζαπκάησλ, ν κεγάινο αλαζηεισηήο ηεο αιήζεηαο ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. 3Με 
επγλσκνζχλε εμαζθήζνπ κε ηε ζεκεξηλή ηδέα. 4Απηή είλαη ε αιήζεηα πνπ έξρεηαη λα ζε 
απειεπζεξψζεη. 5Απηή είλαη ε αιήζεηα πνπ ν Θεφο ζνπ έρεη ππνζρεζεί. 6Απηφο είλαη ν 
Λφγνο ζηνλ νπνίν φιεο νη ζιίςεηο ηειεηψλνπλ. 
6. Γηα ηηο πεληάιεπηεο πεξηφδνπο ηεο εμάζθεζεο ζνπ, άξρηζε κε ηελ παξαθάησ πεξηθνπή 
απφ ην θείκελν: 
2Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
3 Τηόο Σνπ δελ κπνξεί λα ππνθέξεη ηίπνηα. 4Δίκαη ν Τηόο Σνπ. 
7. Μεηά. θξαηψληαο θαιά ζην λνπ ζνπ απηή ηε δήισζε, πξνζπάζεζε λα αλαθαιχςεηο ζην 
λνπ ζνπ ηνλ Δαπηφ ζνπ, ν Οπνίνο είλαη ν άγηνο Τηφο ηνπ ' Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 
8. Αλαδήηεζε Σνλ κέζα ζνπ, Απηφλ πνπ είλαη ν Υξηζηφο ζε ζέλα, ν Τηφο ηνπ Θενχ θαη ν 
αδεξθφο ηνπ θφζκνπ, ν ζσηήξαο πνπ έρεη ζσζεί γηα πάληα, κε δχλακε λα ζψζεη 
νπνηνλδήπνηε Σνλ αγγίμεη, έζησ θαη ειαθξά, δεηψληαο ην Λφγν πνπ ηνπ ιέεη φηη είλαη 
αδεξθφο Σνπ. 
9. Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 2Σίκεζε ηνλ Δαπηφ ζνπ ζήκεξα. 3Αο κελ 
ιαηξεχζεηο ζήκεξα ηα είδσια πνπ έπιαζεο απφ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 4Βαζηά κέζα ζην λνπ 
ζνπ, ν άγηνο Υξηζηφο κέζα ζνπ πεξηκέλεη λα Σνλ αλαγλσξίζεηο. 5Κη ελψ Απηφο παξακέλεη 
άγλσζηνο θαη κε απνδεθηφο, εζχ έρεηο ραζεί θαη δε γλσξίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
10. Αλαδήηεζε Σνλ ζήκεξα θαη ζα ηνλ βξεηο. 3Απηφο ζα είλαη ν σηήξαο ζνπ απφ φια ηα 
είδσια πνπ έρεηο θηηάμεη. 3Γηφηη φηαλ Σνλ βξεηο, ζα θαηαιάβεηο πφζν αλάμηα είλαη ηα είδσια 
ζνπ θαη πφζν ςεχηηθεο ήηαλ νη απεηθνλίζεηο πνπ πίζηεπεο φηη ήηαλ ν εαπηφο ζνπ. ήκεξα, 
ζα θάλνπκε κεγάιε πξφνδν πξνο ηελ αιήζεηα κε ην λα εγθαηαιείςνπκε ηα είδσια θαη λα 
αλνίμνπκε ηα ρέξηα θαη ηηο θαξδηέο θαη ηνπο λφεο καο ζην Θεφ. 
11. Θα ηνλ ζπκφκαζηε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε ηηο θαξδηέο καο γεκάηεο 
επγλσκνζχλε θαη ηηο ζθέςεηο καο γεκάηεο αγάπε γηα φινπο απηνχο πνπ ζπλαληηνχληαη κε 
καο ζήκεξα. 2Γηφηη απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν Σνλ ζπκφκαζηε. 3Καη ζα ιέκε ην 
εμήο, γηα λα ππελζπκίδνπκε ζηνλ εαπηφ καο ηνλ Τηφ Σνπ, ηνλ άγην καο Δαπηφ, ην Υξηζηφ 
κέζα ζηνλ θαζέλα απφ καο: 
4ΔΊκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
5Αο δειψλνπκε απηή ηελ αιήζεηα φζν πην ζπρλά κπνξνχκε. 6Απηφο είλαη ν Λφγνο ηνπ 
Θενχ πνπ ζε απειεπζεξψλεη. 7Απηφ είλαη ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ πχιε ηνπ Οπξαλνχ θαη 
ζε αθήλεη λα εηζέιζεηο ζηελ εηξήλε ηνπ Θενχ θαη ζηελ αησληφηεηα Σνπ. 
 
 
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΗΗΗ 
 
1. Ζ επνκέλε επαλάιεςε καο αξρίδεη ζήκεξα. 2Θα επαλεμεηάδνπκε δχν πξφζθαηα 
καζήκαηα θάζε κέξα γηα δέθα δηαδνρηθέο κέξεο εμάζθεζεο, ζα ηεξήζνπκε κηα εηδηθή 
δηαδηθαζία γηα απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, θαη ζε παξνηξχλνπκε λα ηελ αθνινπζήζεηο 
φζν πην πηζηά κπνξείο. 
2. Καηαιαβαίλνπκε θπζηθά φηη κπνξεί λα ζνπ είλαη αδχλαην λα επηρεηξείο θάζε κέξα θαη 
θάζε ψξα ηεο εκέξαο φ,ηη πξνηείλεηαη εδψ ζαλ άξηζηε εμάζθεζε. 2Ζ κάζεζε δε ζα 
εκπνδηζηεί φηαλ ράλεηο κηα πεξίνδν εμάζθεζεο, επεηδή ζνπ είλαη αδχλαην λα εμαζθεζείο 
ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 3Οχηε θαη είλαη αλαγθαίν λα θάλεηο ππεξβνιηθέο 
πξνζπάζεηεο, γηα λα πξνιαβαίλεηο λα θαλείο έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αζθήζεσλ. 4Οη 
ηειεηνπξγίεο δελ είλαη ν ζηφρνο καο θαη ζα αλέηξεπαλ ην ζθνπφ καο. 
3. Ζ κάζεζε φκσο ζα εκπνδηζηεί, φηαλ ράλεηο κηα πεξίνδν εμάζθεζεο επεηδή είζαη 
απξφζπκνο λα αθηεξψζεηο ην ρξφλν πνπ ζνπ δεηείηαη λα δψζεηο. 2Μελ μεγειαζηείο. 3Ζ 
απξνζπκία κπνξεί λα θξπθηεί πνιχ πξνζεθηηθά πίζσ απφ έλα πέπιν θαηαζηάζεσλ πνπ 
δελ κπνξείο λα ειέγμεηο. 4Μάζε λα δηαθξίλεηο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο γηα 
ηελ εμάζθεζε ζνπ απφ εθείλεο πνπ πξνθαιείο γηα λα ζπγθαιχςεηο ηελ απξνζπκία ζνπ. 
4. Δθείλεο νη πεξίνδνη εμάζθεζεο πνπ έρεηο ράζεη, επεηδή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 
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ήζειεο λα ηηο θάλεηο, πξέπεη λα γίλνληαη ακέζσο κφιηο αιιάμεηο γλψκε γηα ην ζθνπφ ζνπ. 
Δίζαη απξφζπκνο λα ζπλεξγαζηείο ζηελ εμάζθεζε ηεο ζσηεξίαο, κφλν αλ απηή ε 
εμάζθεζε παξεκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ αγαπάο πην πνιχ. 3Οηαλ απνζχξεηο ηελ 
αμία πνπ έρεη δνζεί ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο, επέηξεςε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιηηαλεηψλ 
ζνπ ζε απηνχο κε ηηο πεξηφδνπο ηεο εμάζθεζεο ζνπ. 4Απηνί νη ζηφρνη δε ζνπ έδσζαλ 
ηίπνηα. 5Ζ εμάζθεζε ζνπ φκσο κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη ηα πάληα. 6Απνδέμνπ ινηπφλ 
ηελ πξνζθνξά ηεο θαη βίσζε ηελ εηξήλε. 
5. Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα απηέο ηηο επαλαιήςεηο είλαη ε εμήο: 
2Αθηέξσζε πέληε ιεπηά, ή θαη πεξηζζφηεξν αλ ζα ην πξνηηκνχζεο, δπν θνξέο ηελ εκέξα 
ζπιινγηδφκελνο ηηο ζθέςεηο πνπ ζνπ αλαζέηνληαη. 3Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο ηδέεο θαη ηα 
ζρφιηα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ άζθεζε ηεο θάζε κέξαο. 4Καη κεηά άξρηζε λα ηα 
ζθέθηεζαη απηά, αθήλνληαο ην λνπ ζνπ λα ηα ζπζρεηίζεη κε ηηο αλάγθεο ζνπ, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ θαίλεηαη λα έρεηο θαη φιεο ηηο ππνζέζεηο ζνπ. 
6. Βάιε ηηο ηδέεο κέζα ζην λνπ ζνπ θαη άζε ηνλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη φπσο πξνηηκά. 2Δρε 
ηνπ εκπηζηνζχλε φηη ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηο κε ζνθία βνεζνχκελνο ζηηο απνθάζεηο ηνπ 
απφ ηνλ Έλα πνπ ζνπ έδσζε ηηο ζθέςεηο. 
3Ση κπνξείο λα εκπηζηεπζείο, παξά φηη είλαη ζην λνπ ζνπ, 
4Έρε πίζηε ζε απηέο ηηο επαλαιήςεηο, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Άγην Πλεχκα δε ζα 
απνηχρνπλ.5Ή ζνθία ηνπ λνπ ζνπ ζα έξζεη λα ζε βνεζήζεη. 6Γψζε θαηεχζπλζε ζηελ αξρή, 
κεηά ραιάξσζε θαη κε ζησπειή πίζηε άζε ην λνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζθέςεηο πνπ 
έδσζεο, φπσο ζνπ δφζεθαλ θαη ζέλα ληα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. 
7. νπ έρνπλ δνζεί κε απφιπηε εκπηζηνζχλε, κε απφιπηε βεβαηφηεηα φηη ζα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεηο θαιά. Με απφιπηε πίζηε φηη ζα δεηο ηα κελχκαηα ηνπο θαη ζα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ.2Πξφζθεξε απηέο ηηο ζθέςεηο ζην λνπ ζνπ κε ηελ ίδηα 
εκπηζηνζχλε θαη βεβαηφηεηα θαη πίζηε. 3 λνπο ζνπ δε ζα απνηχρεη. Δίλαη ην εθιεθηφ κέζν 
ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο γηα ηε ζσηεξία ζνπ. 4Αθνχ ραίξεη ηεο εκπηζηνζχλεο Σνπ, ην κέζν 
πνπ Απηφο έρεη εθιέμεη πξέπεη νπσζδήπνηε λα αμίδεη θαη ηε δηθή ζνπ εκπηζηνζχλε, 
8. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην φθεινο πνπ ζα έρεηο αλ αθηεξψλεηο ηα πξψηα πέληε ιεπηά ηεο 
εκέξαο ζε απηέο ηηο επαλαιήςεηο, θαζψο επίζεο θαη ηα ηειεπηαία πέληε ιεπηά ηεο εκέξαο 
πξηλ θνηκεζείο. 2Αλ απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη, ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεζε λα ηηο κνηξάζεηο, 
έηζη ψζηε λα θάλεηο κηα επαλάιεςε ην πξσί θαη ηελ άιιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο 
πξνηνχ πέζεηο λα θνηκεζείο. 
9. Οη αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη εμίζνπ 
ζεκαληηθέο θαη ίζσο αθφκα κεγαιχηεξεο αμίαο. 2 Έρεηο ηελ ηάζε λα εμαζθείζαη κφλν ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο θαη κεηά λα αζρνιείζαη κε άιια πξάγκαηα, ρσξίο λα εθαξκφδεηο 
ζε απηά φ,ηη έκαζεο. 3Σν απνηέιεζκα είλαη φηη δελ έρεηο δεη κεγάιν φθεινο θαη δελ έρεηο 
δψζεη ζηε κάζεζε ζνπ κηα θαιή επθαηξία λα απνδείμεη πφζν κεγάια είλαη ηα δψξα πνπ 
κπνξεί λα ζνπ δψζεη. 4Δδψ έρεηο κηα άιιε επθαηξία λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηο θαιά. 
10. ε απηέο ηηο επαλαιήςεηο, ηνλίδνπκε ηελ αλάγθε λα κελ αθήλεηο ηε κάζεζε ζνπ λα 
κέλεη αδξαλήο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηφδσλ ηεο εμάζθεζεο ζνπ. 2Κάζε κηα ψξα 
πξνζπάζεζε λα θάλεηο κηα ζχληνκε αιιά θαη πξνζεθηηθή επαλάιεςε ησλ δχν 
θαζεκεξηλψλ ηδεψλ. 3Υξεζηκνπνίεζε ηε κηα ηδέα φηαλ αξρίδεη ε ψξα, θαη ηελ άιιε κηζή 
ψξα αξγφηεξα. 4Γε ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλεηο πάλσ απφ κία κφλν ζηηγκή. 5Δπαλέιαβε ηελ 
ηδέα θαη επέηξεςε ζην λνπ ζνπ λα αλαπαπηεί γηα ιίγν ζηε ζησπή θαη ζηελ εηξήλε. 6Μεηά 
γχξηζε ζε άιιεο ππνζέζεηο, αιιά πξνζπάζεζε λα θξαηήζεηο ηελ ηδέα καδί ζνπ θαη άθεζε 
ηελ επίζεο λα ζε βνεζήζεη λα θξαηήζεηο ηελ εηξήλε ζνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
11. Αλ θινληζηείο, ζπιινγίζνπ μαλά ηελ ηδέα. 2Απηέο νη πεξίνδνη εμάζθεζεο έρνπλ 
ζρεδηαζζεί γηα λα ζε βνεζήζνπλ λα απνθηήζεηο ηε ζπλήζεηα λα εθαξκφδεηο φηη καζαίλεηο 
θάζε κέξα αηφ θαζεηί πνπ θάλεηο. Αθνχ επαλαιάβεηο ηε ζθέςε, κε ηελ παξαηάο. 4Ζ 
ρξεζηκφηεηα ηεο γηα ζέλα είλαη απεξηφξηζηε. 5Καη ν ζθνπφο ηεο είλαη λα ζε ππεξεηήζεη κε 
θάζε ηξφπν, παληνχ θαη πάληνηε. θαη νπνηεδήπνηε ρξεηάδεζαη νπνηνπδήπνηε είδνπο 
βνήζεηα. 6Πξνζπάζεζε, ινηπφλ, λα ηελ παίξλεηο καδί ζνπ ζηηο αζρνιίεο ηεο εκέξαο θαη λα 
ηελ θαζηζηάο άγηα, άμηα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, απνδεθηή ζην Θεφ θαη ζηνλ εαπηφ ζνπ. 
12. Οη επαλαιήςεηο θάζε κέξαο ζα ηειεηψλνπλ κε κηα αθφκα δήισζε ηεο ζθέςεο πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζηελ αξρή θάζε ψξαο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζθέςεο πνπ 
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πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηζή ψξα αξγφηεξα. 2Μελ ηηο μεράζεηο. 3Απηή ε δεχηεξε επθαηξία 
λα εμαζθεζείο κε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ηδέεο ζα επηθέξεη ηφζν κεγάιε πξφνδν, πνπ ε 
κάζεζε καο απφ απηέο ηηο επαλαιήςεηο ζα είλαη ηφζν θεξδνθφξνο πνπ ζα ζπλερίζνπκε ζε 
πην ζηέξεν έδαθνο, κε πην ζηαζεξά βήκαηα θαη κε πην δπλαηή πίζηε. 
13. Μελ μερλάο πφζν ιίγν έρεηο κάζεη.  
2Μελ μερλάο πόζν κπνξείο λα κάζεηο ηώξα.  
3Μελ μερλάο ηελ αλάγθε ηνπ Παηέξα ζνπ γηα ζέλα, θαζώο επαλεμεηάδεηο απηέο ηηο ζθέςεηο 
πνπ ζνπ έδσζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 111 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδπλή επαλάιεςε: 
 
1. (91) Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο. 
2Γελ κπνξώ λα δσ ζην ζθνηάδη. 3Σν θσο ηεο αγηνζύλεο θαη ηεο αιήζεηαο αο θσηίζεη ην λνπ 
κνπ, θαη αο κε αθήζεη λα δσ ηελ αζσόηεηα εληόο. 
2. (92) Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο, θαη ην θσο θαη ε δύλακε είλαη έλα. 
2Βιέπσ κέζσ ηεο δύλακεο, ην δώξν ηνπ Θενύ ζε κέλα. 3Ή αδπλακία κνπ είλαη ην ζθνηάδη 
πνπ ην δώξν Σνπ εμαθαλίδεη, κε ην λα κνπ δίλεη ηε δύλακή Σνπ γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο:  
Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Σα ζαύκαηα βιέπνληαη ζην θσο, θαη ην θσο θαη ε δύλακε είλαη έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 112 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδπλή επαλάιεςε: 
 
1. (93) Σν θσο θαη ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί κνπ. 
2Δίκαη ην ζπίηη ηνπ θσηόο θαη, ηεο ραξάο θαη ηεο εηξήλεο. 3Καισζνξίδσ απηά ηα δώξα ζην 
ζπίηη πνπ κνηξάδνκαη κε ην Θεό, επεηδή είκαη κέξνο Σνπ. 
2 (94) Δίκαη όπσο κε Γεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
2Θα παξακείλσ γηα πάληα φπσο ήκνπλ δεκηνπξγεκέλνο από Σνλ Ακεηάβιεην όπσο ν 
Δαπηόο Σνπ. 3Καη είκαη έλα κε Απηόλ, θαη Απηόο κε κέλα. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
2Σν θσο θαη ε ραξά θαη ε εηξήλε είλαη καδί κνπ. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 113 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδπλή επαλάιεςε: 
 
1. (95) Δίκαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηόο, ελσκέλνο κε ην Γεκηνπξγό κνπ. 
2Ζ γαιήλε θαη ε ηέιεηα εηξήλε είλαη δηθέο κνπ δηόηη είκαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηφο, εληειώο 
αθέξαηνο, ζε πιήξε αξκνλία κε όιε ηε δεκηνπξγία θαη κε ην Θεό. 
2. (96) Ζ ζσηεξία πξνέξρεηαη από ηνλ αδηαίξεην Δαπηό κνπ. 
2Από ηνλ αδηαίξεην Δαπηό κνπ, Σνπ Οπνίνπ ε γλώζε αθόκα παξακέλεη κέζα ζην λνπ κνπ, 
βιέπσ ην ηέιεην ζρέδην ηνλ Θενύ γηα ηελ ζσηεξία κνπ λα εθπιεξώλεηαη ηέιεηα. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
Δίκαη έλαο αδηαίξεηνο Δαπηόο, ελσκέλνο κε ηνλ Γεκηνπξγό κνπ. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Ζ ζσηεξία πξνέξρεηαη από ηνλ αδηαίξεην Δαπηό κνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 114 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1 (97) Δίκαη πλεύκα. 
2Δίκαη ν Τηόο ηνπ Θενύ. 3Καλέλα ζώκα δελ κπνξεί λα πεξηέρεη ην πλεύκα κνπ. νύηε θαη λα 
κνπ επηβάιιεη θάπνην πεξηνξηζκό πνπ ν Θεόο δε δεκηνύξγεζε. 
2. (98) Θα απνδερηώ ην ξόιν κνπ ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
2Ση κπνξεί λα είλαη ε απνζηνιή κνπ παξά ην λα δερζώ ην Λόγν ηνπ Θενύ, ν Οπνίνο κε έρεη 
δεκηνπξγήζεη ιόγσ ηνπ ηη είκαη θαη ζα είκαη γηα πάληα, 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο:  
2Δίκαη πλεύκα. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Θα απνδερηώ ην ξόιν κνπ ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 115 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδπλή επαλάιεςε: 
 
1. (99) Ζ ζσηεξία είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 
2Ζ απνζηνιή κνπ εδώ είλαη λα ζπγρσξέζσ ηνλ θόζκν γηα όια ηα ιάζε πνπ έρσ θάλεη. 
3Γηόηη έηζη απειεπζεξώλνκαη από απηά καδί κε όιν ηνλ θόζκν. 
2. (100) Ο ξόινο κνπ είλαη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
2Δίκαη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. 3Γηόηη Απηόο κνπ 
έδσζε ην ζρέδην Σνπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα ζώζσ ηνλ θόζκν. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
2Ζ ζσηεξία είλαη ε κόλε κνπ απνζηνιή εδώ. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4 ξόινο κνπ είλαη απαξαίηεηνο ζην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζσηεξία. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 116 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1. (101) Σέιεηα επηπρία είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα κέλα. 
2Σέιεηα επηπρία είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα κέλα. 3Καη είλαη δπλαηό λα ππνθέξσ κόλν αλ 
πηζηεύσ όηη ππάξρεη έλα άιιν ζέιεκα εθηφο απφ ην δηθό Σνπ. 
2. (102) Μνηξάδνκαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα ηελ επηπρία κνπ. 
2Μνηξάδνκαη ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ γηα κέλα, ηνλ Τηό Σνπ. 3 Ο ηη κνπ έρεη δώζεη Απηόο 
είλαη ην θαζεηί πνπ ζέισ. 4Οηη κνπ έρεη δώζεη Απηόο είλαη ην θαζεηί πνπ ππάξρεη. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
2Σέιεηα επηπρία είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα κέλα. 
3 Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Μνηξάδνκαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα ηελ επηπρία κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 117 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1. (103) Δπεηδή ν Θεόο είλαη Αγάπε είλαη επίζεο θαη επηπρία.  
2Αο ζπκεζψ όηη ε αγάπε είλαη επηπρία θαη ηίπνηα άιιν δε θέξλεη ηε ραξά. 3Κη έηζη δηαιέγσ 
λα κελ θαιιηεξγήζσ θαλέλα ππνθαηάζηαην γηα ηελ αγάπε. 
2. (104) Αλαδεηώ κόλν όηη κνπ αλήθεη αιεζηλά. 
2Ζ αγάπε είλαη ε θιεξνλνκηά κνπ θαη καδί κε απηήλ θαη ε ραξά. 3Απηά είλαη ηα δώξα πνπ 



 106 

κνπ έδσζε ν Παηέξαο κνπ. 4Θα ήζεια λα δερηώ ην θαζεηί πνπ είλαη αιεζηλά δηθό κνπ. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
2Δπεηδή ν Θεόο είλαη Αγάπε, είλαη επίζεο θαη επηπρία. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Αλαδεηώ κόλν ό,ηη κνπ αλήθεη αιεζηλά. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 118 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1. (105) Ζ εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Θενύ είλαη δηθέο κνπ. 
2ήκεξα ζα δερηώ ηελ εηξήλε θαη ηε ραξά ηνπ Θενύ, γηα ηηο νπνίεο πξόζπκα ζα αληαιιάμσ 
όια ηα ππνθαηάζηαηα πνπ έρσ επηλνήζεη γηα ηελ επηπρία θαη ηελ εηξήλε. 
2. (106) Αο κείλσ αθίλεηνο θαη αο αθνύζσ πξνζεθηηθά ηελ αιήζεηα. 
2Αο ζησπήζεη ε δηθή κνπ αδύλακε θσλή, θαη αο αθνύζσ ηελ ηζρπξή Φσλή γηα ηελ ίδηα ηελ 
Αιήζεηα λα κε δηαβεβαηώλεη όηη είκαη ν ηέιεηνο Τηόο ηνπ Θενύ. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο:  
2Ή εηξήλε θαη ε ραξά ηνπ Θενύ είλαη δηθέο κνπ. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Αο κείλσ αθίλεηνο θαη αο αθνύζσ πξνζεθηηθά ηελ αιήζεηα. 
 
 
ΜΑΘΖΜΑ 119 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1. (107) Ζ αιήζεηα ζα δηνξζώζεη όια ηα ιάζε ζην λνπ κνπ. 
2Κάλσ ιάζνο όηαλ λνκίδσ όηη κπνξεί λα πιεγσζώ. Δίκαη ν Τηόο ηνπ Θενύ, ηνπ Οπνίνπ ν 
Δαπηόο αλαπαύεηαη κε αζθάιεηα ζην Ννπ ηνπ Θενύ. 
2. (108) Σν λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο είλαη έλα ζηελ αιήζεηα. 
2Θα ζπγρσξέζσ ηα πάληα ζήκεξα, ώζηε λα κπνξέζσ λα κάζσ πώο λα δερηώ ηελ αιήζεηα 
πνπ είλαη κέζα κνπ θαη λα αλαγλσξίζσ όηη είκαη αλακάξηεηνο. 
3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο: 
2Ζ αιήζεηα ζα δηνξζώζεη όια ηα ιάζε ζην λνπ κνπ. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Σν λα δίλεηο θαη ην λα παίξλεηο είλαη ην ίδην ζηελ αιήζεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 120 
 
Γηα ηελ πξσηλή θαη βξαδηλή επαλάιεςε: 
 
1. (109) Αλαπαύνκαη ζην Θεό. 
2Αλαπαύνκαη ζην Θεό ζήκεξα, θαη Σνλ αθήλσ λα εξγάδεηαη ζε κέλα θαη κέζα από κέλα, 
ελψ αλαπαύνκαη ζε Απηόλ ζηε ζησπή θαη ζηελ ηειεία βεβαηόηεηα. 
2. (110) Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
2Δίκαη ν Τηόο ηνπ Θενύ. 3ήκεξα εγθαηαιείπσ όιεο ηηο αξξσζηεκέλεο ςεπδαηζζήζεηο πνπ 
έρσ γηα ηνλ εαπηό κνπ, θαη αθήλσ ηνλ Παηέξα κνπ λα κνπ πεη Πνηνο πξαγκαηηθά είκαη. 

3. ηελ αξρή ηεο θάζε ψξαο:  
2Αλαπαύνκαη ζην Θεό. 
3Μηζή ψξα αξγφηεξα: 
4Δίκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 121 
 
Ζ πγρώξεζε Δίλαη ην Κιεηδί ηεο Δπηπρίαο. 
 
1. Δδψ είλαη ε απάληεζε ζηελ αλαδήηεζε ζνπ γηα ηελ εηξήλε. 2Δδψ είλαη ην θιεηδί ηνπ 
λνήκαηνο ζε έλα θφζκν πνπ θαίλεηαη λα κελ έρεη λφεκα. 3Δδψ είλαη ν δξφκνο πξνο ηελ 
αζθάιεηα ελ κέζσ ησλ θηλδχλσλ πνπ θαίλνληαη λα ζε απεηινχλ ζπλερψο, θαη λα θινλίδνπλ 
φιεο ζνπ ηηο ειπίδεο λα βξεηο εξεκία θαη γαιήλε. 4Δδψ φιεο νη εξσηήζεηο έρνπλ απαληεζεί, 
εδψ, ην ηέινο θάζε αβεβαηφηεηαο έρεη επηηέινπο εμαζθαιηζηεί. 
2. Ο λνπο πνπ δε ζπγρσξεί είλαη γεκάηνο θφβν θαη δελ αθήλεη ρψξν γηα ηελ αγάπε λα βξεη 
ηνλ εαπηφ ηεο, θαλέλα κέξνο φπνπ λα κπνξέζεη λα απιψζεη εηξεληθά ηα θηεξά ηεο θαη λα 
αλπςσζεί πάλσ απφ ηελ αλαηαξαρή ηνπ θφζκνπ. 2Ο λνπο πνπ δε ζπγρσξεί είλαη 
ιππεκέλνο, ρσξίο ειπίδα αλαθνχθηζεο θαη απειεπζέξσζεο απφ ηνλ πφλν. 3Τπνθέξεη θαη 
είλαη δπζηπρηζκέλνο, θνηηάδνληαο εξεπλεηηθά ζην ζθνηάδη γχξσ ηνπ, κε βιέπνληαο, θη 
φκσο βέβαηνο φηη ν θίλδπλνο παξακνλεχεη εθεί. 
3. Ο λνπο πνπ δελ ζπγρσξεί βαζαλίδεηαη απφ ηηο ακθηβνιίεο, αβέβαηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 
θαη ην θαζεηί πνπ βιέπεη, θνβηζκέλνο θαη ζπκσκέλνο, αδχλακνο θαη απεηιεηηθφο, 
θνβνχκελνο λα πξνρσξήζεη, θνβνχκελνο λα κείλεη, θνβνχκελνο λα μππλήζεη ή λα πάεη λα 
θνηκεζεί, θνβνχκελνο θάζε ήρν, θη αθφκα πεξηζζφηεξν θνβνχκελνο ηε ζησπή. 
Σξνκνθξαηεκέλνο απφ ην ζθνηάδη θαη αθφκα πην ηξνκνθξαηεκέλνο απφ ηελ πξνζέγγηζε 
ηνπ θσηφο. 2Ση κπνξεί λα αληηιεθζεί ν λνπο πνπ δελ ζπγρσξεί, παξά ηελ θαηαδίθε ηνπ; 3Ση 
κπνξεί λα δεη, εθηφο απφ ηελ απφδεημε φηη φιεο νη ακαξηίεο ηνπ είλαη πξαγκαηηθέο; 
4. Ο λνπο πνπ δε ζπγρσξεί δε βιέπεη ιάζε, παξά κφλν ακαξηίεο. 2Κνηηάδεη ηνλ θφζκν κε 
κάηηα πνπ δελ βιέπνπλ θαη ζηξηγθιίδεη θαζψο βιέπεη ηηο ίδηεο ηνπ ηηο πξνβνιέο λα 
ζεθψλνληαη θαη λα επηηίζεληαη ζηελ αμηνζξήλεηε παξσδία ηεο δσήο ηνπ. 3Θέιεη λα δήζεη, 
αιιά φκσο επηζπκεί λα ήηαλ λεθξφο. 4Θέιεη ηε ζπγρψξεζε, αιιά δελ βιέπεη θακηά ειπίδα. 
5Θέιεη ηελ απφδξαζε αιιά δελ κπνξεί λα ηε ζπιιάβεη, επεηδή βιέπεη παληνχ ακαξησινχο. 
5. Ο λνπο πνπ δελ ζπγρσξεί βξίζθεηαη ζε απφγλσζε, ρσξίο ηελ πξννπηηθή ελφο 
κέιινληνο πνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ πνιιή απφγλσζε. 
2Παξ' φια απηά, ζεσξεί φηη ε θξίζε ηνπ γηα ηνλ θφζκν είλαη ακεηάθιεηε, θαη δε βιέπεη φηη 
έρεη θαηαδηθάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηή ηελ απφγλσζε. 3Ννκίδεη φηη ε θξίζε ηνπ δελ κπνξεί 
λα αιιάμεη, δηφηη φ,ηη βιέπεη βεβαηψλεη φηη ε θξίζε ηνπ είλαη ζσζηή. 4Γελ ξσηά, επεηδή 
λνκίδεη φηη γλσξίδεη, 5Γελ ακθηβάιιεη, βέβαηνο φηη είλαη ζσζηφο. 
6. Ζ ζπγρψξεζε είλαη επίθηεηνο. 2Γελ είλαη έκθπηε ζην λνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 
ακαξηεζεη.3πσο ε ακαξηία είλαη κία ηδέα πνπ δίδαμεο ζηνλ εαπηφ ζνπ. έηζη θαη ε 
ζπγρψξεζε είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα κάζεηο, φρη φκσο απφ ηνλ εαπηφ ζνπ, αιιά απφ έλα 
Γάζθαιν ν Οπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ άιιν εαπηφ ζε ζέλα. 4Μέζσ Απηνχ καζαίλεηο πψο 
λα ζπγρσξείο ηνλ εαπηφ πνπ λνκίδεηο φηη έπιαζεο θαη λα ηνλ αθήλεηο λα εμαθαλίδεηαη. 
5Έηζη επηζηξέθεηο ην λνπ ζνπ αδηαίξεην ζε Απηφλ, ν Οπνίνο είλαη ν Δαπηφο ζνπ θαη ν 
Οπνίνο δελ κπνξεί πνηέ λα ακαξηήζεη. 
7. . Κάζε λνπο πνπ δελ ζπγρσξεί ζνπ δίλεη κηα επθαηξία λα δηδάμεηο ηνλ δηθφ ζνπ πψο λα 
ζπγρσξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 2Κάζε λνπο αλακέλεη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ θφιαζε κέζσ 
εζέλα, θαη ζηξέθεηαη πξνο ηα ζέλα δεηψληαο ηθεηεπηηθά ηνλ Οπξαλφ εδψ θαη ηψξα. 3Γελ 
έρεη ειπίδα, αιιά εζχ γίλεζαη ε ειπίδα ηνπ. 4Καη θαζψο είζαη ε ειπίδα ηνπ, γίλεζαη θαη ε 
δηθή ζνπ ειπίδα. 5Ο λνπο πνπ δε ζπγρσξεί πξέπεη λα κάζεη κέζσ ηεο ζπγρψξεζεο ζνπ φηη 
έρεη ζσζεί απφ ηελ θφιαζε. 6Καη θαζψο δηδάζθεηο ηε ζσηεξία, ζα κάζεηο. 7ιε φκσο ε 
δηδαζθαιία ζνπ θαη ε κάζεζε ζνπ δε ζα πξνέιζνπλ απφ ζέλα, αιιά απφ ην Γάζθαιν πνπ 
ζνπ δφζεθε γηα λα ζνπ δείμεη ην δξφκν. 
8. ήκεξα καζαίλνπκε λα ζπγρσξνχκε. 2Αλ είζαη πξφζπκνο, κπνξείο λα κάζεηο ζήκεξα λα 
παίξλεηο ην θιεηδί ηεο επηπρίαο θαη λα ην ρξεζηκνπνηείο πξνο φθεινο ζνπ. 3Θα 
αθηεξψζνπκε δέθα ιεπηά ην πξσί θαη άιια δέθα ην βξάδπ γηα λα κάζνπκε πψο λα δίλνπκε 
ηε ζπγρψξεζε, θαζψο επίζεο θαη πψο λα ηε ιακβάλνπκε. 
9. Ο λνπο πνπ δελ ζπγρσξεί δελ πηζηεχεη φηη ην λα δίλεη θαη ην λα ιακβάλεη θαλείο είλαη ην 
ίδην. 2Παξ' φια απηά, ζα πξνζπαζήζνπκε λα κάζνπκε ζήκεξα φηη είλαη έλα, θαζψο 
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εμαζθνχκεζα λα ζπγρσξέζνπκε θάπνηνλ πνπ ζεσξείο ερζξφ ζνπ θαη θάπνηνλ πνπ 
ζεσξείο θίιν ζνπ. 3Καη θαζψο καζαίλεηο λα ηνπο βιέπεηο θαη ηνπο δχν ζαλ έλα, ζα 
επεθηείλνπκε ην κάζεκα θαη ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζα δνχκε φηη ε απειεπζέξσζε ηνπο 
ζπκπεξηέιαβε θαη ηε δηθή ζνπ. 
10. Άξρηζε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο εμάζθεζεο ζπιινγηδφκελνο θάπνηνλ πνπ δελ ζνπ 
αξέζεη, πνπ θαίλεηαη λα ζε εθλεπξίδεη ή λα ζνπ πξνθαιεί ζιίςε αλ ηπρφλ ηνλ ζπλαληήζεηο, 
θάπνηνλ πνπ ζθνπίκσο πεξηθξνλείο, ή απιψο πξνζπαζείο λα αγλνείο. 2Γελ έρεη ζεκαζία 
πνία κνξθή παίξλεη ν ζπκφο ζνπ. 3Πηζαλψο λα ηνλ έρεηο ήδε δηαιέμεη. 4Απηφο αξθεί. 
11. Σψξα θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη δεο ηνλ ζην λνπ ζνπ θαη θνίηαμε ηνλ γηα ιίγν. 
2Πξνζπάζεζε λα αληηιεθζείο ιίγν θσο θάπνπ κέζα ηνπ, κηα κηθξή ιάκςε πνπ δελ είρεο 
πνηέ παξαηεξήζεη. 3Πξνζπάζεζε λα βξεηο θάπνηα κηθξή ζπίζα θσηφο λα ιάκπεη κέζα 
απφ ηελ άζρεκε εηθφλα πνπ έρεηο γηα απηφλ. 4Κνίηαμε απηή ηελ εηθφλα κέρξη λα δεηο έλα 
θσο θάπνπ κέζα ηεο θαη κεηά πξνζπάζεζε λα αθήζεηο απηφ ην θσο λα απισζεί, έσο 
φηνπ ηνλ θαιχςεη θαη θάλεη ηελ εηθφλα φκνξθε θαη θαιή. 
12. Κνίηαμε απηή ηελ αιιαγκέλε αληίιεςε γηα ιίγν θαη κεηά ζηξέςε ην λνπ ζνπ ζε θάπνηνλ 
πνπ απνθαιείο θίιν. 2Πξνζπάζεζε λα κεηαβηβάζεηο ζε απηφλ ην θσο πνπ έκαζεο λα 
βιέπεηο γχξσ απφ ηνλ πξψελ «ερζξφ» ζνπ. 3Γεο ηνλ ηψξα ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 
θίιν ζνη, δηφηη ζε απηφ ην θσο ε αγηνζχλε ηνπ ζνπ δείρλεη ην ζσηήξα ζνπ, ζσζκέλν θαη 
ζψδνληα, ζεξαπεπκέλν θαη αθέξαην. 
13. Μεηά άζε ηνλ λα ζνπ πξνζθέξεη ην θσο πνπ βιέπεηο ζε απηφλ, θαη άθεζε επίζεο ηνλ 
«ερζξφ» ζνπ θαη ην θίιν ζνπ λα ελσζνχλ θαζψο ζε επινγνχλ κε φ,ηη έδσζεο. 2Σψξα είζαη 
έλα κε απηνχο θαη απηνί κε ζέλα. -Σψξα έρεηο ζπγρσξεζεί απφ ηνλ εαπηφ ζνπ. 4Μελ 
μερλάο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην ξφιν πνπ παίδεη ε ζπγρψξεζε ζην λα θέξλεη 
ηελ επηπρία ζηνλ θάζε λνπ πνπ δελ ζπγρσξεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθνχ ζνπ. 
5Κάζε ψξα ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ: 
6Ζ ζπγρώξεζε είλαη ην θιεηδί ηεο επηπρίαο. 
7Θα μππλήζσ, από ην όλεηξν όηη 
είκαη ζλεηόο, αηειήο θαη γεκάηνο ακαξηία. 
θαη ζα γλσξίζσ όηη είκαη ν ηέιεηνο Τηόο ηνπ Θενύ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 122 
 
Ζ πγρώξεζε κνπ Πξνζθέξεη ην Καζεηί πνπ Θέισ. 
 
1.Ση ζα κπνξνχζεο λα ήζειεο πνπ ε ζπγρψξεζε δελ κπνξεί λα ζνπ δψζεη,2Θέιεηο εηξήλε; 
3Ή ζπγρψξεζε ζνπ ηελ πξνζθέξεη. 4Θέιεηο επηπρία, έλα γαιήλην λνπ, βεβαηφηεηα ζθνπνχ 
θαη κηα αίζζεζε αμίαο θαη νκνξθηάο πνπ ππεξβαίλεη ηνλ θφζκν; 5Θέιεηο θξνληίδα θαη 
αζθάιεηα θαη ηε δεζηαζηά ηεο ζίγνπξεο πξνζηαζίαο πάληνηε; 6Θέιεηο γαιήλε πνπ δελ 
κπνξεί λα αλαζηαησζεί, θαινζχλε πνπ δελ κπνξεί πνηέ λα πιεγσζεί, κηα βαζηά, ζπλερή 
αλαθνχθηζε θαη κηα αλάπαπζε ηφζν ηέιεηα, πνπ δελ κπνξεί πνηέ λα δηαηαξαρηεί; 
2. ια απηά ζνπ πξνζθέξεη ε ζπγρψξεζε θη αθφκα πεξηζζφηεξα. 2Λάκπεη ζηα κάηηα ζνπ 
θαζψο μππλάο θαη ζνπ δίλεη ραξά γηα λα αληακψζεηο ηελ εκέξα. 3Γαιελεχεη ην κέησπν ζνπ 
θαζψο θνηκάζαη θαη αλαπαχεηαη ζηα βιέθαξα ζνπ, ψζηε λα κε δεηο φλεηξα θφβνπ θαη 
θαθνχ, κνρζεξίαο θαη επίζεζεο. 4Καη φηαλ μππλήζεηο θαη πάιη, ζνπ πξνζθέξεη κηα άιιε 
κέξα επηπρίαο θαη εηξήλεο. 5ια απηά ζνπ πξνζθέξεη ε ζπγρψξεζε θη αθφκα πεξηζζφηεξα. 
3. Ζ ζπγρψξεζε αθήλεη λα ζεθσζεί ην πέπιν πνπ θξχβεη ην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ απφ 
εθείλνπο πνπ θνηηάδνπλ ηνλ θφζκν κε κάηηα πνπ δελ ζπγρσξνχλ. 2ε αθήλεη λα 
αλαγλσξίζεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ θαη απαιιάζζεη ηε κλήκε ζνπ απφ φιεο ηηο λεθξέο 
ζθέςεηο, ψζηε ε αλάκλεζε ηνπ Παηέξα ζνπ λα κπνξέζεη λα πεξάζεη ην θαηψθιη ηνπ λνπ 
ζνπ. 3Ση ζα ήζειεο πνπ ε ζπγρψξεζε δελ κπνξεί λα δψζεη; 4Ση άιια δψξα εθηφο απφ απηά 
αμίδνπλ λα ηα επηδηψθεη θαλείο; 5Ση θαληαζηηθή αμία, αζήκαλην απνηέιεζκα, ή παξνδηθή 
ππφζρεζε, πνπ πνηέ δελ πξφθεηηαη λα θξαηεζεί, κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ειπίδα 
απφ απηήλ πνπ θέξλεη ε ζπγρψξεζε; 
4. Γηαηί ζα αλαδεηνχζεο κηα απάληεζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ απάληεζε πνπ ζα απαληήζεη 
ζην θαζεηί; 2Δδψ είλαη ε ηέιεηα απάληεζε, πνπ δίλεηαη ζε αηειείο εξσηήζεηο, δίρσο λφεκα 
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αηηήζεηο, ριηαξή πξνζπκία λα αθνχζεηο θαη ιίγε εξγαηηθφηεηα θαη εκπηζηνζχλε. 3Δδψ είλαη 
ε απάληεζε! 4Μελ ηελ αλαδεηάο πηα. 5Γε ζα βξεηο κηα άιιε αληί γηα απηήλ. 
5. Σν ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηελ ζσηεξία ζνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη, νχηε κπνξεί λα 
απνηχρεη. 2Να είζαη επγλψκσλ πνπ παξακέλεη αθξηβψο φπσο Απηφο ην ζρεδίαζε. 3ηέθεηαη 
κπξνζηά ζνπ ακεηάβιεην, ζαλ κηα αλνηθηή πφξηα, κε δεζηαζηά θαη θαισζνξίζκαηα, 
θαιψληαο ζε πέξα απφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο, πξνζθαιψληαο ζε λα εηζέιζεηο θαη λα 
αηζζαλζείο άλεηα ζην ζπίηη ζνπ, εθεί πνπ αλήθεηο. 
6. Δδψ είλαη ε απάληεζε! 2Θα ήζειεο λα ζηέθεζαη έμσ, ελψ φινο ν Οπξαλφο ζε πεξηκέλεη 
εληφο; 3πγρψξεζε θαη ζα ζπγρσξεζείο. 4Καζψο πίλεηο ζα ιάβεηο. 5Γελ ππάξρεη άιιν 
ζρέδην εθηφο απφ απηφ γηα ηε ζσηεξία ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 6Αο ραξνχκε ζήκεξα πνπ έηζη 
έρνπλ ηα πξάγκαηα, δηφηη έρνπκε εδψ κηα απάληεζε, μεθάζαξε θαη νινθάλεξε, εληειψο 
άδνιε ζηελ απιφηεηα ηεο. 7Οια ηα πνιχπινθα πξάγκαηα πνπ ν θφζκνο έρεη πθάλεη απφ 
ζαζξνχο ηζηνχο αξάρλεο εμαθαλίδνληαη κπξνζηά ζηε δχλακε θαη ην κεγαιείν απηήο ηεο 
εμαηξεηηθά απιήο δήισζεο ηεο αιήζεηαο. 
7. Δδψ είλαη ε απάληεζε! 2Μελ μαλαθχγεηο ζε άζθνπεο πεξηπιαλήζεηο. 3Άπνδέμνπ ηε 
ζσηεξία, ηψξα. 4Δίλαη ην δψξν ηνπ Θενχ θαη φρη ηνπ θφζκνπ. 5Ο θφζκνο δελ κπνξεί λα 
δψζεη θαλέλα δψξν αμίαο ζ' έλα λνπ πνπ έρεη ιάβεη φ,ηη ν Θεφο ηνπ έρεη δψζεη ζαλ δηθφ 
ηνπ. 6Ο Θεφο ζέιεη ζήκεξα λα ιεθζεί ε ζσηεξία θαη νη πεξίπινθεο κνξθέο ησλ νλείξσλ 
ζνπ λα κε ζνπ θξχβνπλ πηα ηελ αλππαξμία ηνπο.  
8. Άλνημε ηα κάηηα ζνπ ζήκεξα θαη θνίηαμε έλα επηπρηζκέλν θφζκν αζθάιεηαο θαη εηξήλεο. 
2Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν έξρεηαη λα πάξεη ηε ζέζε ηεο θφιαζεο. 3Αλαηέιιεη 
ζησπειά, γηα λα ραηξεηήζεη ηα αλνηθηά ζνπ κάηηα θαη λα γεκίζεη ηελ θαξδηά ζνπ κε βαζηά 
εξεκία, θαζψο νη παλάξραηεο αιήζεηεο, γηα πάληα λενγέλλεηεο, εγείξνληαη ζηελ επίγλσζε 
ζνπ. 4,ηη ζα ζπκεζείο κεηά, δελ κπνξεί πνηέ λα πεξηγξαθηεί. 5Παξ' φια απηά, ε 
ζπγρψξεζε ζνχ ην πξνζθέξεη. 
9. Δλζπκνχκελνη ηα δψξα πνπ δίλεη ε ζπγρψξεζε, επηρεηξνχκε ηελ εμάζθεζε καο ζήκεξα 
κε ειπίδα θαη πίζηε φηη απηή εδψ ζα είλαη ε εκέξα πνπ ε ζσηεξία ζα είλαη δηθή καο. 2Με 
εηιηθξίλεηα θαη ραξά ηελ αλαδεηάκε ζήκεξα, αληηιακβαλφκελνη φηη έρνπκε ην θιεηδί κέζα 
ζηα ρέξηα καο θαη δερφκελνη ηελ απάληεζε ηνπ Οπξαλνχ ζηελ θφιαζε πνπ θηηάμακε, αιιά 
ζηελ νπνία δε ζα ζέιακε λα κείλνπκε πηα.  
10. Πξσί θαη βξάδπ, δίλνπκε ραξνχκελα έλα ηέηαξην ηεο ψξαο ζηελ αλαδήηεζε ζηελ 
νπνία ην ηέινο ηεο θφιαζεο είλαη εγγπεκέλν. 2 Άξρηζε γεκάηνο ειπίδα, δηφηη έρνπκε θηάζεη 
ζε κηα θξίζηκε θακπή φπνπ ν δξφκνο γίλεηαη πνιχ εχθνινο. 3Καη ηψξα ν δξφκνο πνπ κέλεη 
αθφκα λα ηαμηδέςνπκε δελ είλαη καθξχο. 4Δίκαζηε πξάγκαηη θνληά ζην θαζνξηζκέλν ηέινο 
ηνπ νλείξνπ. 
11. Βπζίζνπ ζηελ επηπρία θαζψο αξρίδεηο απηέο ηηο πεξηφδνπο εμάζθεζεο, δηφηη 
πξνζθέξνπλ ηηο ζίγνπξεο αληακνηβέο πνπ θέξλνπλ νη απαληεκέλεο εξσηήζεηο, θαζψο θαη 
φ,ηη θέξλεη ε απνδνρή ηεο απάληεζεο απφ ζέλα. 2ήκεξα, ζα ζνπ δνζεί λα αηζζαλζείο ηελ 
εηξήλε πνπ πξνζθέξεη ε ζπγρψξεζε θαη ηε ραξά πνπ ζνπ δίλεη ην ζήθσκα ηνπ πέπινπ. 
12. Μπξνζηά ζην θσο πνπ ζα ιάβεηο ζήκεξα, ν θφζκνο ζα μεζσξηάζεη κέρξη πνπ ζα 
εμαθαληζηεί θαη ζα δεηο έλαλ άιιν θφζκν λα εκθαλίδεηαη, ηνλ νπνίν δε ζα έρεηο ιφγηα λα 
πεξηγξάςεηο. 2Σψξα βαδίδνπκε θαηεπζείαλ ζην θσο θαη ιακβάλνπκε ηα δψξα πνπ έρνπλ 
θπιαρηεί γηα καο, απφ ηφηε πνπ άξρηζε ν ρξφλνο, θαη ηα νπνία πεξίκελαλ ηε ζεκεξηλή 
εκέξα γηα λα δνζνχλ. 
13. Ζ ζπγρψξεζε πξνζθέξεη ην θαζεηί πνπ ζέιεηο. 2ήκεξα φια ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηο 
ζνπ δίλνληαη. 3Μελ αθήζεηο ηα δψξα ζνπ λα εμαθαληζηνχλ ζηγά ζηγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο, θαζψο επηζηξέθεηο θαη πάιη γηα λα ζπλαληήζεηο έλα θφζκν κεηαβνιψλ θαη 
ζιηβεξψλ θαηλνκέλσλ. 4Κξάηεζε ηα δψξα ζνπ μεθάζαξα ζηελ επίγλσζε ζνπ, θαζψο 
βιέπεηο ην ακεηάβιεην ζηελ θαξδηά ησλ κεηαβνιψλ, ην θσο ηεο αιήζεηαο πίζσ απφ ηα 
θαηλφκελα. 
14. Με δειεαζηείο λα αθήζεηο ηα δψξα ζνπ λα ζνπ γιηζηξήζνπλ κέζα απφ ηα ρέξηα ζνπ 
θαη λα ραζνχλ ζηε ιεζκνληά, αιιά θξάηα ηα θαιά ζην λνπ ζνπ πξνζπαζψληαο λα ηα 
ζθέθηεζαη ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο πνπ πεξλά. 2Τπελζχκηζε ζηνλ 
εαπηφ ζνπ πφζν πνιχηηκα είλαη απηά ηα δψξα κε ηελ παξαθάησ ππελζχκηζε, ε νπνία έρεη 
ηε δχλακε λα θξαηά ηα δψξα ζνπ ζηελ επίγλσζε ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: 
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3Ζ ζπγρώξεζε πξνζθέξεη ην θαζεηί πνπ ζέισ. 
4ήκεξα ην έρσ δερηεί απηό ζαλ αιεζηλό. 
ήκεξα, έρσ ιάβεη ηα δώξα ηνπ Θενύ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 123 
 
Δπραξηζηώ ηνλ Παηέξα κνπ γηα ηα Γώξα Σνπ ζε Μέλα. 
 
1. ήκεξα, αο είκαζηε επγλψκνλεο. 2 Έρνπκε θηάζεη ζε πην ήπηεο δηαδξνκέο θαη πην 
νκαινχο δξφκνπο. 3Γελ ππάξρεη ζθέςε λα γπξίζνπκε πίζσ εθεί πνπ ήκαζηε, νχηε θαη 
αδηάιιαθηε αληίζηαζε ζηελ αιήζεηα. 4Λίγε ακθηηαιάληεπζε απνκέλεη, κεξηθέο κηθξέο 
αληηξξήζεηο θαη ιίγε δηζηαθηηθφηεηα, κπνξείο φκσο λα είζαη πνιχ επγλψκσλ γηα ηελ 
πξφνδν ζνπ, ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ζπλεηδεηνπνηείο. 
2. Μηα κέξα ηψξα αθηεξσκέλε ζηελ επγλσκνζχλε ζα πξνζζέζεη ην φθεινο ηεο βαζχηεξεο 
θαηαλφεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ βαζκνχ ηεο πξνφδνπ πνπ έρεηο θάλεη, ησλ δψξσλ πνπ έρεηο 
ιάβεη. 2Να είζαη ραξνχκελνο ζήκεξα, γεκάηνο αγάπε θη επγλσκνζχλε πνπ ν Παηέξαο ζνπ 
δελ ζε έρεη εγθαηαιείςεη, νχηε ζε έρεη αθήζεη λα πεξηπιαληέζαη κφλνο ζνπ ζην ζθνηάδη. 
3Να είζαη επγλψκσλ πνπ Απηφο ζε έρεη ζψζεη απφ ηνλ εαπηφ πνπ λφκηζεο φηη έπιαζεο γηα 
λα πάξεη ηε ζέζε Απηνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο Σνπ. 4Γψζε Σνπ επραξηζηίεο ζήκεξα. 
3. Γψζε επραξηζηίεο πνπ Απηφο δελ ζε έρεη εγθαηαιείςεη θαη πνπ ε Αγάπε Σνπ ζα κείλεη 
γηα πάληα λα ιάκπεη πάλσ ζνπ, γηα πάληα ακεηάβιεηε. 2Γψζε επραξηζηίεο, επίζεο, πνπ 
θαη εζχ είζαη ακεηάβιεηνο, δηφηη ν Τηφο πνπ Απηφο αγαπά είλαη ακεηάβιεηνο φπσο ν 
Δαπηφο Σνπ. 3Να είζαη επγλψκσλ πνπ έρεηο ζσζεί. 4Να είζαη ραξνχκελνο πνπ έρεηο λα 
εθπιεξψζεηο κηα απνζηνιή ζηε ζσηεξία. 5Να είζαη επγλψκσλ πνπ ε αμία ζνπ θαηά πνιχ 
ππεξβαίλεη ηα θησρά ζνπ δψξα θαη ηηο κηθξφςπρεο θξίζεηο ζνπ γηα απηφλ πνπ ν Θεφο 
εδξαίσζε ζαλ ηνλ Τηφ Σνπ. 
4. ήκεξα, κε επγλσκνζχλε ζεθψλνπκε ηηο θαξδηέο καο πάλσ απφ ηελ απφγλσζε θαη 
πςψλνπκε ηα γεκάηα επγλσκνζχλε κάηηα καο, ψζηε λα κελ θνηηάδνπκε πηα θάησ ζην 
ρψκα, 2Σξαγνπδάκε ην ηξαγνχδη ηεο επγλσκνζχλεο ζήκεξα πξνο ηηκή ηνπ Δαπηνχ, πνπ ν 
Θεφο έρεη ζειήζεη λα είλαη ε αιεζηλή καο Σαπηφηεηα ζε Απηφλ. 3ήκεξα ρακνγειάκε ζε 
φινπο απηνχο πνπ βιέπνπκε, θαη βαδίδνπκε κε αλάιαθξα βήκαηα, θαζψο πεγαίλνπκε λα 
θάλνπκε φ,ηη καο έρεη αλαηεζεί λα θάλνπκε. 
5. Γελ πεγαίλνπκε κφλνη καο. 2Καη δίλνπκε επραξηζηίεο πνπ έλαο Φίινο έρεη έξζεη ζηελ 
απνκφλσζε καο, γηα λα καο πεη ην ζσηήξην Λφγν ηνπ Θενχ. 3Καη επραξηζηνχκε θαη ζέλα 
πνπ Σνλ αθνχο. 4Ο Λφγνο Σνπ είλαη άερνο, αλ δελ εηζαθνπζηεί. 5ηαλ επραξηζηείο Απηφλ, 
νη επραξηζηίεο δίλνληαη θαη ζε ζέλα. 6Δλα κήλπκα πνπ δελ έρεη εηζαθνπζηεί δε ζα ζψζεη ηνλ 
θφζκν, φζν δπλαηή θη αλ είλαη ε Φσλή πνπ νκηιεί, φζν κεγάιε θη αλ είλαη ε αγάπε ηνπ 
κελχκαηνο. 
6. Αο δνζνχλ επραξηζηίεο ζε ζέλα πνπ άθνπζεο, δηφηη έγηλεο ν αγγειηαθφξνο πνπ θέξλεη ηε 
Φσλή Σνπ θαη Σελ αθήλεη λα αληερεί ζε φιν ηνλ θφζκν. 2Λάβε ηηο επραξηζηίεο ηνπ Θενχ 
ζήκεξα, θαζψο δίλεηο επραξηζηίεο ζε Απηφλ. 3Γηφηη Απηφο ζα ήζειε λα ζνπ πξνζθέξεη ηηο 
επραξηζηίεο πνπ δίλεηο, επεηδή ιακβάλεη ηα δψξα ζνπ κε αγάπε θαη επγλσκνζχλε θαη ηα 
επηζηξέθεη ρίιηεο θνξέο θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θνξέο πην πνιιά απφ απηά πνπ 
δφζεθαλ. 4Θα επινγήζεη Απηφο ηα δψξα ζνπ κε ην λα ηα κνηξαζηεί καδί ζνπ. 5Καη έηζη 
απμάλνληαη ζε ηζρχ θαη δχλακε, κέρξη λα γεκίζνπλ ηνλ θφζκν κε ραξά θη επγλσκνζχλε. 
7. Λάβε ηηο επραξηζηίεο Σνπ θαη πξφζθεξε Σνπ ηηο δηθέο ζνπ γηα δεθαπέληε ιεπηά δπν 
θνξέο ζήκεξα.2Καη ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ζε Πνηνλ πξνζθέξεηο επραξηζηίεο θαη Πνηνλ 
επραξηζηεί Απηφο θαζψο Σνλ επραξηζηείο. 3Απηφ ην ηεξφ εκίσξν πνπ πξνζθέξεηαη ζε 
Απηφλ ζα ζνπ επηζηξαθεί ζαλ ρξφληα γηα θάζε δεπηεξφιεπην, δχλακε λα ζψζεηο ηνλ 
θφζκν αηψλεο πην γξήγνξα ιφγσ ησλ επραξηζηηψλ ζνπ ζε Απηφλ. 
8. Λάβε ηηο επραξηζηίεο Σνπ θαη ζα θαηαιάβεηο κε πφζε αγάπε ζε θξαηά ζην Ννπ Σνπ, 
πφζν βαζηά θαη απεξηφξηζηε είλαη ε θξνληίδα Σνπ γηα ζέλα, πφζν ηέιεηα είλαη ε 
επγλσκνζχλε Σνπ ζε ζέλα. 2Να ζπκάζαη λα Σνλ ζθέθηεζαη θάζε ψξα θαη λα Σνπ δίλεηο 
επραξηζηίεο γηα θαζεηί πνπ έδσζε ζηνλ Τηφ Σνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα πςσζεί πάλσ απφ 
ηνλ θφζκν ελζπκνχκελνο ηνλ Παηέξα ηνπ θαη ηνλ Δαπηφ ηνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 124 
 
Αο Θπκεζώ όηη Δίκαη Έλα κε ην Θεό. 
 
1  . ήκεξα, ζα δψζνπκε θαη πάιη επραξηζηίεο γηα ηελ Σαπηφηεηα καο ζην Θεφ. 2Ο νίθνο 
καο είλαη αζθαιήο, ε πξνζηαζία καο έρεη εγγπεζεί ζην θαζεηί πνπ θάλνπκε, ε ηζρχο θαη ε 
δχλακε καο είλαη δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο καο. 3Γελ κπνξνχκε λα απνηχρνπκε 
ζε ηίπνηα. 4Σν θαζεηί πνπ αγγίδνπκε απνθηά έλα ιακπξφ θσο, πνπ επινγεί θαη ζεξαπεχεη. 
5Δλαξκνληζκέλνη κε ην Θεφ θαη κε ην ζχκπαλ, παίξλνπκε ην δξφκν καο κε αγαιιίαζε θαη 
κε ηε ζθέςε φηη ν ίδηνο ν Θεφο έξρεηαη παληνχ καδί καο. 
2. Πφζν άγηνη είλαη νη λφεο καο! 2Καη ην θαζεηί πνπ βιέπνπκε θαζξεθηίδεη ηελ αγηνζχλε 
κέζα ζην λνπ πνπ είλαί ελαξκνληζκέλνο κε ην Θεφ θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 3Πφζν εχθνια 
εμαθαλίδνληαη ηα ιάζε θαη ν ζάλαηνο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ αηψληα δσή. 4Σα αζηξαθηεξά 
ίρλε ησλ βεκάησλ καο δείρλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ αιήζεηα, δηφηη ν Θεφο είλαη ν 
χληξνθφο καο θαζψο πεξπαηάκε ζηνλ θφζκν γηα ιίγν αθφκα. 5Καη εθείλνη πνπ έξρνληαη 
λα καο αθνινπζήζνπλ ζα αλαγλσξίζνπλ ην δξφκν, επεηδή ην θσο πνπ θέξλνπκε κέλεη 
πίζσ, παξ' φιν πνπ παξακέλεη θαη καδί καο θαζψο πξνρσξάκε. 
3. ,ηη ιακβάλνπκε είλαη ην αηψλην δψξν καο πξνο απηνχο πνπ αθνινπζνχλ κεηά, θαη 
εθείλνπο πνπ πέξαζαλ πξνεγνπκέλσο ή έκεηλαλ καδί καο γηα ιίγν. 2Καη ν Θεφο, ν Οπνίνο 
καο αγαπά φινπο κε ηελ ίδηα αγάπε κε ηελ νπνία θαη δεκηνπξγεζήθακε, καο ρακνγειά θαη 
καο πξνζθέξεη ηελ επηπρία πνπ δψζακε. 
4. ήκεξα, δε ζα ακθηβάιινπκε ηελ Αγάπε Σνπ γηα καο, νχηε θαη ζα ακθηζβεηήζνπκε ηελ 
πξνζηαζία Σνπ θαη ηε θξνληίδα Σνπ. 2Κακηά δίρσο λφεκα αλεζπρία δελ κπνξεί λα 
παξεκβιεζεί κεηαμχ ηεο πίζηεο καο θαη ηεο επίγλσζεο καο ηεο Παξνπζίαο Σνπ. Δίκαζηε 
έλα κε Απηφλ ζήκεξα, θαζψο Σνλ αλαγλσξίδνπκε θαη Σνλ ζπκφκαζηε. 4Σνλ αηζζαλφκαζηε 
ζηηο θαξδηέο καο. 5Οη λφεο καο πεξηέρνπλ ηηο θέςεηο Σνπ, ηα κάηηα καο βιέπνπλ ηελ 
νκνξθηά Σνπ ζην θαζεηί πνπ θνηηάδνπκε. 6ήκεξα, βιέπνπκε κφλν φ,ηη αγαπά θαη φ,ηη είλαη 
αμηαγάπεην. 
5. Σν βιέπνπκε ζηα θαηλφκελα ηνπ πφλνπ, θαη ν πφλνο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εηξήλε. 2Σν 
βιέπνπκε ζε απηνχο πνπ καίλνληαη, ζηνπο ιππεκέλνπο θαη ηνπο ζηελνρσξεκέλνπο θαη ζε 
απηνχο πνπ αηζζάλνληαη κνλαμηά θαη είλαη θνβηζκέλνη θαη νη νπνίνη έηζη απνθαζίζηαληαη 
ζηελ εξεκία θαη ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ. 3Καη ην βιέπνπκε ζε 
απηνχο πνπ πεζαίλνπλ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο λεθξνχο, επαλαθέξνληαο ηνπο έηζη ζηε 
δσή. 4ιν απηφ ην βιέπνπκε, επεηδή ην είδακε πξψηα κέζα καο. 
6. ε απηνχο πνπ γλσξίδνπλ φηη είλαη έλα κε ην Θεφ, θαλέλα ζαχκα δελ κπνξεί πνηέ λα 
ηνπο αξλεζεί. 2Οιεο νη ζθέςεηο ηνπο έρνπλ ηε δχλακε λα ζεξαπεχνπλ θάζε κνξθή 
δπζηπρίαο ζε νπνηνλδήπνηε, απφ ρξφλνπο πεξαζκέλνπο θαη απφ θαηξνχο κειινληηθνχο θαη 
κε ηελ ίδηα επθνιία φπσο θαη ζε απηνχο πνπ πεξπαηνχλ δίπια ηνπο ηψξα. Οη ζθέςεηο ηνπο 
είλαη αηψληεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ απφζηαζε φπσο θαη απφ ην ρξφλν. 
7. Δλσλφκαζηε ζε απηή ηελ επίγλσζε, θαζψο ιέκε φηη είκαζηε έλα κε ην Θεφ. 2Γηφηη κε 
απηά ηα ιφγηα, ιέκε επίζεο φηη έρνπκε ζσζεί θαη ζεξαπεπηεί, θαη επνκέλσο φηη κπνξνχκε 
λα ζψζνπκε θαη λα ζεξαπεχζνπκε. 3Δρνπκε ιάβεη, θαη ηψξα ζα ζέιακε λα δψζνπκε. 4Γηφηη 
ζα ζέιακε λα θξαηήζνπκε ηα δψξα πνπ ν Παηέξαο καο έδσζε. 5ήκεξα ζα ζέιακε λα 
βηψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζε ελαξκνληζκφ κε Απηφλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα κνηξα-
ζηεί ξ θφζκνο ηελ αλαγλψξηζε καο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 6Με απηφ ην βίσκα καο ν θφζκνο 
απειεπζεξψλεηαη. 7Θεξαπεχεηαη καδί κε καο, θαζψο αξλνχκεζα ηνλ απνρσξηζκφ καο απφ 
ηνλ Παηέξα καο. 
8. Δηξήλε αο είλαη ζε ζέλα ζήκεξα. 2Γηαζθάιηζε ηελ εηξήλε ζνπ κε ην λα εθαξκφδεηο ηελ 
επίγλσζε φηη είζαη έλα κε ην Γεκηνπξγφ ζνπ, φπσο θαη Απηφο είλαη έλα κε ζέλα. 3Κάπνηα 
ζηηγκή ζήκεξα, φπνηε είλαη θαιχηεξν, αθηέξσζε κηζή ψξα ζηε ζθέςε φηη είζαη έλα κε ην 
Θεφ. 4Απηή είλαη ε πξψηε καο απφπεηξα λα έρνπκε κηα εθηεηακέλε πεξίνδν, γηα ηελ νπνία 
δε ζα δψζνπκε νδεγίεο ή ηδηαίηεξα ιφγηα γηα λα θαζνδεγήζνπκε ην δηαινγηζκφ ζνπ. 5Θα 
εκπηζηεπηνχκε ηε Φσλή ηνπ Θενχ λα κηιήζεη φπσο Απηφο ην βξίζθεη θαηάιιειν ζήκεξα, 
βέβαηνη φηη Απηφο δε ζα ακειήζεη. 6Παξέκεηλε καδί Σνπ απηφ ην εκίσξν. Απηφο ζα θξνληίζεη 
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ηα ππφινηπα. 
9. Σν φθεινο ζνπ δε ζα είλαη ιηγφηεξν, αλ πηζηεχεηο φηη ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη. 2Μπνξεί λα 
κελ είζαη έηνηκνο λα ην δερηείο ζήκεξα. 3Κάπνπ φκσο θαη θάπνηε ζα έξζεη ζην λνπ ζνπ θαη 
ηφηε δελ ζα κπνξείο παξά λα ην αλαγλσξίζεηο, θαζψο ζα αλαηέιιεη κε βεβαηφηεηα ζην λνπ 
ζνπ. 4Απηφ ην εκίσξν ζα πιαηζησζεί κε ρξπζάθη, κε θάζε ιεπηφ ζαλ έλα δηακάληη 
ηνπνζεηεκέλν γχξσ απφ ηνλ θαζξέθηε πνπ απηή ε άζθεζε ζα ζνπ πξνζθέξεη. 5Καη ζα 
δεηο ην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ κέζα ζε απηφλ, ζαλ αληαλάθιαζε ηνπ δηθνχ ζνπ 
πξνζψπνπ. 
10. Ίζσο ζήκεξα, ίζσο αχξην, ζα δεηο ηε δηθή ζνπ κεηακφξθσζε κέζα ζηνλ θαζξέθηε πνπ 
απηφ ην ηεξφ εκίσξν ζα ζνπ πξνζθέξεη γηα λα θνηηάμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 2Οηαλ είζαη 
έηνηκνο, ζα ηε βξεηο εθεί, κέζα ζην λνπ ζνπ φπνπ πεξηκέλεη λα αλαθαιπθζεί. 3Θα ζπκεζείο 
ηφηε ηε ζθέςε ζηελ νπνία έδσζεο απηφ ην εκίσξν, αληηιακβαλφκελνο κε επγλσκνζχλε φηη 
πνηέ δε ρξεζηκνπνίεζεο ην ρξφλν ζνπ θαιχηεξα. 
11. Ίζσο ζήκεξα, ίζσο αχξην, ζα θνηηάμεηο κέζα ζε απηφ ηνλ θαζξέθηε θαη ζα θαηαιάβεηο 
φηη ην αλακάξηεην θσο πνπ βιέπεηο ζνπ αλήθεη, ε νκνξθηά πνπ θνηηάδεηο είλαη δηθή ζνπ. 
2Θεψξεζε απηφ ην εκίσξν ζαλ ην δψξν ζνπ ζην Θεφ. βέβαηνο φηη ε αληακνηβή Σνπ ζα 
είλαη κηα αίζζεζε αγάπεο πνπ δελ κπνξείο λα θαηαλνήζεηο, ραξά πάξα πνιχ βαζηά γηα λα 
ηελ θαηαιάβεηο, λαη κηα ζέα πάξα πνιχ άγηα γηα λα ηε δνπλ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. 3Παξ' 
φια απηά. κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο φηη θάπνηα κέξα, ίζσο ζήκεξα, ίζσο αχξην, ζα 
θαηαιάβεηο θαη ζα θαηαλνήζεηο θαη ζα δεηο. 
12. Πξφζζεζε θαη άιια πεηξάδηα ζην ρξπζφ πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ηνλ θαζξέθηε πνπ ζνπ 
πξνζθέξεηαη ζήκεξα, θαζψο επαλαιακβάλεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ θάζε κηα ψξα ηα εμήο: 
2Αο ζπκεζώ όηη είκαη έλα κε ην Θεό, ζε αξκνλία κε όινπο ηνπο αδεξθνύο κνπ 
θαη κε ηνλ Δαπηό κνπ, ζε αηώληα αγηνζύλε θαη εηξήλε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 125 
 
ηε Γαιήλε Λακβάλσ ην Λόγν ηνπ Θενύ ήκεξα. 
 
1. Αο είλαη ε ζεκεξηλή κέξα κηα κέξα εξεκίαο θαη γαιήλεο, θαηά ηελ νπνία αθνχκε 
πξνζεθηηθά. 2Ο Παηέξαο ζνπ ζέιεη λα αθνχζεηο ην Λφγν Σνπ ζήκεξα. 3Καη έηζη ζε θαιεί 
απφ εθεί πνπ θαηνηθεί βαζηά κέζα ζην λνπ ζνπ. 4'Αθνπγε Σνλ ζήκεξα. 5Ζ εηξήλε δελ είλαη 
δπλαηή, ψζπνπ λα αθνπζηεί ν Λφγνο Σνπ ζε φιν ηνλ θφζκν, ψζπνπ λα αθνχζεη ν λνπο 
ζνπ ήξεκα θαη πξνζεθηηθά θαη λα δερηεί ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα αθνχζεη ν θφζκνο γηα λα 
αξρίζεη ε γαιήληα επνρή ηεο εηξήλεο. 
2. Απηφο ν θφζκνο ζα αιιάμεη κέζσ εζέλα. 2Καλέλα άιιν κέζν δελ κπνξεί λα ηνλ ζψζεη, 
δηφηη ην ζρέδην ηνπ Θενχ είλαη απινχζηαηα ην εμήο: Ο Τηφο ηνπ Θενχ είλαη ειεχζεξνο λα 
ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δηφηη ηνπ έρεη δνζεί ν Λφγνο ηνπ Θενχ λα είλαη ν Οδεγφο ηνπ, γηα 
πάληα ζην λνπ ηνπ θαη ζην πιεπξφ ηνπ λα ηνλ νδεγεί ζηνλ νίθν ηνπ Παηέξα ηνπ ζχκθσλα 
κε ηελ ίδηα ηνπ ηε ζέιεζε, ε νπνία είλαη γηα πάληα ειεχζεξε φπσο ηνπ Θενχ. 3Γελ 
νδεγείηαη δηα ηεο βίαο, παξά κφλν κε αγάπε. Γελ θξίλεηαη, παξά κφλν θαζαγηάδεηαη. 
3. ηε ζησπή ζα αθνχζνπκε ηε Φσλή ηνπ Θενχ ζήκεξα ρσξίο ηελ παξεκβνιή ησλ 
αζήκαλησλ ζθέςεσλ ζνπ, ρσξίο ηηο πξνζσπηθέο καο επηζπκίεο θαη ρσξίο θακηά θξίζε ηνπ 
άγηνπ Λφγνπ Σνπ. 2Γε ζα θξίλνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζήκεξα, δηφηη φ,ηη είκαζηε δελ κπνξεί 
λα θξηζεί. 3ηεθφκαζηε καθξηά απφ ηηο θξίζεηο πνπ ν θφζκνο έρεη εθθέξεη γηα ηνλ Τηφ ηνπ 
Θενχ. 4Γελ ηνλ γλσξίδεη. 5ήκεξα δε ζα αθνχζνπκε ηνλ θφζκν, αιιά ζα πεξηκέλνπκε ζηε 
ζησπή γηα ην Λφγν ηνπ Θενχ. 
4. Άθνπγε, άγηε Τηέ ηνπ Θενχ, ηνλ Παηέξα ζνπ λα κηιά. 2Ζ Φσλή Σνπ ζα ήζειε λα ζνπ 
δψζεη ηνλ άγην Λφγν Σνπ, γηα λα δηαδψζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν ηα λέα ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο 
άγηαο· ψξαο ηεο εηξήλεο. 3Πξνζεξρφκα-ζηε ζην ζξφλν ηνπ Θενχ ζήκεξα, ζην γαιήλην 
κέξνο ηνπ λνπ φπνπ Απηφο θαηνηθεί γηα πάληα, ζηελ αγηνζχλε πνπ Απηφο δεκηνχξγεζε θαη 
πνηέ δε ζα εγθαηαιείςεη. 
5. Απηφο δελ πεξηκέλεη κέρξη λα Σνπ επηζηξέςεηο ην λνπ ζνπ, γηα λα ζνπ δψζεη ην Λφγν 
Σνπ. 2Γελ έρεη θξχςεη ηνλ Δαπηφ Σνπ απφ ζέλα, ελψ εζχ έρεηο πεξηπιαλεζεί γηα ιίγν 
καθξηά απφ Απηφλ. 3Γελ αγαπά Απηφο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ ηξέθεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
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4Απηφο γλσξίδεη ηνλ Τηφ Σνπ θαη ηνλ ζέιεη λα παξακείλεη καδί Σνπ αλεμάξηεηα απφ ηα 
φλεηξα ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξέια ηνπ φηη ην ζέιεκα ηνπ δελ είλαη δηθφ ηνπ. 
6. ήκεξα Απηφο ζνπ κηιά. 2Ζ Φσλή Σνπ πεξηκέλεη ηε ζησπή ζνπ, δηφηη ν Λφγνο Σνπ δελ 
κπνξεί λα αθνπζηεί ψζπνπ ν λνπο ζνπ λα εξεκήζεη γηα ιίγν θαη νη δίρσο λφεκα επηζπκίεο 
λα ζησπήζνπλ. 3Πεξίκελε ην Λφγν Σνπ ζηε γαιήλε. 4Τπάξρεη εηξήλε κέζα ζνπ, ε νπνία 
πξέπεη λα επηζηξαηεπηεί ζήκεξα γηα λα βνεζήζεη ηνλ αγηφηαην λνπ ζνπ λα πξνεηνηκαζηεί 
λα αθνχζεη ηε Φσλή γηα ην Γεκηνπξγφ ηνπ λα κηιά. 
7. Σξεηο θνξέο ζήκεξα, ζε ψξεο πνπ είλαη πνιχ θαηάιιειεο γηα ζησπή, δψζε δέθα ιεπηά 
ηα νπνία απέζπξε απφ ηελ αθξφαζε ηνπ θφζκνπ θαη ηα νπνία δηάιεμε λα αθηεξψζεηο ζηελ 
ήξεκε αθξφαζε ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ. 2Απηφο ζνπ κηιά απφ πην θνληά, απφ ηελ θαξδηά 
ζνπ. 3Ή Φσλή Σνπ είλαη πην θνληά απφ ην ρέξη ζνπ. 4Ζ Αγάπε Σνπ είλαη ην θαζεηί πνπ 
είζαη θαη πνπ Απηφο είλαη, ην ίδην κε ζέλα, θαη εζχ ην ίδην κε Απηφλ. 
8. Δίλαη ε θσλή ζνπ ηελ νπνία αθνχο, θαζψο Απηφο ζνπ κηιά. 2Δίλαη ν Λφγνο ηεο 
ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο, ηεο ελφηεηαο ηεο ζέιεζεο θαη ηνπ ζθνπνχ, ρσξίο θαλέλα 
δηαρσξηζκφ ή δηαίξεζε ζην κνλαδηθφ Ννπ Σνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ. 3ηε γαιήλε άθνπγε 
ηνλ εαπηφ ζνπ ζήκεξα θαη άθεζε Σνλ λα ζνπ πεη φηη ν Θεφο δελ έρεη πνηέ εγθαηαιείςεη ηνλ 
Τηφ Σνπ, θαη εζχ δελ έρεηο πνηέ εγθαηαιείςεη ηνλ εαπηφ ζνπ. 
9. Απιψο θαη κφλν κείλε γαιήληνο. 2Γε ζα ρξεηαζηείο άιιν θαλφλα εθηφο απφ απηφλ, γηα λα 
αθήζεηο ηελ εμάζθεζε ζνπ ζήκεξα λα ζε ζεθψζεη πάλσ απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ θφζκνπ θαη 
λα ειεπζεξψζεη ηελ φξαζε ζνπ απφ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο. 3Απιψο θαη κφλν κείλε 
αθίλεηνο θαη άθνπγε πξνζεθηηθά. 4Θα αθνχζεηο ην Λφγν ζηνλ νπνίν ην ζέιεκα ηνπ Θενχ 
Τηνχ ελψλεηαη κε ηνπ Παηέξα ηνπ ην ζέιεκα, ζε ζπκθσλία κε απηφ, ρσξίο θακηά 
ςεπδαίζζεζε λα παξεκβάιιεηαη κέζα ζε απηφ πνπ είλαη εληειψο αδηαίξεην θαη αιεζηλφ. 
5Καζψο ε θάζε ψξα πεξλά ζήκεξα, κείλε αθίλεηνο γηα κηα ζηηγκή θαη ππελζχκηδε ζηνλ 
εαπηφ ζνπ φηη έρεηο έλα ηδηαίηεξν ζθνπφ γηα ηε ζεκεξηλή κέξα, ζηε γαιήλε λα ιάβεηο ην 
Λφγν ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 126 
 
Σν Καζεηί πνπ Γίλσ Γίλεηαη ζηνλ Δαπηό κνπ. 
 
1. Ζ ζεκεξηλή ηδέα, ε νπνία είλαη εληειψο αληίζεηε κε ην εγψ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη 
ν θφζκνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κεηαζηξνθή ηεο ζθέςεο πνπ ζα επηθέξεη απηή ε 
ζεηξά καζεκάησλ. 2Αλ πίζηεπεο απηή ηε δήισζε δε ζα ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο 
ηελ ηέιεηα ζπγρψξεζε, ηε βεβαηφηεηα ζθνπνχ θαη ηε ζίγνπξε θαζνδήγεζε. 3Θα 
θαηαιάβαηλεο ην κέζν κε ην νπνίν ε ζσηεξία έξρεηαη ζε ζέλα θαη δε ζα δίζηαδεο λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηο ακέζσο. 
2. Αο εμεηάζνπκε ηη αθξηβψο πηζηεχεηο αληί γηα απηή ηελ ηδέα. 2νπ θαίλεηαη φηη νη άιινη 
άλζξσπνη είλαη ρσξηζκέλνη απφ ζέλα θαη ηθαλνί λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπνπο πνπ δελ 
έρνπλ επηπηψζεηο πάλσ ζηηο ζθέςεηο ζνπ, νχηε θαη ε δηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά πάλσ ζηηο 
δηθέο ηνπο ζθέςεηο. Δπνκέλσο, ε ζηάζε ζνπ δελ έρεη επίδξαζε πάλσ ζε απηνχο, θαη νη 
εθθιήζεηο ηνπο γηα βνήζεηα κε θαλέλα ηξφπν δε ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθέο ζνπ εθθιήζεηο. 4Κη 
αθφκα λνκίδεηο φηη κπνξνχλ λα ακαξηήζνπλ ρσξίο λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ζνπ ηνπ 
εαπηνχ ζνπ, θαη φηη κπνξείο λα θξίλεηο ηελ ακαξηία ηνπο παξακέλνληαο φκσο εθηφο ηεο 
θαηαδίθεο θαη ελ εηξήλε. 
3. ηαλ «ζπγρσξείο» κηα ακαξηία, δελ ππάξρεη άκεζν φθεινο γηα ζέλα. 2Γίλεηο έιενο ζ' 
έλαλ πνπ είλαη αλάμηνο, απιψο γηα λα δείμεηο φηη είζαη θαιχηεξνο, ζ' έλα πςειφηεξν 
επίπεδν απφ απηφλ πνπ ζπγρσξείο. 3Γελ έρεη επαμίσο θεξδίζεη ηελ επζπιαρληθή αλνρή 
ζνπ, ηελ νπνία παξέρεηο ζε έλαλ πνπ είλαη αλάμηνο απηνχ ηνπ δψξνπ, επεηδή νη ακαξηίεο 
ηνπ ηνλ έρνπλ ππνβηβάζεη θάησ απφ κηα αιεζηλή ηζφηεηα κε ζέλα. 4Γε δηθαηνχηαη ηε 
ζπγρψξεζε ζνπ. 5Ζ ζπγρψξεζε ζνπ πξνζθέξεη έλα δψξν ζε απηφλ, αιιά φρη ζε ζέλα. 
4. Έηζη ε ζπγρψξεζε είλαη βαζηθά ειαηησκαηηθή, κηα επζπιαρληθή ηδηνηξνπία πνπ είλαη 
θαινπξναίξεηε, αιιά δελ ηελ αμίδεη θαλείο, έλα δψξν πνπ παξαρσξείηαη κεξηθέο θνξέο, 
αιιά παξαθξαηείηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Δπεηδή δελ ηελ αμίδεη θαλείο, ε παξαθξάηεζε 
ηεο είλαη δίθαηε, νχηε θαη είλαη δίθαην λα πξέπεη λα ππνθέξεηο φηαλ αξλείζαη λα ηε δψζεηο. -
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Ή ακαξηία πνπ ζπγρσξείο δελ είλαη δηθή ζνπ. 4Κάπνηνο ρψξηα απφ ζέλα ηε δηέπξαμε. 5Καη 
εζχ έπεηηα είζαη θηιεχζπιαρλνο θαη ηνπ δίλεηο φ,ηη δελ αμίδεη, ην δψξν δελ είλαη δηθφ ζνπ 
πην πνιχ απφ φ,ηη ήηαλ ε ακαξηία ηνπ. 
5. Αλ απηφ αιεζεχεη, ε ζπγρψξεζε δελ έρεη βάζε ζηελ νπνία λα ζηεξηρηεί κε αμηνπηζηία θαη 
ζηγνπξηά. 2Δίλαη κηα ηδηνηξνπία, ζχκθσλα κε :ελ νπνία δηαιέγεηο κεξηθέο θνξέο λα δψζεηο 
ράξε ζε θάπνηνλ πνπ δελ ηελ αμίδεη. 
3Παξακέλεη φκσο ην δηθαίσκα ζνπ λα κελ αθήζεηο ηνλ ακαξησιφ λα απνθχγεη ηε δίθαηε 
πιεξσκή ηεο ακαξηίαο ηνπ. 4Ννκίδεηο φηη ν Κχξηνο ηνπ Οπξαλνχ ζα άθελε ηε ζσηεξία ηνλ 
θφζκνπ λα βαζηζηεί ζε απηφ; 5Γε ζα ήηαλ κηθξή πξάγκαηη ε θξνληίδα Σνπ γηα ζέλα. αλ ε 
ζσηήξηα ζνπ βαζηδφηαλ ζε έλα θαπξίηζην; 
6. Γελ θαηαιαβαίλεηο ηε ζπγρψξεζε. 2πσο ηε βιέπεηο, δελ είλαη παξά ε αλάζρεζε ηεο 
θαλεξήο επίζεζεο, ρσξίο λα απαηηεί δηφξζσζε ζην λνπ ζνπ. 3Γελ κπνξεί λα ζνπ δψζεη 
εηξήλε έηζη φπσο ηελ αληηιακβάλεζαη. 4Γελ είλαη έλα κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ζνπ απφ 
φ,ηη βιέπεηο ζε θάπνηνλ άιιν: 5Γελ έρεη ηε δχλακε λα απνθαηαζηήζεη ζηελ επίγλσζε ζνπ 
ηελ ελφηεηα ζνπ κε απηφλ. 6Γελ είλαη φ,ηη ν Θεφο ηελ πξνφξηζε λα είλαη γηα ζέλα. 
7.· Μελ έρνληαο δψζεη ζε Απηφλ ην δψξν πνπ ζνπ δεηά, δελ κπνξείο λα αλαγλσξίζεηο ηα 
δψξα Σνπ θαη λνκίδεηο φηη δε ζνπ ηα έρεη δψζεη. 2Κη σζηφζν, ζα ζνπ δεηνχζε Απηφο έλα 
δψξν, αλ δελ ήηαλ γηα ζέλα; 3Θα κπνξνχζε Απηφο λα ηθαλνπνηεζεί κε θνχθηεο ρεηξνλνκίεο, 
θαη λα εθηηκήζεη ηέηνηα κεδακηλά δψξα ζαλ άμηα ηνπ Τηνχ Σνπ; 4Ζ ζσηεξία είλαη έλα δψξν 
θαιχηεξν απφ απηφ. 5Καη ε αιεζηλή ζπγρψξεζε, ζαλ ην κέζν κε ην νπνίν πξαγκαην-
πνηείηαη ε ζσηεξία, πξέπεη αζθαιψο λα ζεξαπεχζεη ην λνπ πνπ δίλεη, δηφηη ην λα δίλεη 
θαλείο είλαη ην ίδην κε ην λα ιακβάλεη. 6Ο,ηη δελ έρεη ιεθζεί δελ έρεη δνζεί, αιιά φ,ηη έρεη 
δνζεί πξέπεη λα έρεη ιεθζεί. 
8. ήκεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηελ αιήζεηα φηη ν δφηεο θαη ν παξαιήπηεο 
είλαη ν ίδηνο θαη ν απηφο. 2Θα ρξεηαζηείο βνήζεηα γηα λα ζνπ γίλεη θαηαλνεηφ απηφ, επεηδή 
είλαη ηφζν αληίζεην κε ηηο ζθέςεηο πνπ έρεηο ζπλεζίζεη. 3Ζ βνήζεηα φκσο πνπ ρξεηάδεζαη 
είλαη εδψ. 4Γψζε Σνπ ηελ πίζηε ζνπ ζήκεξα θαη δήηεζε Σνπ λα κνηξαζηεί καδί ζνπ ηελ 
εμάζθεζε ζνπ ζηελ αιήζεηα. 5Κη αλ πηάζεη ην κάηη ζνπ έζησ θαη κηα κφλν θεπγαιέα ζέα 
ηεο απειεπζέξσζεο πνπ έγθεηηαη ζηελ ηδέα πνπ εθαξκφδνπκε γηα ζήκεξα, ηφηε απηή είλαη 
κηα κέξα δφμαο γηα ηνλ θφζκν. 
9. Γψζε δεθαπέληε ιεπηά δπν θνξέο ζήκεξα ζηελ πξνζπάζεηα ζνπ λα θαηαιάβεηο ηε 
ζεκεξηλή ηδέα. 2Απηή είλαη ε ζθέςε κε ηελ νπνία ε ζπγρψξεζε παίξλεη ηε ζέζε πνπ ηεο 
αξκφδεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ζνπ. Δίλαη ε ζθέςε πνπ ζα απειεπζεξψζεη ην λνπ ζνπ απφ 
θαζεηί πνπ θξχβεη ην λφεκα ηεο ζπγρψξεζεο, θαη ε νπνία ζα ζνπ επηηξέςεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηελ αμία ηεο ζπγρψξεζεο γηα ζέλα. 
10. ηε ζησπή, θιείζε ηα κάηηα ζνπ ζηνλ θφζκν πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ηε ζπγρψξεζε θαη 
αλαδήηεζε θαηαθχγην ζην γαιήλην κέξνο φπνπ νη ζθέςεηο αληαιιάζζνληαη θαη νη ςεπδείο 
πεπνηζήζεηο εγθαηαιείπνληαη. 2Δπαλέιαβε ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη δήηεζε βνήζεηα λα 
θαηαιάβεηο ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη. 3Να είζαη πξφζπκνο λα δηδαρηείο. 4Να είζαη 
ραξνχκελνο λα αθνχο ηε Φσλή ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο λα ζνπ κηιά, θαη ζα 
θαηαιάβεηο ηα ιφγηα πνπ κηιά, θαη ζα αλαγλσξίζεηο φηη ζνπ κηιά ηα δηθά ζνπ ιφγηα. 
11. ζν πην ζπρλά κπνξείο, ππελζχκηδε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη έρεηο έλα ζθνπφ ζήκεξα, έλα 
ζηφρν ν νπνίνο θάλεη ηε ζεκεξηλή κέξα λα έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη φινπο 
ηνπο αδεξθνχο ζνπ.2Μελ αθήλεηο ην λνπ ζνπ λα μερλά απηφ ην ζηφρν γηα πνιιή ψξα, 
αιιά ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
3Σν θαζεηί πνπ δίλσ δίλεηαη ζηνλ εαπηό κνπ. 
4Ζ βνήζεηα πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα κάζσ 
όηη απηό αιεζεύεη είλαη καδί κνπ ηώξα. 
5Θα Σνλ εκπηζηεπηώ. 
6Μεηά, γηα κηα γαιήληα ζηηγκή, άλνημε ην λνπ ζνπ ζηε δηφξζσζε Σνπ θαη ηελ Αγάπε Σνπ. 
7Καη φ,ηη αθνχζεηο απφ Απηφλ ζα ην πηζηέςεηο, δηφηη φ,ηη Απηφο δίλεη ζα ιεθζεί απφ ζέλα. 
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ΜΑΘΖΜΑ 127 
 
Γελ Τπάξρεη Άιιε Αγάπε Δθηόο από ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ. 
 
1. Ίζσο λα λνκίδεηο φηη δηαθνξεηηθά είδε αγάπεο είλαη δπλαηά. 2'Ηζσο λα λνκίδεηο φηη 
ππάξρεη έλα είδνο αγάπεο γηα ηνχην, έλα είδνο αγάπεο γηα εθείλν, έλαο ηξφπνο λα αγαπάο 
θάπνηνλ, έλαο άιινο ηξφπνο λα αγαπάο θάπνηνλ άιιν. 3Ζ αγάπε είλαη έλα. 4Γελ έρεη 
ρσξηζηά κέξε νχηε βαζκνχο, νχηε είδε, νχηε επίπεδα, νχηε δηαθνξέο, νχηε δηαθξίζεηο. 
5Δίλαη φπσο ν εαπηφο ηεο, ίδηα θαη απαξάιιαρηε. 6Πνηέ δελ κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε 
δηαθνξεηηθά πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο. Δίλαη ε θαξδηά ηνπ Θενχ θαη ηνπ Τηνχ Σνπ επίζεο. 
2. Σν λφεκα ηεο Αγάπεο δελ είλαη θαλεξφ ζε θαλέλαλ πνπ λνκίδεη φηη ε αγάπε κπνξεί λα 
αιιάδεη. 2Γελ βιέπεη φηη πξέπεη λα είλαη αδχλαην λα αιιάμεη θαλείο ηελ αγάπε. 3Κη έηζη 
λνκίδεη φηη κπνξεί λα αγαπά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη λα κηζεί ζε άιιεο. 4Ννκίδεη 
επίζεο φηη ε αγάπε κπνξεί λα δνζεί ζε θάπνηνλ θαη λα παξακείλεη ν εαπηφο ηεο αλ θαη 
παξαθξαηείηαη απφ άιινπο. 5Σν λα πηζηεχεη θαλείο απηά ηα πξάγκαηα γηα ηελ αγάπε 
ζεκαίλεη φηη δελ ηελ θαηαιαβαίλεη. 6Αλ ζα κπνξνχζε ε αγάπε λα θάλεη ηέηνηεο δηαθξίζεηο, 
ζα έπξεπε λα θξίλεη κεηαμχ ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ ακαξησινχ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ Τηφ 
ηνπ Θενχ ζαλ ρσξηζηά κέξε. 
3. Ζ αγάπε δελ κπνξεί λα θξίλεη, 2πσο είλαη αδηαίξεηε ε ίδηα, έηζη θαη θνηηάδεη ηα πάληα 
ζαλ έλα. 3Σν λφεκα ηεο έγθεηηαη ζηελ ελφηεηα ηεο. 4Πξέπεη ινηπφλ λα είλαη αζχιιεπηε ζην 
λνπ πνπ λνκίδεη φηη ε αγάπε κεξνιεπηεί ή είλαη δηαηξεκέλε. 5Γελ ππάξρεη άιιε αγάπε 
εθηφο απφ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ, θαη φιε ε αγάπε είλαη δηθή Σνπ. 6Γελ ππάξρεη θακηά άιιε 
αξρή πνπ λα θπβεξλά εθεί πνπ δελ ππάξρεη αγάπε. 7Ζ αγάπε είλαη έλαο λφκνο πνπ δελ 
έρεη αληίζεηα. 8Ζ πιεξφηεηα ηεο είλαη ε δχλακε πνπ θξαηά ηα πάληα ελσκέλα, ν 
ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ πνπ Σνπο θξαηά θαη Σνπο δχν γηα πάληα ζαλ 
έλα. 
4. Κακηά ζεηξά καζεκάησλ πνπ ν ζηφρνο ηεο είλαη λα ζε δηδάμεη λα ζπκεζείο πνηνο 
πξαγκαηηθά είζαη δε ζα παξέιεηπε λα ηνλίζεη φηη δελ κπνξεί πνηέ λα ππάξμεη κηα δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ ηη πξαγκαηηθά είζαη θαη ηνπ ηη είλαη ε αγάπε. 2Σν λφεκα ηεο αγάπεο είλαη ην δηθφ 
ζνπ λφεκα θαη ην κνηξάδεζαη κε ηνλ ' Ίδην ην Θεφ. 3Γηφηη φ,ηη είζαη είλαη φ,ηη Απηφο είλαη. 
4Γελ ππάξρεη άιιε αγάπε εθηφο απφ ηελ Γηθή Σνπ θαη φ,ηη Απηφο είλαη, είλαη ην θαζεηί πνπ 
ππάξρεη. 5Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ Δαπηφ Σνπ θη έηζη είζαη θη εζχ δίρσο 
φξηα. 
5. Καλέλαο απφ ηνπο λφκνπο πνπ ππαθνχεη ν θφζκνο δελ κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα 
ζπιιάβεηο ην λφεκα ηεο αγάπεο. 2Ο,ηη πηζηεχεη ν θφζκνο πιάζηεθε ληα λα θξχςεη ην λφεκα 
ηεο αγάπεο θαη λα ην θξαηήζεη θξπθφ θαη ζθνηεηλφ. 3Γελ ππάξρεη νχηε έλαο θαλφλαο πνπ 
ππνζηεξίδεη ν θφζκνο πνπ λα κελ παξαβηάδεη ηελ αιήζεηα γηα ην ηη είλαη ε αγάπε θαη ην ηη 
είζαη θη εζχ επίζεο. 
6. Μελ αλαδεηάο λα βξεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κέζα ζηνλ θφζκν. 2Ζ αγάπε δελ βξίζθεηαη ζην 
ζθνηάδη θαη ην ζάλαην. 3 Δίλαη φκσο απφιπηα θαλεξή ζηα κάηηα πνπ βιέπνπλ θαη ζηα απηηά 
πνπ αθνχλ ηε Φσλή ηεο αγάπεο. 4Δμαζθνχκεζα ζήκεξα λα ειεπζεξψζνπκε ην λνπ ζνπ 
απφ φινπο ηνπο λφκνπο πνπ λνκίδεηο φηη πξέπεη λα ππαθνχο, απφ φινπο ηνπο 
πεξηνξηζκνχο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο δεηο θαη απφ φιεο ηηο αιιαγέο πνπ λνκίδεηο φηη είλαη 
κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πεπξσκέλνπ. 5ήκεξα θάλνπκε ην κεγαιχηεξν βήκα. πνπ δεηά 
απηή ε ζεηξά καζεκάησλ, θαζψο πξνρσξείο πξνο ην ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη. 
7. Αλ πεηχρεηο έζησ θαη ηελ πην ακπδξή ζχιιεςε ηνπ λνήκαηνο ηεο αγάπεο ζήκεξα, ζα 
έρεηο πξνρσξήζεη πξνο ηελ απειεπζέξσζε ζνπ κηα απφζηαζε δίρσο φξηα θαη ρξφληα 
αλαξίζκεηα. 2Μαδί ινηπφλ, αο είκαζηε ραξνχκελνη λα δψζνπκε ιίγν ρξφλν ζην Θεφ 
ζήκεξα θαη αο θαηαιάβνπκε φηη δελ ππάξρεη θαιχηεξε ρξήζε γηα ην ρξφλν καο. 
8. Γηα δεθαπέληε ιεπηά δπν θνξέο ζήκεξα απφδξαζε απφ θάζε λφκν ζηνλ νπνίν πηζηεχεηο 
ηψξα. 2Αλνημε ην λνπ ζνπ θαη αλαπαχζνπ. 3Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα απνδξάζεη απφ ηνλ 
θφζκν πνπ θαίλεηαη λα ζε θξαηά θπιαθηζκέλν, αλ δελ ηνλ ζεσξεί πνιχηηκν. 4Απφζπξε φιε 
ηελ αμία πνπ έρεηο ηνπνζεηήζεη ζηηο πεληρξέο πξνζθνξέο ηνπ, θαη ηα αλφεηα δψξα ηνπ, θαη 
άθεζε ην δψξν ηνπ Θενχ λα ηα αληηθαηαζηήζεη φια απηά. 
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9. Κάιεζε ηνλ Παηέξα ζνπ, βέβαηνο φηη ε Φσλή Σνπ ζα απαληήζεη. 2Ο Ίδηνο ην έρεη 
ππνζρεζεί απηφ. 3Καη ν Ίδηνο ζα βάιεη κηα ζπίζα αιήζεηαο κέζα ζην λνπ ζνπ παληνχ φπνπ 
εγθαηαιείπεηο κηα ςεπδή πεπνίζεζε, κηα ζθνηεηλή ςεπδαίζζεζε ηεο ίδηαο ζνπ ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο αγάπεο. 4Απηφο ζα ιάκςεη αλάκεζα ζηηο κάηαηεο 
ζθέςεηο ζνπ ζήκεξα θαη ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο ηελ αιήζεηα ηεο αγάπεο. 5Με 
αγάπε θαη θαινζχλε ζα θαηνηθήζεη Απηφο καδί ζνπ, θαζψο αθήλεηο ηε Φσλή Σνπ λα 
δηδάμεη ην λφεκα ηεο αγάπεο ζηνλ αγλφ θαη δεθηηθφ λνπ ζνπ. 6Καη Απηφο ζα επινγήζεη ην 
κάζεκα κε ηελ Αγάπε Σνπ. 
10. ήκεξα ηα πνιιά κειινληηθά ρξφληα ηεο αλακνλήο ζνπ γηα ηε ζσηεξία εμαθαλίδνληαη 
κπξνζηά ζηελ αησληφηεηα απηψλ πνπ καζαίλεηο. 2Αο δψζνπκε επραξηζηίεο ζήκεξα, πνπ 
γιηηψλνπκε έλα κέιινλ φκνην κε ην παξειζφλ. 3ήκεξα αθήλνπκε ην παξειζφλ πίζσ καο, 
πνηέ πηα λα κελ ην μαλαζπκεζνχκε. 4Καη πςψλνπκε ην βιέκκα καο πξνο έλα δηαθνξεηηθφ 
παξφλ, φπνπ έλα κέιινλ δηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθφ απφ ην παξειζφλ ζε φια ηα ραξαθηεξη-
ζηηθά ηνπ. 
11. Ο θφζκνο ζηε βξεθηθή ηνπ ειηθία είλαη αθφκα λενγέλλεηνο. 2Καη ζα ηνλ 
παξαθνινπζήζνπκε λα κεγαιψλεη θαη λα γίλεηαη πην πγηήο θαη δπλαηφο, γηα λα εθπέκπεη 
ηελ επινγία ηνπ ζε φινπο απηνχο πνπ έξρνληαη λα κάζνπλ πψο λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ 
θφζκν πνπ λφκηζαλ φηη πιάζηεθε ζην κίζνο γηα λα είλαη ν ερζξφο ηεο αγάπεο. 3Σψξα φινη 
ηνπο απειεπζεξψλνληαη καδί κε καο. 4Σψξα είλαη φινη ηνπο αδέξθηα καο ζηελ Αγάπε ηνπ 
Θενχ. 
12. Θα ηνπο ζπκφκαζηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δηφηη δελ κπνξνχκε λα 
αθήζνπκε έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ καο ρσξίο ηελ αγάπε καο αλ ζα ζέιακε λα γλσξίζνπκε 
ηνλ εαπηφ καο. 2Σνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ζθέςνπ θάπνηνλ πνπ θάλεη απηφ ην 
ηαμίδη καδί ζνπ θαη ν νπνίνο ήξζε λα κάζεη φ,ηη θη εζχ πξέπεη λα κάζεηο. Καη θαζψο έξρεηαη 
ζην λνπ ζνπ, δψζε ηνπ απηφ ην κήλπκα απφ ηνλ εαπηφ ζνπ: 
4ε επινγώ αδεξθέ, κνπ, κε ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ, ηελ νπνία κνηξάδνκαη καδί ζνπ. 5Γηόηη ζα 
ήζεια λα κάζσ ην ραξκόζπλν κάζεκα όηη δελ ππάξρεη άιιε αγάπε εθηόο από ηελ Αγάπε 
ηνπ Θενύ θαη ηελ δηθή ζνπ θαη ηε δηθή κνπ θαη όισλ καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 128 
 
Ο Κόζκνο πνπ Βιέπσ δελ Έρεη Σίπνηα πνπ λα Θέισ. 
 
Η. Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ρξεηάδεζαη λα ζνπ πξνζθέξεη, ηίπνηα πνπ 
λα κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ηίπνηα απνιχησο πνπ λα 
κπνξεί λα ζνπ δψζεη ραξά. 2Πίζηεςε απηή ηε ζθέςε θαη ζα ζσζείο απφ ρξφληα δπζηπρίαο, 
νπφ αλαξίζκεηεο απνγνεηεχζεηο θη απφ ειπίδεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζηηο πηθξέο ζηάρηεο 
ηεο απφγλσζεο. 3Πξέπεη νπσζδήπνηε λα δερηεί θαλείο ηελ αιήζεηα απηήο ηεο ζθέςεο, αλ 
ζα ήζειε λα αθήζεη ηνλ θφζκν πίζσ ηνπ θαη λα πςσζεί πάλσ απφ ηε κεδακηλή ζθαίξα ηνπ 
θαη ηηο αζήκαληεο ηδηνηππίεο ηνπ. 
2. Κάζε πξάγκα εδψ ζην νπνίν απνδίδεηο κεγάιε αμία, δελ είλαη παξά κία αιπζίδα πνπ ζε 
πξνζδέλεη ζηνλ θφζκν θαη δε ζα ππεξεηήζεη θαλέλα άιιν ζθνπφ εθηφο απφ απηφλ. 2Γηφηη 
ην θαζεηί πξέπεη λα ππεξεηήζεη ην ζθνπφ πνπ ηνπ έρεηο δψζεη, ψζπνπ λα δεηο ζε απηφ έλα 
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. 3Ο κνλαδηθφο ζθνπφο ζε απηφ ηνλ θφζκν πνπ είλαη άμηνο ηνπ λνπ ζνπ 
είλαη λα αγλνείο ηνλ θφζκν, ρσξίο λα θαζπζηεξείο κε ην λα βιέπεηο θάπνηα ειπίδα εθεί πνπ 
δελ ππάξρεη. 4Μελ εμαπαηείζαη πηα. 5Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ζέιεηο. 
3. Απφδξαζε ζήκεξα απφ ηηο αιπζίδεο πνπ βάδεηο ζην λνπ ζνπ, φηαλ βιέπεηο φηη ε 
ζσηεξία είλαη εδψ. 2Γηφηη ζε φ,ηη απνδίδεηο κεγάιε αμία, ην θάλεηο κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ 
απφ ηελ άπνςε ηνπ πψο αληηιακβάλεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Οια ηα πξάγκαηα πνπ αλαδεηάο 
γηα λα απμήζεηο ηελ αμία ζνπ ζηα κάηηα ζνπ ζε πεξηνξίδνπλ πεξηζζφηεξν, θξχβνπλ ηελ 
αμία ζνπ απφ ζέλα θαη πξνζζέηνπλ έλα αθφκα θξαγκφ κπξνζηά ζηελ πφξηα πνπ νδεγεί 
ζηελ αιεζηλή επίγλσζε ηνπ Δαπηνχ ζνπ. 
4. Μελ αθήλεηο ηίπνηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ζθέςεηο γηα ην ζψκα λα θαζπζηεξήζεη ηελ 
πξφνδφ ζνπ πξνο ηε ζσηεξία, νχηε θαη λα επηηξέςεηο ζηε δειεαζηηθή ζθέςε φηη ν θφζκνο 
έρεη θάηη πνπ ζέιεηο, λα ζε θξαηήζεη πίζσ. 2Σίπνηα δελ ππάξρεη εδψ λα αγαπήζεηο. 
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3Σίπνηα εδψ δελ, αμίδεη νχηε κηα ζηηγκή θαζπζηέξεζεο θαη πφλνπ, νχηε κηα ζηηγκή 
αβεβαηφηεηαο θαη ακθηβνιίαο. 4Σα δίρσο αμία πξάγκαηα δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα. 5Ζ 
ζηγνπξηά ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο δελ κπνξεί λα βξεζεί ζε φ,ηη είλαη αλάμην. 
5. ήκεξα εμαζθνχκεζα γηα λα εγθαηαιείςνπκε φιεο ηηο ζθέςεηο ησλ αμηψλ πνπ έρνπκε 
δψζεη ζηνλ θφζκν. 2Αθήλνπκε ηνλ θφζκν ειεχζεξν απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ δψζακε ζηηο 
δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ, ηηο φςεηο ηνπ θαη ηα φλεηξα ηνπ. Σνλ θξαηάκε ζην λνπ καο ρσξίο λα 
ηνπ απνδίδνπκε θαλέλα ζθνπφ θαη ηνλ ειεπζεξψλνπκε απφ ην θαζεηί πνπ ζα ηνλ ζέιακε 
λα είλαη. 4Με απηφ ηνλ ηξφπν αθαηξνχκε ηηο αιπζίδεο πνπ θξαηνχλ θιεηζηή ηελ πφξηα ηεο 
ειεπζεξίαο απφ ηνλ θφζκν θαη πξνρσξάκε πέξα απφ φιεο ηηο κεδακηλέο αμίεο θαη ηνπο 
αζήκαληνπο ζηφρνπο. 
6. ηακάηα θαη κείλε αθίλεηνο γηα ιίγν θαη δεο πφζν ςειά πάλσ απφ ηνλ θφζκν 
αλπςψλεζαη, φηαλ ειεπζεξψλεηο ην λνπ ζνπ απφ αιπζίδεο θαη ηνλ αθήλεηο λα αλαδεηά ην 
επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν νίθνο ηνπ. 2Ο λνπο ζνπ ζα είλαη επγλψκσλ πνπ ζα είλαη 
ειεχζεξνο γηα ιίγν. 3Γλσξίδεη πνχ αλήθεη. 4Απιψο θαη κφλν ειεπζέξσζε ηα θηεξά ηνπ θαη 
ζα πεηάμεη κε ραξά θαη ζηγνπξηά λα ελσζεί κε ηνλ άγην ζθνπφ ηνπ. 5 Άθεζε ηνλ λα 
αλαπαπηεί ζην Γεκηνπξγφ ηνπ, γηα λα απνθαηαζηαζεί εθεί ζηελ πγεία, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 
αγάπε. 
7. Γψζε ηνπ δέθα ιεπηά αλάπαπζεο ηξεηο θνξέο ζήκεξα  .2Κη φηαλ αλνίμεηο ηα κάηηα ζνπ 
χζηεξα, δε ζα ηξέθεηο ηφζν κεγάιε εθηίκεζε γηα ην νηηδήπνηε πνπ βιέπεηο, φπσο έηξεθεο 
φηαλ ην θνίηαγεο πξνεγνπκέλσο. 3ινο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θνηηάδεηο ηνλ θφζκν ζα 
αιιάμεη ιίγν, θάζε θνξά πνπ αθήλεηο ην λνπ ζνπ λα απνδξάζεη απφ ηηο αιπζίδεο ηνπ. 4Ο 
θφζκνο δε βξίζθεηαη εθεί πνπ ν λνπο ζνπ αλήθεη. 5Καη εζχ αλήθεηο εθεί πνπ ν λνπο ζνπ ζα 
ήζειε λα είλαη θαη εθεί πνπ πεγαίλεη λα αλαπαπηεί φηαλ ηνλ απειεπζεξψλεηο απφ ηνλ 
θφζκν. 6Ο Οδεγφο ζνπ είλαη ζίγνπξνο. 7Αλνημε ην λνπ ζνπ ζε Απηφλ. 8Μείλε αθίλεηνο θαη 
αλαπαχζνπ. 
8. Πξνζηάηεπε ην λνπ ζνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο επίζεο. 2Καη φηαλ λνκίδεηο φηη 
βιέπεηο θάπνηα αμία ζε κηα πιεπξά ή ζε έλα είδσιν ηνπ θφζκνπ, αξλήζνπ λα πεξάζεηο 
απηή ηελ αιπζίδα γχξσ απφ ην λνπ ζνπ, αιιά ιέγε ζηνλ εαπηφ ζνπ κε γαιήληα βεβαηφηεηα 
ηα εμήο: 
3Απηό δε ζα κε δειεάζεη λα θαζπζηεξήζσ ηνλ εαπηό κνπ. 4Ο θόζκνο πνπ βιέπσ δελ έρεη 
ηίπνηα πνπ λα ζέισ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 129 
 
Πέξα Από Απηό ηνλ Κόζκν Τπάξρεη Έλαο Κόζκνο πνπ Θέισ. 
 
1. Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζθέςε πνπ εθαξκφζακε ρζεο. 2Γελ κπνξεί 
λα ζηακαηήζεηο ζηελ ηδέα φηη ν θφζκνο δελ έρεη θακηά αμία, δηφηη αλ δε δεηο φηη ππάξρεη θάηη 
άιιν γηα ην νπνίν ειπίδεηο, ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεηο ζα είλαη λα πέζεηο ζε θαηάζιηςε. 
3Ή έκθαζε πνπ δίλνπκε δελ είλαη λα παξαηηεζείο απφ ηνλ θφζκν, αιιά λα ηνλ αληαιιάμεηο 
γηα φ,ηη είλαη πνιχ πην ηθαλνπνηεηηθφ γεκάην κε ραξά θαη ηθαλφ λα ζνπ πξνζθέξεη εηξήλε. 
4Μήπσο λνκίδεηο φηη απηφο ν θφζκνο κπνξεί λα ζνπ ηα πξνζθέξεη απηά; 
2. Ίζσο λα αμίδεη λα δψζεηο ιίγε ψξα γηα λα ζπιινγηζηείο αθφκα κηα θνξά ηελ αμία απηνχ 
ηνπ θφζκνπ. 2Ηζσο λα παξαδερηείο φηη δελ έρεηο ηίπνηα λα ράζεηο αλ εγθαηαιείςεηο φιεο ηηο 
ζθέςεηο ησλ αμηψλ πνπ έρεηο δψζεη ζηνλ θφζκν εδψ.  θφζκνο πνπ βιέπεηο είλαη 
πξάγκαηη αλειεήο, αζηαζήο θαη ζθιεξφο, δελ λνηάδεηαη γηα ζέλα, βηάδεηαη λα εθδηθεζεί θαη 
είλαη άζπιαρλνο θαη γεκάηνο κίζνο. 4Γίλεη, κφλν θαη κφλν γηα λα πάξεη πίζσ θαη αθαηξεί 
φια ηα πξάγκαηα πνπ έρεηο αγαπήζεη γηα ιίγν. 5Αγάπε πνπ λα δηαξθεί δελ βξίζθεηαη, δηφηη 
δελ ππάξρεη θαζφινπ εδψ. 6Απηφο είλαη ν θφζκνο ηνπ ρξφλνπ πνπ φια ηα πξάγκαηα 
ηειεηψλνπλ. 
3. Δίλαη απψιεηα ινηπφλ λα βξεηο έλαλ άιιν θφζκν, φπνπ ην ράζηκν είλαη αδχλαην, φπνπ ε 
αγάπε δηαξθεί γηα πάληα, ην κίζνο δελ ππάξρεη θαη ε εθδίθεζε δελ έρεη λφεκα; 2Δίλαη 
απψιεηα λα βξεηο φια ηα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο θαη λα γλσξίζεηο φηη δελ έρνπλ 
ηέινο θαη φηη ζα παξακείλνπλ γηα πάληα αθξηβψο φπσο ηα ζέιεηο; 3Αθφκα θη απηά φκσο ζα 
αληαιιαγνχλ ζην ηέινο γηα απηφ γηα ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, δηφηη απφ 
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εθείλν ηνλ θφζκν ζα πάο εθεί φπνπ ηα ιφγηα είλαη εληειψο αλεπαξθή, ζε κηα ζησπή φπνπ ε 
γιψζζα δε κηιηέηαη, αιιά είλαη φκσο απφιπηα θαηαλνεηή. 
4. Ζ επηθνηλσλία, μεθάζαξε θαη νινθάλεξε φπσο ε κέξα, παξακέλεη απεξηφξηζηε γηα φιε 
ηελ αησληφηεηα. 2Καη ν Ίδηνο ν Θεφο κηιά ζηνλ Τηφ Σνπ, φπσο ν Τηφο Σνπ κηιά ζε Απηφλ. Ή 
γιψζζα ηνπο δελ έρεη ιφγηα, δηφηη φ,ηη ιέλε δελ κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί. 4Ζ γλψζε Σνπο 
είλαη άκεζε, απφιπηα θνηλή θαη εληειψο ελνπνηεκέλε. 5Πφζν καθξηά απφ απηφ είζαη εζχ 
πνπ παξακέλεηο δεζκεπκέλνο ζε απηφ ηνλ θφζκν. 6Καη φκσο πφζν θνληά βξίζθεζαη, φηαλ 
αληαιιάζζεηο απηφ ηνλ θφζκν γηα ηνλ θφζκν πνπ ζέιεηο πξαγκαηηθά. 
5. Σψξα ην ηειεπηαίν βήκα είλαη βέβαην, ηψξα ζηέθεζαη κφλν κηα ζηηγκή πην καθξηά απφ 
ηελ αησληφηεηα. 2Δδψ κπνξείο λα θνηηάδεηο κφλν κπξνζηά, πνηέ πίζσ γηα λα μαλαδείο ηνλ 
θφζκν πνπ δε ζέιεηο. 3Ηδνχ. ν θφζκνο πνπ ζέιεηο έξρεηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, θαζψο 
απνδεζκεχεηο ηνλ λνπ ζνπ απφ ηα αζήκαληα πξάγκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν θφζκνο γηα λα 
ζε θξαηά θπιαθηζκέλν. 4Μελ ηνπο δίλεηο αμία θαη ζα εμαθαληζηνχλ. Δθηίκεζε ηα θαη ζα ζνπ 
θαίλνληαη πξαγκαηηθά. 
6. Απηή είλαη ε εθινγή. 2Ση απψιεηα κπνξείο λα έρεηο φηαλ δηαιέγεηο λα κε δίλεηο αμία ζε 
φ,ηη είλαη εληειψο αζήκαλην; 3Απηφο ν θφζκνο δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ζέιεηο πξαγκαηηθά, 
αιιά φ,ηη δηαιέγεηο ζηε ζέζε ηνπ ην ζέιεηο πξάγκαηη! 4Αθεζέ ην λα ζνπ δνζεί ζήκεξα. 
5Πεξηκέλεη κφλν θαη κφλν γηα λα ην δηαιέμεηο, ψζηε λα πάξεη ηε ζέζε φισλ ησλ πξαγκάησλ 
πνπ αλαδεηάο αιιά δε ζέιεηο. 
7. Δθάξκνζε ηελ πξνζπκία ζνπ λα θάλεηο απηή ηελ αιιαγή δέθα ιεπηά ην πξσί, δέθα ην 
βξάδπ θαη κηα αθφκα θνξά ζηα ελδηάκεζα. 2 Άξρηζε κε ηα εμήο: 
3Πέξα από απηό ηνλ θόζκν 
είλαη έλαο θόζκνο πνπ ζέισ. 
4Γηαιέγσ λα δσ εθείλν ηνλ θόζκν αληί γηα απηόλ, 
δηόηη εδώ δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα ζέισ πξαγκαηηθά. 
5 Μεηά θιείζε ηα κάηηα ζνπ ζηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο θαη ζηε ζησπή ηνπ ζθνηαδηνχ 
παξαθνινχζεζε ηα θψηα, πνπ δελ είλαη απηνχ ηνπ θφζκνπ, λα αλάβνπλ ην έλα κεηά ην 
άιιν, ψζπνπ ην γεγνλφο φηη εθεί πνπ έλα αξρίδεη έλα άιιν ηειεηψλεη ράλεη θάζε λφεκα 
θαζψο φια ηνπο γίλνληαη έλα. 
8. ήκεξα ηα θψηα ηνπ Οπξαλνχ ζθχβνπλ πξνο ηα ζέλα, γηα λα ιάκςνπλ πάλσ ζηα 
βιέθαξα ζνπ θαζψο αλαπαχεζαη πέξα απφ ηνλ θφζκν ηνπ ζθνηαδηνχ. 2Τπάξρεη εδψ θσο 
πνπ ηα κάηηα ζνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ. 3 λνπο φκσο κπνξεί λα ην δεη μεθάζαξα θαη 
κπνξεί λα θαηαιάβεη. 4Μηα κέξα ράξεο ζνπ, δίλεηαη ζήκεξα, θαη δίλνπκε επραξηζηίεο. 
5πλεηδεηνπνηνχκε ζήκεξα φηη ην θαζεηί πνπ θνβφζνπλ κήπσο ράζεηο ήηαλ κφλν θαη κφλν 
κηα απψιεηα γηα ζέλα. 
9. Σψξα θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη απψιεηα. 2Γηφηη έρνπκε επηηέινπο δεη ην αληίζεηφ 
ηεο θαη είκαζηε επγλψκνλεο πνπ ε επηινγή έρεη γίλεη. 3Να ζπκάζαη ηελ απφθαζε ζνπ θάζε 
κηα ψξα θαη λα αθηεξψλεηο κηα ζηηγκή ζηελ επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο ζνπ κε ην λα 
εγθαηαιείπεηο ηηο νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο πνπ έρεηο θαη λα ζπιινγίδεζαη γηα ιίγν 
απνθιεηζηηθά ηα εμήο: 
4 Ο θόζκνο πνπ βιέπσ. 
δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ζέισ. 
5Πέξα από απηό ηνλ θόζκν 
ππάξρεη έλαο θόζκνο πνπ ζέισ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 130 
 
Δίλαη Αδύλαην λα Βιέπσ Γύν Κόζκνπο Σαπηόρξνλα. 
 
Η. Ζ αληίιεςε είλαη ζπλεπήο, 2,ηη βιέπεηο θαζξεθηίδεη ηηο ζθέςεηο ζνπ. 3Καη νη ζθέςεηο ζνπ 
απιά θαη κφλν θαζξεθηίδνπλ ηελ επηινγή ζνπ ηνπ ηη ζέιεηο λα δεηο. 4Οη αμίεο ζνπ ην 
θαζνξίδνπλ απηφ, γηαηί ην θαζεηί ζην νπνίν δίλεηο αμία ζα ζέιεηο θαη λα ην δεηο πηζηεχνληαο 
φηη απηφ πνπ βιέπεηο ππάξρεη πξαγκαηηθά. 5Καλέλαο δελ κπνξεί λα δεη έλα θφζκν ζηνλ 
νπνίν ν λνπο ηνπ δελ έρεη δψζεη αμία. 6Καη θαλέλαο δελ κπνξεί λα κε δεη απηφ πνπ 
πηζηεχεη θαη απηφ πνπ ζέιεη. 
2. Πνηνο κπνξεί φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κηζεί θαη λα αγαπά ηαπηφρξνλα; 2Πνηνο 
κπνξεί λα επηζπκεί φ,ηη δε ζέιεη λα ππάξρεη; 3Καη πνηνο κπνξεί λα δηαιέμεη λα δεη έλα 
θφζκν ηνλ νπνίν θνβάηαη; 4Ο θφβνο πξέπεη λα ηπθιψλεη, γηαηί απηφ είλαη ην φπιν ηνπ: φηη 
θνβάζαη λα δεηο, δελ κπνξείο λα ην δεηο. 5Ζ αγάπε θαη ε αληίιεςε επνκέλσο πξνρσξνχλ 
ρέξη-ρέξη, αιιά ν θφβνο θξχβεη ζην ζθνηάδη φ,ηη ππάξρεη. 
3. Δπνκέλσο, ηη κπνξεί λα πξνβάιιεη ν θφβνο πάλσ ζηνλ θφζκν; 2Ση κπνξεί λα δεη θαλείο 
ζην ζθνηάδη πνπ λα είλαη πξαγκαηηθφ; 3Ζ αιήζεηα επηζθηάδεηαη απφ ην θφβν θαη φ,ηη 
απνκέλεη δελ είλαη παξά κία θαληαζία. 4Ση κπνξεί φκσο λα είλαη πξαγκαηηθφ ζηηο ηπθιέο 
θαληαζίεο πνπ γελλά ν παληθφο; 5Ση ζα ήζειεο απφ απηφ λα ζνπ απνθαιπθζεί; 6Ση ζα 
ήζειεο λα θξαηήζεηο ζ' έλα ηέηνην φλεηξν; 
4. Ο θφβνο έρεη πιάζεη ην θάζε ηη πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο. 2ινπο ηνπο δηαρσξηζκνχο, 
φιεο ηηο δηαθξίζεηο, θαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξψλ πνπ πηζηεχεηο φηη ζπγθξνηνχλ ηνλ θφζκν. 
3ια απηά δελ ππάξρνπλ. 4Ο ερζξφο ηεο αγάπεο ηα έρεη επηλνήζεη. 5Ζ αγάπε φκσο δελ 
κπνξεί λα έρεη θαλέλα ερζξφ, θαη έηζη φια απηά δελ έρνπλ θακηά αηηία, νχηε χπαξμε, νχηε 
ζπλέπεηεο. 6Μπνξεί λα ηα εθηηκά θαλείο, αιιά παξακέλνπλ κε πξαγκαηηθά. 7Μπνξνχλ λα 
αλαδεηεζνχλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ. 8ήκεξα δε ζα ηα αλαδεηήζνπκε, νχηε θαη 
ζα ράζνπκε ηε κέξα καο ςάρλνληαο γηα φ,ηη δελ κπνξεί λα βξεζεί. 
5. Δίλαη αδχλαην λα βιέπεηο ηαπηφρξνλα δχν θφζκνπο πνπ πνηέ δε ζπκπίπηνπλ. 
2Αλαδήηεζε ηνλ έλα θαη ν άιινο εμαθαλίδεηαη. 3Αιιά ν έλαο παξακέλεη. 4Απηνί νη θφζκνη 
απνηεινχλ ην θάζκα ησλ επηινγψλ ζνπ, ε απφθαζε ζνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί απηέο ηηο 
επηινγέο. 5Σν πξαγκαηηθφ θαη ην κε πξαγκαηηθφ, θαη ηίπνηα άιιν εθηφο απφ απηά, είλαη νη 
κφλεο επηινγέο πνπ κπνξείο λα θάλεηο. 
6. ήκεξα δε ζα επηρεηξήζνπκε λα θάλνπκε θαλέλα ζπκβηβαζκφ εθεί πνπ θαλέλαο δελ είλαη 
δπλαηφο. 2Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο είλαη ε απφδεημε φηη έρεηο ήδε θάλεη κηα επηινγή, ε νπνία 
είλαη ηφζν εθηελήο φζν θαη ην αληίζεην ηεο. 3Απηφ πνπ ζα ζέιακε λα κάζνπκε ζήκεξα είλαη 
πεξηζζφηεξν απφ ην λα κάζεηο απιψο φηη δελ κπνξείο λα βιέπεηο δχν θφζκνπο 
ηαπηφρξνλα. 4Γηδάζθεζαη επίζεο φηη ν θφζκνο πνπ βιέπεηο είλαη εληειψο ζπλεπήο απφ ηελ 
νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ηνλ βιέπεηο. 5Δίλαη φινο ν ίδηνο επεηδή πξνέξρεηαη απφ έλα 
ζπλαίζζεκα, θαη θαζξεθηίδεη ηελ πεγή ηνπ ζην θαζεηί πνπ βιέπεηο. 
7. Έμη θνξέο ζήκεξα, κε επραξηζηίεο θαη επγλσκνζχλε, δίλνπκε ραξνχκελα πέληε ιεπηά 
ζηε ζθέςε πνπ βάδεη ηέινο ζε φινπο ηνπο ζπκβηβαζκνχο θαη ηηο ακθηβνιίεο θαη ηηο 
ππεξβαίλνπκε φιεο καδί. 2Γε ζα θάλνπκε ρίιηεο δηαθξίζεηο δίρσο λφεκα θαη ζα 
επηρεηξήζνπκε λα θέξνπκε καδί καο έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο κε πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 
αθηεξψλνπκε ηνπο λφεο καο ζην λα βξνχκε φ,ηη είλαη πξαγκαηηθφ. 
8. Άξρηζε ηελ αλαδήηεζε ζνπ γηα ηνλ άιιν θφζκν δεηψληαο κηα δχλακε πέξα απφ ηε δηθή 
ζνπ θαη αλαγλσξίδνληαο ηη είλαη απηφ πνπ αλαδεηάο. 2Γε ζέιεηο ςεπδαηζζήζεηο. 3Καη 
έξρεζαη ζε απηά ηα πεληάιεπηα αδεηάδνληαο ηα ρέξηα ζνπ απφ φινπο ηνπο κεδακηλνχο 
ζεζαπξνχο απηνχ ηνπ θφζκνπ. 4Πεξηκέλεηο ην ζεφ λα ζε βνεζήζεη, θαζψο ιεο ηα εμήο: 
5Δίλαη αδύλαην λα βιέπσ δύν θόζκνπο ηαπηόρξνλα. 
6Αο δερηώ ηε δύλακε πνπ κνπ πξνζθέξεη ν Θεόο 
θαη αο κε δσ θακηά αμία ζε απηό ηνλ θόζκν, 
ώζηε λα κπνξέζσ λα βξσ ηελ ειεπζεξία κνπ 
θαη ηε ζσηεξία κνπ. 
9. Ο Θεφο ζα βξίζθεηαη εθεί. 2Γηαηί έρεηο επηθαιεζηεί ηε κεγάιε αζηείξεπηε Γχλακε, ε 
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Οπνία κε επγλσκνζχλε ζα θάλεη απηφ ην γηγαληηαίν βήκα καδί κε ζέλα. 3Οχηε θαη ζα 
παξαιείςεηο λα δεηο ηηο επραξηζηίεο Σνπ λα απνθαιχπηνληαη ζηελ πξαγκαηηθή αληίιεςε θαη 
ηελ αιήζεηα. 4Γε ζα ακθηβάιιεηο γηα φ,ηη ζα δεηο, γηαηί αλ θαη έρεη λα θάλεη κε αληίιεςε δελ 
είλαη ην είδνο ηεο φξαζεο πνπ ηα κάηηα ζνπ έρνπλ πνηέ πξηλ δεη δίρσο βνήζεηα. 5Καη ζα 
γλσξίδεηο φηη ε δχλακε ηνπ Θενχ ζε ζηεξίδεη θαζψο έθαλεο απηή ηελ επηινγή. 
10. Γηψρλε ηνλ πεηξαζκφ ζήκεξα φπνηε εκθαλίδεηαη απιψο κε ην λα ζπκάζαη ηα φξηα ηεο 
επηινγήο ζνπ. 2Σν κε πξαγκαηηθφ ή ην πξαγκαηηθφ, ην ςεχδνο ή ε αιήζεηα είλαη φ,ηη 
βιέπεηο θαη ην κφλν πνπ βιέπεηο. 3Ζ αληίιεςε είλαη ζπλεπήο κε ηελ επηινγή ζνπ, θαη ε 
θφιαζε ή ν Οπξαλφο έξρεηαη ζε ζέλα φινο καδί. 
11. Γέμνπ έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θφιαζεο ζαλ θάηη πξαγκαηηθφ θαη ζα έρεηο θαηαδηθάζεη ηα 
κάηηα ζνπ θαη θαηαξαζηεί ηελ φξαζε ζνπ θαη φ,ηη ζα βιέπεηο ζα είλαη θφιαζε πξάγκαηη. 3Ζ 
απειεπζέξσζε ηνπ Οπξαλνχ φκσο αθφκα παξακέλεη εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο επηινγήο ζνπ, 
γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην θαζεηί πνπ ζα ζνπ έδεηρλε ε θφιαζε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα 
ιεο ζε νπνηνδήπνηε θνκκάηη ηεο θφιαζεο, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλεη, είλαη απιψο 
ην εμήο: 
4Δίλαη αδύλαην λα βιέπσ δπν θόζκνπο ηαπηόρξνλα. 
5Αλαδεηώ ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζσηεξία κνπ 
θαη απηό εδώ δελ είλαη θάηη πνπ ζέισ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 131 
 
Καλέλαο πνπ Αλαδεηά λα Βξεη ηελ Αιήζεηα Γελ Μπνξεί λα Απνηύρεη. 
 
Η. Ζ απνηπρία είλαη παληνχ γχξσ ζνπ φηαλ αλαδεηάο ζηφρνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ. 2Φάρλεηο λα βξεηο κνληκφηεηα ζε φ,ηη κεηαβάιιεηαη, αγάπε εθεί πνπ δελ 
ππάξρεη θαζφινπ, αζθάιεηα κέζα ζηνλ θίλδπλν, αζαλαζία κέζα ζην ζθνηάδη ηνπ νλείξνπ 
ηνπ ζαλάηνπ. 3Πνηνο ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη φηαλ ε αληίθαζε είλαη ην πεξηβάιινλ ηεο 
εξεπλάο ηνπ θαη ην κέξνο ζην νπνίν έξρεηαη γηα λα βξεη ζηαζεξφηεηα; 
2. Οη ζηφρνη πνπ δελ έρνπλ λφεκα δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. 2Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα 
ηνπο πεηχρεηο, γηαηί ηα κέζα κε ηα νπνία αγσλίδεζαη γηα απηνχο δελ έρνπλ λφεκα. 3Πνηνο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα αλφεηα κέζα θαη λα ειπίδεη φηη κε απηά ζα θεξδίζεη θάηη; 
4Πνχ κπνξεί απηά ηα κέζα λα νδεγνχλ; 5Καη ηη ζα κπνξνχζαλ λα πεηχρνπλ πνπ λα 
πξνζθέξεη θάπνηα ειπίδα φηη είλαη πξαγκαηηθφ; 6Ζ απφδεημε ηνπ θαληαζηηθνχ νδεγεί ζην 
ζάλαην, επεηδή είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ ηίπνηα θαη ελψ ςάρλεηο λα βξεηο ηε δσή επηδεηάο ην 
ζάλαην. 7Φάρλεηο γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ελψ ζηελ θαξδηά ζνπ πξνζεχρεζαη γηα 
θίλδπλν θαη πξνζηαζία ηνπ αζήκαληνπ νλείξνπ πνπ έπιαζεο. 
3. Παξ' φι' απηά, ε αλαδήηεζε είλαη αλαπφθεπθηε εδψ. 2Γη' απηφ ην ιφγν ήξζεο θαη είλαη 
βέβαην φηη ζα θάλεηο απηφ γηα ην νπνίν ήξζεο.3 θφζκνο φκσο δελ κπνξεί λα ζνπ 
ππαγνξεχζεη ην ζηφρν πνπ αλαδεηάο, εθηφο αλ ηνπ δψζεηο ηε δχλακε λα ην θάλεη απηφ. 
4Γηαθνξεηηθά, είζαη αθφκα ειεχζεξνο λα δηαιέμεηο έλα ζηφρν πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ 
θφζκν θαη θάζε ζθέςε ηνπ θφζκνπ, θαη ν νπνίνο έξρεηαη ζε ζέλα απφ κηα ηδέα πνπ έρεηο 
εγθαηαιείςεη αιιά φκσο ζπκάζαη, παιηά αιιά θαη θαηλνχξηα, ν αληίιαινο κηαο θιεξνλνκηάο 
πνπ έρεη μεραζηεί, αιιά ε νπνία έρεη ην θαζεηί πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο. 
4. Να είζαη ραξνχκελνο πνπ πξέπεη λα αλαδεηάο. 2Να είζαη επίζεο ραξνχκελνο λα κάζεηο 
φηη αλαδεηάο ηνλ Οπξαλφ θαη φηη ζα βξεηο ην ζηφρν πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο. 3Καλέλαο δελ 
κπνξεί λα ζέιεη απηφ ην ζηφρν θαη λα κελ ηνλ πεηχρεη ηειηθά. 4Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ κπνξεί 
λα αλαδεηά κάηαηα, παξ' φιν πνπ πξνζπαζεί λα θαζπζηεξεί, λα εμαπαηά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
λα λνκίδεη φηη ε θφιαζε είλαη απηφ πνπ αλαδεηά. 5Οηαλ θάλεη ιάζνο, βξίζθεη ηξφπν λα ην 
δηνξζψζεη. 6Οηαλ ράλεη ην δξφκν ηνπ, νδεγείηαη πίζσ ζην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 
5. Καλέλαο δελ παξακέλεη ζηελ θφιαζε, γηαηί θαλέλαο δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην 
Γεκηνπξγφ ηνπ νχηε λα επεξεάζεη ηελ ηέιεηα, άρξνλε θαη ακεηάβιεηε Αγάπε Σνπ. 2Θα 
βξεηο ηνλ Οπξαλφ. 3Σν θαζεηί πνπ αλαδεηάο εθηφο απφ απηφ ζα ραζεί. 4ρη φκσο επεηδή 
ζα αθαηξεζεί απφ ζέλα. 5Θα παξέιζεη επεηδή δελ ην ζέιεηο. 6Δίλαη ηφζν ζίγνπξν φηη ζα 
πεηχρεηο ην ζηφρν πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο, φζν είλαη ην γεγνλφο φηη ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε 
αλακάξηεην. 
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6. Γηαηί λα πεξηκέλεηο γηα ηνλ Οπξαλφ; 2Δίλαη εδψ ζήκεξα. 3Ο ρξφλνο είλαη ε κεγάιε 
ςεπδαίζζεζε φηη ν Οπξαλφο είλαη ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ. 4Απηφ φκσο δελ είλαη 
δπλαηφ, αλ ν Οπξαλφο είλαη ην κέξνο φπνπ ν Θεφο ζέιεη λα βξίζθεηαη ν Τηφο Σνπ. 5Πψο ζα 
κπνξνχζε ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα είλαη ζην παξειζφλ ή λα κελ έρεη αθφκα ζπκβεί; 6,ηη 
Απηφο ζέιεη ππάξρεη ηψξα, ρσξίο παξειζφλ θαη ρσξίο κέιινλ. Δίλαη ηφζν καθξηά απφ ην 
ρξφλν, φζν είλαη έλα θεξάθη απφ έλα καθξηλφ αζηέξη, ή φ,ηη δηάιεμεο απ' φ,ηη πξαγκαηηθά 
ζέιεηο. 
7. Ο Οπξαλφο παξακέλεη ε κφλε άιιε επηινγή ζνπ εθηφο απφ ηνλ παξάμελν θφζκν πνπ 
έπιαζεο θαη φιεο ηηο ηδηνηππίεο ηνπ, ηα κεηαβαιιφκελα πξφηππα ηνπ θαη ηνπο αβέβαηνπο 
ζηφρνπο ηνπ, ηηο νδπλεξέο εδνλέο ηνπ θαη ηηο ηξαγηθέο ηνπ ραξέο. 2Ο Θεφο δελ έπιαζε 
αληηθάζεηο. 3,ηη αξλείηαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε θαη επηηίζεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ δελ 
πξνέξρεηαη απφ Απηφλ. 4Απηφο δελ έπιαζε δχν λφεο, κε ηνλ Οπξαλφ ζαλ ην ραξκφζπλν 
απνηέιεζκα ηνπ ελφο λνπ θαη ηε γε ζαλ ην ζιηβεξφ απνηέιεζκα ηνπ άιινπ λνπ πνπ είλαη 
απφ θάζε άπνςε ην αληίζεην ηνπ Οπξαλνχ. 
8. Ο Θεφο δελ ππνθέξεη απφ ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο. 2Οχηε θαη ε δεκηνπξγία Σνπ είλαη 
ρσξηζκέλε ζηα δχν. 3Πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα είλαη ν Τηφο Σνπ ζηελ θφιαζε, φηαλ ν Ίδηνο ν 
Θεφο ηνλ εγθαζίδξπζε ζηνλ Οπξαλφ; 4Πψο ζα κπνξνχζε λα ράζεη φ,ηη ε Αηψληα Βνχιεζε 
ηνπ έρεη δψζεη λα είλαη ν νίθνο ηνπ γηα πάληα; 5Αο κελ πξνζπαζνχκε πηα λα επηβάιινπκε 
κηα αληηθαηηθή βνχιεζε πάλσ ζηνλ έλα θαη κφλν ζθνπφ ηνπ Θενχ. 6Άπηφο είλαη εδψ επεηδή 
Απηφο ζέιεη λα είλαη, θαη φ,ηη Απηφο ζέιεη, είλαη παξφλ ηψξα, ππεξάλσ ηεο επίδξαζεο ηνπ 
ρξφλνπ. 
9. ήκεξα δε ζα δηαιέμνπκε κηα παξαδνμνινγία ζηε ζέζε ηεο αιήζεηαο. 2Πψο ζα 
κπνξνχζε ν Τηφο ηνπ Θενχ λα πιάζεη ην ρξφλν γηα λα αθαηξέζεη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ; 3Με 
απηφ ηνλ ηξφπν απαξλείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αληηηίζεηαη ζε φ,ηη δελ έρεη αληίζεην. 4Ννκίδεη 
φηη έπιαζε κηα θφιαζε πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνλ Οπξαλφ θαη πηζηεχεη φηη θαηνηθεί ζε θάηη 
πνπ δελ ππάξρεη, ελψ ν Οπξαλφο είλαη ην κέξνο πνπ δελ κπνξεί λα βξεη. 
ΗΟ. Άθεζε πίζσ ζνπ αλφεηεο ζθέςεηο ζαλ θη απηέο ζήκεξα θαη αληί γηα απηέο ζηξέςε ην 
λνπ ζνπ πξνο ηηο αιεζηλέο ηδέεο. 2Καλέλαο πνπ αλαδεηά λα βξεη ηελ αιήζεηα δελ κπνξεί λα 
απνηχρεη, θαη είλαη ε αιήζεηα πνπ επηδηψθνπκε λα βξνχκε ζήκεξα. 3Θα αθηεξψζνπκε, 
δέθα ιεπηά γηα απηφ ην ζθνπφ ηξεηο θνξέο ζήκεξα θαη ζα δεηήζνπκε λα δνχκε ηελ έγεξζε 
ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ λα αληηθαζηζηά ηα αλφεηα είδσια πνπ αγαπάκε, κε αιεζηλέο 
ηδέεο λα εκθαλίδνληαη ζηε ζέζε ησλ ζθέςεσλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα, θακηά 
επίπησζε θαη θακηά νπζία ή πεγή ζηελ αιήζεηα. 
11. Σν αλαγλσξίδνπκε απηφ, θαζψο αξρίδνπκε ηηο πεξηφδνπο ηεο εμάζθεζεο καο. Άξρηζε 
κε ην εμήο: 
3Εεηώ λα δσ έλα δηαθνξεηηθό θόζκν θαη λα ζθεθηώ 
κηα δηαθνξεηηθνύ είδνπο ζθέςε από εθείλεο πνπ έπιαζα. 
4Σνλ θόζκν πνπ αλαδεηώ δελ ηνλ έπιαζα κόλνο κνπ, 
νη ζθέςεηο πνπ ζέισ λα ζθεθηώ δελ είλαη δηθέο κνπ. 
5Γηα αξθεηά ιεπηά παξαθνινχζεζε ην λνπ ζνπ θαη, αλ θαη ηα κάηηα ζνπ είλαη θιεηζηά, δεο 
ηνλ δίρσο λφεκα θφζκν πνπ λνκίδεηο άηη είλαη πξαγκαηηθφο. 6Δπαλεμέηαζε επίζεο θαη ηηο 
ζθέςεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε έλα ηέηνην θφζκν θαη πνπ λνκίδεηο φηη είλαη αιεζηλέο. 7Μεηά άζε 
ηηο λα θχγνπλ θαη βπζίζνπ θάησ απφ απηέο ζηνλ άγην ηφπν, φπνπ δελ κπνξνχλ λα 
εηζέιζνπλ. 8Τπάξρεη κηα πφξηα θάησ απφ απηέο ζην λνπ ζνπ, ηελ νπνία δελ κπφξεζεο λα 
θιεηδψζεηο εληειψο γηα λα θξχςεηο φ,ηη ππάξρεη πέξα απφ απηήλ. 
12. Αλαδήηεζε απηή ηελ πφξηα θαη βξεο ηελ. Άιια πξνηνχ πξνζπαζήζεηο λα ηελ αλνίμεηο, 
ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη θαλέλαο πνπ αλαδεηά λα βξεη ηελ αιήζεηα δελ κπνξεί λα 
απνηχρεη. Απηή είλαη ε έθθιεζε πνπ θάλεηο ζήκεξα. 4Σίπνηα εθηφο απφ απηφ δελ έρεη 
λφεκα ηψξα, ζε θαλέλα άιιν ζηφρν δε δίλεηο αμία ηψξα, θαλέλα άιιν ζηφρν δελ αλαδεηάο, 
θαη δε ζέιεηο ηίπνηα απφ φ,ηη ππάξρεη πξηλ απφ απηή ηελ πφξηα θαη αλαδεηάο κφλν φ,ηη 
ππάξρεη πέξα απφ απηήλ. 
13. Άπισζε ην ρέξη ζνπ θαη δεο πφζν εχθνια αλνίγεη ε πφξηα κε ηνλ αδηαίξεην ζθνπφ ζνπ 
λα πξνρσξήζεηο πέξα απφ απηήλ. 2Άγγεινη θσηίδνπλ ην δξφκν, έηζη ψζηε φιν ην ζθνηάδη 
εμαθαλίδεηαη θαη ζηέθεηαη ζε έλα θσο ηφζν ιακπξφ θαη δηαπγέο, πνπ κπνξείο λα 
θαηαιάβεηο φια ηα πξάγκαηα πνπ βιέπεηο. 3Μηα ζηηγκνχια έθπιεμεο, ίζσο, ζα ζε θάλεη λα 
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δηζηάζεηο πξνηνχ ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ν θφζκνο πνπ βιέπεηο κπξνζηά ζνπ ζην θσο 
θαζξεθηίδεη ηελ αιήζεηα πνπ γλψξηδεο θαη πνπ δελ μέραζεο εληειψο, ελψ πεξηπιαληφζνπλ 
καθξηά ζηα φλεηξα. 
14. Γελ κπνξείο λα απνηχρεηο ζήκεξα. 2Βαδίδεη καδί ζνπ ην πλεχκα πνπ ζνπ έζηεηιε ν 
Οπξαλφο, ψζηε λα κπνξέζεηο θάπνηα κέξα λα πιεζηάζεηο απηή ηελ πφξηα θαη κέζσ ηεο 
βνήζεηαο Σνπ λα ηελ πεξάζεηο άθνπα θαη λα εηζέιζεηο ζην θσο. 3ήκεξα απηή ε κέξα έρεη 
έξζεη. 4ήκεξα ν Θεφο θξαηά ηελ παλάξραηα ππφζρεζε Σνπ ζηνλ άγην Τηφ Σνπ, φπσο θαη ν 
Τηφο Σνπ ζπκάηαη ηε δηθή ηνπ ππφζρεζε ζε Απηφλ. 5ήκεξα είλαη κηα κέξα ραξάο, γηαηί 
εξρφκαζηε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν φπνπ ζα βξεηο ην ζηφρν φισλ ησλ 
αλαδεηήζεσλ ζνπ εδψ θαη φισλ ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο ηειεηψλνπλ καδί 
θαζψο πεξλάο ηελ πφξηα. 
15. Να ζπκάζαη ζπρλά φηη ζήκεξα πξέπεη λα είλαη κηα εκέξα ηδηαίηεξεο ραξάο, απφθπγε 
κειαγρνιηθέο ζθέςεηο θαη δίρσο λφεκα ζξήλνπο. 2Ζ ψξα ηεο ζσηεξίαο έρεη έξζεη.3ήκεξα 
έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Οπξαλφ λα είλαη κηα κέξα ράξεο γηα ζέλα θαη γηα ηνλ 
θφζκν. 4Αλ μερλάο απηφ ην ραξκφζπλν γεγνλφο, ππελζχκηδε ην ζηνλ εαπηφ ζνπ κε ην εμήο: 
5ήκεξα αλαδεηώ θαη βξίζθσ όια απηά πνπ Θέισ. 
6Ο έλαο θαη κόλν ζθνπόο κνπ κνύ ηα πξνζθέξεη. 
7Καλέλαο πνπ αλαδεηά λα βξεη ηελ αιήζεηα 
δελ κπνξεί λα απνηύρεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 132 
 
Διεπζεξώλσ ηνλ Κόζκν Απ' Όια Απηά πνπ Νόκηδα όηη 'Ήηαλ. 
 
Η. Ση θξαηά ηνλ θφζκν αιπζνδεκέλν παξά νη πεπνηζήζεηο ζνπ; 2Καη πνηνο κπνξεί λα ζψζεη 
ηνλ θφζκν παξά ν Δαπηφο ζνπ; 3,ηη πηζηεχεηο είλαη πξάγκαηη ηζρπξφ. 4Οη ζθέςεηο πνπ 
έρεηο είλαη ηζρπξέο θαη νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη ηφζν δπλαηέο ζηα απνηειέζκαηα ηνπο, φζν 
είλαη θαη ε αιήζεηα. 5Ο ηξειφο λνκίδεη φηη ν θφζκνο πνπ βιέπεη είλαη πξαγκαηηθφο θαη δελ 
ηνλ ακθηζβεηεί. 6χηε θαη κπνξεί λα κεηαπεηζηεί κέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ζθέςεσλ ηνπ. 7Μφλν φηαλ ε πεγή απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ 
ακθηζβεηείηαη, ε ειπίδα ηεο ειεπζεξίαο έξρεηαη επηηέινπο ζε απηφλ. 
2. Παξ' φι' απηά, ε ζσηεξία επηηπγράλεηαη εχθνια γηαηί ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα 
αιιάμεη ηε γλψκε ηνπ θαη φιεο νη ζθέςεηο ηνπ αιιάδνπλ καδί κ' απηήλ. 2Σψξα ε πεγή ηεο 
ζθέςεο έρεη κεηαβιεζεί, γηαηί ην λα αιιάμεηο ηε γλψκε ζνπ ζεκαίλεη φηη έρεηο αιιάμεη ηελ 
πεγή φισλ ησλ ηδεψλ πνπ ζθέθηεζαη, ή έρεηο πνηέ ζθεθηεί, ή ζα ζθεθηείο ζην κέιινλ. 
Διεπζεξψλεηο ην παξειζφλ απ' φ,ηη ζθεθηφζνπλ πξηλ. 4Διεπζεξψλεηο ην κέιινλ απ' φιεο 
ηηο αξραίεο ζθέςεηο ηεο αλαδήηεζεο απηνχ πνπ δε ζέιεηο λα βξεηο. 
3. Σν παξφλ είλαη ηψξα ν κφλνο ρξφλνο. 2Δδψ, ζην παξφλ, ν θφζκνο αθήλεηαη ειεχζεξνο. 
3Γηαηί θαζψο αθήλεηο ην παξειζφλ λα εμαιεηθζεί θαη απειεπζεξψλεηο ην κέιινλ απφ ηνπο 
πακπάιαηνπο θφβνπο ζνπ, βξίζθεηο ηε ζσηεξία ζνπ θαη ηελ πξνζθέξεηο ζηνλ θφζκν. 
4Δρεηο ζθιαβψζεη ηνλ θφζκν κε φινπο ηνπο θφβνπο ζνπ, ηηο ακθηβνιίεο θαη ηηο δπζηπρίεο 
ζνπ, ηνπο πφλνπο θαη ηα δάθξπα ζνπ, φινη νη θαεκνί ζνπ ζπλζιίβνπλ ηνλ θφζκν θαη ηνλ 
θξαηνχλ αηρκάισην ησλ πεπνηζήζεσλ ζνπ. 5Ο ζάλαηνο ηνλ πιήηηεη παληνχ, επεηδή θξαηάο 
ηηο πηθξέο ζθέςεηο ηνπ ζαλάηνπ κέζα ζην λνπ ζνπ. 
4. Ο θφζκνο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη ηίπνηα. 2Ο λνπο ζνπ πξέπεη λα ηνπ δψζεη λφεκα. 
3Καη φ,ηη βιέπεηο ζηνλ θφζκν είλαη νη επηζπκίεο ζνπ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη έηζη ψζηε 
λα κπνξέζεηο λα ηηο θνηηάμεηο θαη λα λνκίδεηο φηη είλαη πξαγκαηηθέο. 4Ίζσο λα λνκίδεηο φηη 
δελ έπιαζεο ηνλ θφζκν, αιιά ήξζεο απξφζπκα ζ' φ,ηη είρε ήδε πιαζηεί κε πεξηκέλνληαο 
ηηο ζθέςεηο ζνπ λα ηνπ δψζνπλ λφεκα. 5η' αιήζεηα φκσο βξήθεο αθξηβψο φ,ηη 
αλαδεηνχζεο φηαλ ήξζεο. 
5. Καλέλαο θφζκνο δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην ηη επηζπκείο θαη ζε απηφ αθξηβψο 
έγθεηηαη ε ηειηθή ζνπ απειεπζέξσζε. 2Απιψο θαη κφλν άιιαμε ηε γλψκε ζνπ γηα ην ηη 
ζέιεηο λα δεηο θαη φινο ν θφζκνο ζα αιιάμεη αλάινγα. 3Οη ηδέεο δε θεχγνπλ απφ ηελ πεγή 
ηνπο. 4Απηή ε βαζηθή ηδέα αλαθέξεηαη ζπρλά ζην θείκελν θαη πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή ζην 
λνπ αλ ζα ήζειεο λα θαηαιάβεηο ην ζεκεξηλφ κάζεκα. 5Γελ είλαη ε ππεξεθάλεηα πνπ ζνπ 
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ιέεη φηη έπιαζεο ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο θαη φηη ν θφζκνο αιιάδεη θαζψο αιιάδεηο ηε 
γλψκε ζνπ γηα απηφλ. 
6. Δίλαη φκσο ε ππεξεθάλεηα πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έρεηο έξζεη ζ' έλα θφζκν εληειψο 
μερσξηζηφ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ, αλεπεξέαζην απφ ην ηη ζθέθηεζαη θαη αλεμάξηεην απφ ην ηη 
ηπραίλεη λα λνκίδεηο φηη είλαη. 2Ο θφζκνο δελ ππάξρεη. 3Απηή είλαη ε θεληξηθή ηδέα πνπ απηή 
ε ζεηξά καζεκάησλ επηρεηξεί λα δηδάμεη. 4Γελ είλαη φινη έηνηκνη λα ην απνδερηνχλ απηφ θαη 
ν θαζέλαο πξέπεη λα πξνρσξήζεη κέρξη ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα αθήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα 
νδεγεζεί ζην δξφκν πξνο ηελ αιήζεηα. 5Θα επηζηξέςεη θαη ζα πξνρσξήζεη αθφκα 
πεξηζζφηεξν, ή ίζσο ζα νπηζζνδξνκήζεη γηα ιίγν θαη κεηά ζα μαλαεπηζηξέςεη. 
7. Ζ ζεξαπεία φκσο είλαη ην δψξν εθείλσλ πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα κάζνπλ φηη ν 
θφζκνο δελ ππάξρεη θαη κπνξνχλ λα απνδερηνχλ απηφ ην κάζεκα ηψξα. 2Ζ εηνηκφηεηα 
ηνπο ζα ηνπο θέξεη ην κάζεκα ζε θάπνηα κνξθή πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα 
αλαγλσξίζνπλ. 3Μεξηθνί ζα ην δνπλ μαθληθά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ θαη ζα εγεξζνχλ γηα λα 
ην δηδάμνπλ. 4 Άιινη ην βξίζθνπλ ζε κηα εκπεηξία πνπ δελ είλαη απηνχ ηνπ θφζκνπ, ε νπνία 
ηνπο δείρλεη φηη ν θφζκνο δελ ππάξρεη γηαηί φ,ηη βιέπνπλ πξέπεη λα είλαη ε αιήζεηα, αιιά 
παξ' φι' απηά αληηθάζθεη μεθάζαξα ηνλ θφζκν. 
8. Καη κεξηθνί ζα ην βξνπλ ζε απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ζα θάλνπκε 
ζήκεξα. 2Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη αιεζηλή, επεηδή ν θφζκνο δελ ππάξρεη. 3Καη αλ είλαη 
πξάγκαηη ζηε θαληαζία ζνπ, ηφηε κπνξείο λα ηνλ ειεπζεξψζεηο απ' φια ηα πξάγκαηα πνπ 
λφκηζεο πνηέ φηη ήηαλ κε ην λα αιιάμεηο φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ ηνπ έδσζαλ απηέο ηηο 
κνξθέο. 4η αζζελείο ζεξαπεχνληαη θαζψο εγθαηαιείπεηο φιεο ηηο ζθέςεηο ηεο αζζέλεηαο, 
θαη νη λεθξνί αλαζηαίλνληαη φηαλ αθήζεηο ηηο ζθέςεηο ηεο δσήο λα αληηθαηαζηήζνπλ φιεο 
ηηο ζθέςεηο ηνπ ζαλάηνπ πνπ είρεο πνηέ. 
9. Έλα κάζεκα πνπ επαλαιάβακε κία θνξά πξηλ πξέπεη ηψξα λα μαλαηνληζηεί, γηαηί 
πεξηέρεη ην αθιφλεην ζεκέιην γηα ηε ζεκεξηλή ηδέα. 2Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 
3Γελ ππάξρεη ηφπνο φπνπ κπνξείο λα ππνθέξεηο, νχηε ρξφλνο πνπ λα κπνξεί λα επηθέξεη 
αιιαγέο ζηελ αηψληα θαηάζηαζε ζνπ. 4Πψο κπνξεί λα ππάξρεη έλαο θφζκνο ρξφλνπ θαη 
ρψξνπ, αλ παξακέλεηο φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο; 
10. Ση είλαη ην κάζεκα γηα ζήκεξα παξά έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα πνχκε φηη ην λα 
γλσξίζεηο ηνλ Δαπηφ ζνπ είλαη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ; 2Σν λα ειεπζεξψλεηο ηνλ θφζκν απφ 
θάζε είδνπο πφλν δελ είλαη παξά ην λα αιιάμεηο γλψκε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ.  θφζκνο δελ 
ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδέεο ζνπ, επεηδή νη ηδέεο δε θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο θαη 
ζπ δηαηεξείο ηνλ θφζκν κέζα ζην λνπ ζνπ ζηε ζθέςε. 
11. Αλ είζαη φκσο φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο, δελ κπνξείο λα ζθέθηεζαη αλεμάξηεηα 
απφ Απηφλ νχηε λα πιάζεηο φ,ηη δε κνηξάδεηαη ηελ Αγάπε θαη ηελ αησληφηεηα Σνπ, Δίλαη 
απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έκθπηα ζηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο; 3Γεκηνπξγεί ν θφζκνο φπσο 
Απηφο; 4Αλ ν θφζκνο δε δεκηνπξγεί φπσο Απηφο, δελ είλαη πξαγκαηηθφο θαη δελ κπνξεί λα 
ππάξρεη θαζφινπ. 5Αλ εζχ είζαη πξαγκαηηθφο, ν θφζκνο πνπ βιέπεηο είλαη ςεχηηθνο, γηαηί ε 
δεκηνπξγία ηνπ Θενχ είλαη απφ θάζε άπνςε δηαθνξεηηθή απφ ηνλ θφζκν. 6Καη φπσο ήηαλ ε 
θέςε Σνπ κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθεο, έηζη είλαη θαη νη ζθέςεηο ζνπ πνπ έπιαζαλ ηνλ 
θφζκν θαη πξέπεη λα ηνλ απειεπζεξψζνπλ ψζηε λα κπνξέζεηο λα γλσξίζεηο ηηο θέςεηο 
πνπ κνηξάδεζαη κε ην Θεφ. 
12. Απειεπζέξσζε ηνλ θφζκν! 2Οη πξαγκαηηθέο δεκηνπξγίεο ζνπ αλακέλνπλ απηή ηελ 
απειεπζέξσζε γηα λα ζνπ δψζνπλ ηελ παηξφηεηα, φρη ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, αιιά ζαλ 
Θεφο ζηελ αιήζεηα. 3Ο Θεφο κνηξάδεηαη ηελ Παηξφηεηα Σνπ κε ζέλα πνπ είζαη ν Τηφο Σνπ, 
γηαηί Απηφο δελ θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ απηνχ πνπ είλαη ν Δαπηφο Σνπ θαη απηνχ πνπ είλαη 
επίζεο ν Δαπηφο Σνπ. 4,ηη δεκηνπξγεί Απηφο δελ είλαη ρσξηζηφ απφ Απηφλ, πνπζελά δελ 
ηειεηψλεη ν Παηέξαο θαη πνπζελά δελ αξρίδεη ν Τηφο ζαλ θάηη ρσξηζηφ απφ Απηφλ. 
13. Ο θφζκνο δελ ππάξρεη, επεηδή είλαη κηα ζθέςε καθξηά απφ ην Θεφ ε νπνία έρεη 
πιαζηεί γηα λα μερσξίζεη ηνλ Παηέξα απφ ηνλ Τηφ θαη λα δηαζπάζεη έλα κέξνο ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Θενχ θη έηζη λα θαηαζηξέςεη ηελ Αθεξαηφηεηα Σνπ. 2Μπνξεί έλαο θφζκνο ν νπνίνο 
πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ ηδέα λα είλαη πξαγκαηηθφο; 3Μπνξεί λα ππάξρεη πνπζελά; 
4Απαξλήζνπ ηηο ςεπδαηζζήζεηο, αιιά δέμνπ ηελ αιήζεηα. 5Αξλήζνπ φηη είζαη κηα ζθηά πνπ 
πέθηεη γηα ιίγν πάλσ ζ' έλα θφζκν πνπ πεζαίλεη. 6Απειεπζέξσζε ην λνπ ζνπ θαη ζα δεηο 
έλα θφζκν απειεπζεξσκέλν. 
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14. Ο ζθνπφο καο ζήκεξα είλαη λα ειεπζεξψζνπκε ηνλ θφζκν απ' φιεο ηηο κάηαηεο ζθέςεηο 
πνπ είρακε πνηέ γη' απηφλ θαη γηα φια ηα φληα πνπ βιέπνπκε πάλσ ηνπ. 2Γελ κπνξεί λα 
βξίζθνληαη εθεί. 3Οχηε θαη εκείο. 4Γηαηί φινη καο βξηζθφκαζηε ζηνλ νίθν πνπ ν Παηέξαο καο 
έζεζε γηα καο. 5Κη εκείο πνπ είκαζηε φπσο Απηφο καο δεκηνχξγεζε, ζα ζέιακε ζήκεξα λα 
ειεπζεξψζνπκε ηνλ θφζκν απφ θαζεκηά απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο καο ψζηε λα κπνξέζνπκε 
λα ειεπζεξσζνχκε. 
15. Άξρηζε ηηο δεθαπεληάιεπηεο πεξηφδνπο, ζηηο νπνίεο ζα εμαζθεζνχκε δπν θνξέο 
ζήκεξα, κε ην εμήο: 
2Δγώ πνπ παξακέλσ όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο ζα ήζεια λα ειεπζεξώζσ ηνλ θόζκν 
απ' όια απηά πνπ λόκηδα όηη ήηαλ. 
3Γηαηί είκαη πξαγκαηηθόο, 
επεηδή ν θόζκνο δελ είλαη, 
θαη ζα ήζεια λα γλσξίζσ ηε δηθή κνπ πξαγκαηηθόηεηα. 
4Μεηά απιψο αλαπαχζνπ, μχπληνο αιιά ρσξίο έληαζε, θη άθεζε ην λνπ ζνπ λα αιιάμεη 
ζηε γαιήλε έηζη ψζηε λα ειεπζεξσζεί ν θφζκνο καδί κε ζέλα. 
16. Γε ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ε ζεξαπεία έξρεηαη ζε πνιινχο αδεξθνχο πνπ 
βξίζθνληαη καθξηά ζηνλ θφζκν, θαζψο επίζεο θαη ζε απηνχο πνπ βιέπεηο θνληά ζνπ, 
θαζψο ζηέιλεηο απηέο ηηο ζθέςεηο γηα λα επινγήζεηο ηνλ θφζκν. 2Θα δηαηζζαλζείο φκσο ηε 
δηθή ζνπ απειεπζέξσζε, αλ θαη κπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλεηο αθφκα φηη δε ζα κπνξνχζεο 
πνηέ λα απειεπζεξσζείο κφλνο ζνπ. 
17. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα απμάλεηο ηελ ειεπζεξία πνπ δηνρεηεχεηαη κέζσ ησλ 
ηδεψλ ζνπ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα ιεο ην εμήο, φπνηε κπαίλεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα 
αξλεζείο ηε δχλακε ηεο απιήο αιιαγήο ηεο γλψκεο ζνπ: 
2Διεπζεξώλσ ηνλ θόζκν απ ' όια απηά 
πνπ λόκηδα όηη ήηαλ θαη δηαιέγσ αληί γηα απηά ηε δηθή κνπ πξαγκαηηθόηεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 133  
 
Γε Θα Γώζσ Αμία ζε Ό,ηη Γελ Έρεη Αμία. 
 
Η. Δίλαη σθέιηκν κεξηθέο θνξέο ζηε δηδαζθαιία, ηδηαίηεξα αθνχ θαιχςεη φ,ηη θαίλεηαη λα 
είλαη ζεσξεηηθφ θη απνκαθξπζκέλν απ' φ,ηη ν καζεηήο έρεη κάζεη, λα ηνλ θέξεηο πίζσ ζηα 
πξαθηηθά ζέκαηα. 2Απηφ ζα θάλνπκε ζήκεξα. 3Γε ζα κηιήζνπκε γηα πςειφθξνλεο, γεληθέο 
ηδέεο, αιιά αληί γηα απηέο ζα ζπιινγηζηνχκε ηα νθέιε γηα ζέλα. 
2. Γε δεηάο πνιιά απφ ηε δσή, αιιά πάξα πνιχ ιίγα. 2ηαλ αθήλεηο ην λνπ ζνπ λα 
πξνζειθχεηαη ζηηο ζσκαηηθέο θξνληίδεο, ηα πξάγκαηα πνπ αγνξάδεηο, ηε δηαζεκφηεηα 
φπσο ηελ εθηηκά ν θφζκνο, δεηάο δπζηπρία, φρη επηπρία. 3Απηή ε ζεηξά καζεκάησλ δελ 
επηρεηξεί λα αθαηξέζεη απφ ζέλα ηα ιίγα πνπ έρεηο. 4Γελ πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
ηθαλνπνηήζεηο πνπ πεξηέρεη ν θφζκνο κε νπηνπηθέο ηδέεο. 5Γελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηήζεηο 
ζηνλ θφζκν. 
3. ήκεξα παξαζέηνπκε ηα πξαγκαηηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία πξέπεη λα εμεηάζεηο φια ηα 
πξάγκαηα πνπ λνκίδεηο φηη ζέιεηο. 2Αλ δελ εθπιεξνχλ απηέο ηηο εχινγεο απαηηήζεηο, δελ 
αμίδνπλ θαζφινπ λα ηα επηζπκείο, γηαηί δελ κπνξνχλ παξά λα αληηθαηαζηήζνπλ φ,ηη 
πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα. 3Γελ κπνξείο λα πιάζεηο ηνπο λφκνπο πνπ θπβεξλνχλ ηελ 
επηινγή, φπσο δελ κπνξείο λα πιάζεηο επηινγέο απφ ηηο νπνίεο λα δηαιέμεηο. 4Σελ 
επηινγή, φκσο, κπνξείο λα ηελ θάλεηο θαη κάιηζηα πξέπεη λα ηελ θάλεηο. 5Δίλαη φκσο 
ζπλεηφ λα κάζεηο ηνπο λφκνπο πνπ ζέηεηο ζε θίλεζε φηαλ δηαιέμεηο, θαη πνηεο είλαη νη 
επηινγέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαιέγεηο. 
4. Έρνπκε ήδε ηνλίζεη φηη ππάξρνπλ κφλν δχν επηινγέο, φζεο θη αλ θαίλνληαη λα 
ππάξρνπλ. 2Απηφ είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη δελ κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε. 3Θα ήηαλ 
πάξα πνιχ άδηθν γηα ζέλα αλ νη επηινγέο ήηαλ απεξηφξηζηεο θη έηζη θαζπζηεξνχζεο ηελ 
ηειηθή επηινγή ζνπ, κέρξη λα ηηο εμεηάζεηο φιεο ηνπο ζην ρξφλν, θη επίζεο αλ δελ είραλ 
πξνζαρζεί ζην κέξνο φπνπ ππάξρεη κφλν κία επηινγή πνπ πξέπεη λα γίλεη. 
5. Έλαο άιινο επζπιαρληθφο θαη ζρεηηθφο λφκνο είλαη φηη δελ ππάξρεη κέζε ιχζε σο πξνο 
ην ηη ζα επηθέξεη ε επηινγή ζνπ. 2Γελ κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη θάηη ιηγνζηφ, γηαηί έλα 
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ελδηάκεζν απνηέιεζκα δελ ππάξρεη. 3Κάζε επηινγή πνπ θάλεηο ζνπ απνθέξεη ή ηα πάληα ή 
ηίπνηα. 4Δπνκέλσο, αλ κάζεηο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξείο λα δηαθξίλεηο ηα πάληα απφ 
ην ηίπνηα ζα θάλεηο ηελ θαιχηεξε επηινγή. 
6. Πξψηνλ, αλ δηαιέμεηο έλα πξάγκα πνπ δε ζα δηαξθέζεη γηα πάληα, απηφ πνπ δηάιεμεο 
δελ έρεη αμία. 2Μία πξνζσξηλή αμία δελ έρεη θακηά απνιχησο αμία. 3Ο ρξφλνο πνηέ δελ 
κπνξεί λα αθαηξέζεη κηα αμία πνπ είλαη πξαγκαηηθή. 4'Ο,ηη εμαζζελεί θαη πεζαίλεη πνηέ δελ 
ππήξμε θαη δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ζε απηφλ πνπ ην δηαιέγεη. 5Δμαπαηείηαη απφ ην ηίπνηα ζε 
κηα κνξθή πνπ λνκίδεη φηη ηνπ αξέζεη. 
7. Γεχηεξνλ, αλ δηαιέμεηο λα αθαηξέζεηο έλα πξάγκα απφ θάπνηνλ άιιν, δε ζα ζνπ έρεη 
κείλεη ηίπνηα. 2Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη φηαλ αξλείζαη ην δηθαίσκα ηνπ λα έρεη ηα πάληα, 
έρεηο αξλεζεί ην δηθφ ζνπ δηθαίσκα. 3Δπνκέλσο δε ζα αλαγλσξίζεηο ηα πξάγκαηα πνπ 
πξαγκαηηθά έρεηο, αξλνχκελνο φηη ππάξρνπλ. 4πνηνο επηδηψθεη λα αξπάδεη, έρεη 
μεγειαζηεί απφ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ε απψιεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη θέξδνο. 5κσο ε 
απψιεηα πξέπεη λα απνθέξεη απψιεηα θαη ηίπνηα άιιν. 
8. Σν επφκελν θξηηήξην ζνπ είλαη απηφ ζην νπνίν ηα άιια βαζίδνληαη. 2Γηαηί έρεη αμία γηα 
ζέλα ε επηινγή πνπ θάλεηο; 3Ση ειθχεη ην λνπ ζνπ ζε απηήλ; 
4Πνηνο είλαη ν ζθνπφο πνπ ππεξεηεί; 5Δδψ είλαη πην εχθνιν απφ φια ηα άιια λα 
μεγειαζηείο. 6Γηαηί φ,ηη ζέιεη ην εγψ, παξαιείπεη λα ην παξαδερηεί.7χηε θαλ ιέεη ηελ 
αιήζεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη, γηαηί ρξεηάδεηαη λα θξαηήζεη ην θσηνζηέθαλν πνπ 
ρξεζηκνπνηεί γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απφ ηε καπξίια θαη ηε ζθνπξηά ψζηε λα 
κπνξέζεηο λα δεηο πφζν «αζών» είλαη. 
9. Σν θακνπθιάδ ηνπ φκσο είλαη έλα ιεπηφ επηθάιπκκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 
εμαπαηήζεη κφλν εθείλνπο πνπ είλαη επραξηζηεκέλνη λα είλαη εμαπαηεκέλνη. 2Οη ζηφρνη ηνπ 
είλαη θαλεξνί ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ςάμεη γη' απηνχο. Δδψ ε απάηε 
δηπιαζηάδεηαη, γηαηί απηφο πνπ εμαπαηείηαη δε ζα αληηιεθζεί απιψο φηη δελ έρεη θεξδίζεη. 
4Θα πηζηέςεη φηη έρεη ππεξεηήζεη ηνπο θξπθνχο ζηφρνπο ηνπ εγψ. 
10. κσο παξ' φιν πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ην θσηνζηέθαλν ηνπ εγψ, δηαπγέο κέζα 
ζηελ φξαζε ηνπ, ζα αληηιεθζεί ηηο καπξηζκέλεο άθξεο ηνπ θαη ην ζθνπξηαζκέλν ππξήλα 
ηνπ. 2Σα κε απνηειεζκαηηθά ιάζε ηνπ θαίλνληαη ζαλ ακαξηίεο, γηαηί θνηηάδεη ηε καπξίια 
ζαλ λα είλαη δηθή ηνπ, ηε ζθνπξηά ζαλ έλα ζεκάδη κεγάιεο έιιεηςεο αμίαο κέζα ζηνλ εαπηφ 
ηνπ. 3Απηφο πνπ αθφκα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εγψ θαη ηνπο ππεξεηεί 
ζαλ λα είλαη δηθνί ηνπ δελ θάλεη ιάζνο, ζχκθσλα κε ηηο ππαγνξεχζεηο ηνπ νδεγνχ ηνπ. 
4Απηή ε θαζνδήγεζε δηδάζθεη φηη είλαη ιαλζαζκέλν λα πηζηεχεηο φηη νη ακαξηίεο είλαη 
απιψο θαη κφλν ιάζε, γηαηί πνηνο ζα ππέθεξε γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ αλ απηφ ήηαλ ζσζηφ ; 
11. Καη έηζη θηάλνπκε ζην θξηηήξην ηεο επηινγήο πνπ είλαη ην πην δχζθνιν λα πηζηέςεηο, 
επεηδή ην γεγνλφο φηη είλαη νινθάλεξν θαιχπηεηαη απφ πνιιά ζηξψκαηα ζθφηνπο. 2Αλ 
αηζζάλεζαη θαζφινπ έλνρνο γηα ηελ επηινγή ζνπ, έρεηο επηηξέςεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εγψ 
λα παξεκβιεζνχλ κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ επηινγψλ. 3Καη έηζη δε ζπλεηδεηνπνηείο φηη 
ππάξρνπλ κφλν δχν επηινγέο θαη ε επηινγή πνπ λνκίδεηο φηη έθαλεο θαίλεηαη επίθνβε θαη 
πάξα πνιχ επηθίλδπλε, γηα λα είλαη ην ηίπνηα πνπ πξαγκαηηθά είλαη. 
12. ια ηα πξάγκαηα είηε είλαη πνιχηηκα είηε φρη, είηε είλαη άμηα λα ηα επηδηψθεη θαλείο, είηε 
φρη, είηε είλαη εληειψο επηζπκεηά, ή δελ αμίδνπλ ηελ πην κηθξή πξνζπάζεηα γηα λα ηα 
απνθηήζεηο. 2Δμαηηίαο απηνχ ε επηινγή είλαη εχθνιε. 3Ζ πνιππινθφηεηα είλαη έλα 
παξαπέηαζκα θαπλνχ, ην νπνίν θξχβεη ην πνιχ απιφ γεγνλφο φηη θακηά απφθαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. 4Πνην είλαη ην φθεινο γηα ζέλα φηαλ ην κάζεηο απηφ; 5Δίλαη πνιχ 
κεγαιχηεξν απφ ην λα θάλεηο απιψο ηηο επηινγέο ζνπ εχθνια θαη ρσξίο λα ππνθέξεηο. 
13. Ο ίδηνο ν Οπξαλφο πξνζεγγίδεηαη κε άδεηα ρέξηα θαη δεθηηθνχο λφεο, πνπ έξρνληαη 
ρσξίο ηίπνηα γηα λα βξνπλ ηα πάληα θαη λα ηα δηεθδηθήζνπλ ζαλ δηθά ηνπο. 2Θα 
επηρεηξήζνπκε λα θηάζνπκε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ζήκεξα, παξακεξίδνληαο ηελ 
απηαπάηε θη έρνληαο εηιηθξηλή πξνζπκία λα δψζνπκε αμία κφλν ζε φ,ηη είλαη αιεζηλά 
πνιχηηκν θαη πξαγκαηηθφ. 3η δχν παξαηεηακέλεο πεξίνδνη ηεο εμάζθεζεο καο (δεθαπέληε 
ιεπηά ε θαζεκηά) αξρίδνπλ κε ην εμήο: 
4Γε. ζα δώζσ αμία ζε ό,ηη δελ έρεη αμία θαη κόλν ό,ηη έρεη αμία αλαδεηώ, γηαηί κόλν απηό 
επηζπκώ λα βξσ. 
14. Καη κεηά ιάβε φ,ηη πεξηκέλεη ηνλ θαζέλα πνπ θηάλεη δίρσο θνξηία ζηελ πχιε ηνπ 



 126 

Οπξαλνχ, ε νπνία αλνίγεη θαζψο απηφο έξρεηαη. 2Αλ ηπρφλ αξρίζεηο λα αθήλεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ λα καδεχεη κεξηθά άρξεζηα θνξηία ή λα πηζηεχεηο φηη βιέπεηο κεξηθέο δχζθνιεο 
απνθάζεηο λα ζε αληηθξίδνπλ, αληέδξαζε γξήγνξα κε ηελ απιή ζθέςε: 
3Γε Θα δώζσ αμία ζε ό,ηη δελ έρεη αμία γηαηί ό,ηη είλαη πνιύηηκν κνπ αλήθεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 134 
 
Αο Αληηιεθζώ ηε πγρώξεζε Όπσο Δίλαη. 
 
1. Αο επαλεμεηάζνπκε ην λφεκα ηεο «ζπγρψξεζεο", γηαηί είλαη εχθνιν λα δηαζηξεβισζεί 
θαη λα γίλεη αληηιεπηφ ζαλ θάηη πνπ θαζηζηά αλαγθαίν ηελ άδηθε ζπζία ηεο δίθαηεο νξγήο, 
ζαλ έλα δψξν αδηθαηνιφγεην πνπ δελ αμίδεη θαλείο θαη ζαλ ηελ πιήξε άξλεζε ηεο 
αιήζεηαο. 2Απφ απηή ηελ άπνςε, πξέπεη λα δεη θαλείο ηε ζπγρψξεζε απιψο ζαλ κηα 
εθθεληξηθή αλνεζία θαη απηή ε ζεηξά καζεκάησλ πξέπεη λα θαίλεηαη λα βαζίδεη ηε ζσηεξία 
ζε κηα ηδηνηξνπία. 
2. Απηή ε δηαζηξεβισκέλε άπνςε ηνπ λνήκαηνο ηεο ζπγρψξεζεο δηνξζψλεηαη εχθνια, 
φηαλ κπνξέζεηο λα απνδερηείο ην γεγνλφο φηη ε ζπγρψξεζε δε δεηείηαη γηα φ,ηη είλαη 
αιεζηλφ. 2Πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε φ,ηη είλαη ςεχηηθν. 3Γελ έρεη ζρέζε κε ηίπνηα εθηφο απφ 
ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 4Ζ αιήζεηα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ θαη δελ έρεη λφεκα λα ηε 
ζπγρσξέζεηο. 3ιε ε αιήζεηα αλήθεη ζε Απηφλ, θαζξεθηίδεη ηνπ λφκνπο Σνπ θαη αθηηλνβνιεί 
ηελ Αγάπε Σνπ. 6Υξεηάδεηαη απηφ ζπγρψξεζε; 7Πψο κπνξείο λα ζπγρσξέζεηο ην 
αλακάξηεην θαη αηψλην αγαζφ ; 
3. Ζ θχξηα δπζθνιία πνπ έρεηο κε ην λα ζπγρσξείο πξαγκαηηθά είλαη φηη αθφκα πηζηεχεηο 
φηη πξέπεη λα ζπγρσξείο ηελ αιήζεηα θαη φρη ηηο ςεπδαηζζήζεηο. Αληηιακβάλεζαη ηε 
ζπγρψξεζε ζαλ κηα κάηαηε πξνζπάζεηα λα θνηηάμεηο πέξα απφ φ,ηη ππάξρεη θαη λα 
παξαβιέςεηο ηελ αιήζεηα, θάλνληαο κηα αβάζηκε πξνζπάζεηα λα θάλεηο κηα ςεπδαίζζεζε 
αιεζηλή θαη λα μεγειάζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Απηή ε δηαζηξεβισκέλε άπνςε κφλν θαη κφλν 
θαζξεθηίδεη ηνλ έιεγρν πνπ ε ηδέα ηεο ακαξηίαο έρεη αθφκα πάλσ ζην λνπ ζνπ, φπσο 
βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
4. Δπεηδή λνκίδεηο φηη νη ακαξηίεο ζνπ είλαη πξαγκαηηθέο, βιέπεηο ηε ζπγρψξεζε ζαλ 
απάηε. 2Γηαηί είλαη αδχλαην λα λνκίδεηο φηη ε ακαξηία είλαη αιεζηλή θαη λα κελ πηζηεχεηο φηη 
ε ζπγρψξεζε είλαη έλα ςέκα. Δπνκέλσο ε ζπγρψξεζε είλαη πξαγκαηηθά κφλν θαη κφλν κηα 
ακαξηία, φπσο φια ηα άιια. 4Λέεη φηη ε αιήζεηα είλαη ςέκα θαη ρακνγειά ζηνπο 
δηεθζαξκέλνπο ζαλ λα ήηαλ ηφζν αζψνη φζν ην ρνξηάξη, ηφζν ιεπθνί φζν ην ρηφλη. Δίλαη 
παξαπιαλεκέλε σο πξνο ην ηη λνκίδεη φηη κπνξεί λα πεηχρεη, 6Θα ήζειε λα δεη ζαλ ζσζηφ 
ην εληειψο ιάζνο, θαη ην απαίζην ζαλ θαιφ. 
5. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε ζπγρψξεζε δελ είλαη απειεπζέξσζε. Δίλαη απιψο κία αθφκα 
έλδεημε φηη ε ακαξηία είλαη αζπγρψξεηε, έλα πξάγκα πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 
πξέπεη λα ζπγθαιπθζεί, λα δηαςεπζηεί, ή λα απνθαιεζηεί κ' έλα άιιν φλνκα, γηαηί ε 
ζπγρψξεζε είλαη κηα πξνδνζία ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 3Ζ ελνρή δελ κπνξεί λα 
ζπγρσξεζεί. 4Αλ ακαξηήζεηο, ε ελνρή ζνπ είλαη παληνηηλή. 5Δθείλνη πνπ ζπγρσξνχληαη 
απφ ηελ άπνςε φηη νη ακαξηίεο ηνπο είλαη αιεζηλέο εκπαίδνληαη νηθηξά θαη θαηαδηθάδνληαη 
δχν θνξέο, πξψηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα φ,ηη λνκίδνπλ φηη έθαλαλ θαη κηα αθφκα θνξά 
απφ εθείλνπο πνπ ηνπο ζπγρσξνχλ. 
6. Σν γεγνλφο φηη ε ακαξηία δελ είλαη πξαγκαηηθή είλαη πνπ θάλεη ηε ζπγρψξεζε 
θπζηνινγηθή θαη εληειψο ινγηθή, κηα βαζηά αλαθνχθηζε ζ' εθείλνπο πνπ ηελ πξνζθέξνπλ, 
κηα ζησπειή επινγία εθεί πνπ ιακβάλεηαη. 2Γελ επλνεί ηηο ςεπδαηζζήζεηο, αιιά ηηο καδεχεη 
αλάιαθξα, κε ιίγν γέιην, θαη ηηο ελαπνζέηεη απαιά ζηα πφδηα ηεο αιήζεηαο. 3Καη εθεί 
εμαθαλίδνληαη εληειψο. 
7. Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αιήζεηα ζηηο 
ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θφζκνπ. 2Βιέπεη ηελ αλππαξμία ηνπο θαη ε καηηά ηεο δηαπεξλά 
αλεκπφδηζηε ηηο ρηιηάδεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. 3Κνηηάδεη ηα 
ςέκαηα, αιιά δελ μεγειηέηαη. 4Γελ παίξλεη ζηα ζνβαξά ηα νπξιηαρηά ησλ ακαξησιψλ πνπ 
έρνπλ ηξειαζεί απφ ηελ ελνρή ηνπο θαη θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 5Σνπο θνηηάδεη κε κάηηα 
γαιήληα θαη απιψο ιέεη: «Αδεξθέ κνπ απηό πνπ ζθέθηεζαη δελ είλαη αιήζεηα». 
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8. Ζ δχλακε ηεο ζπγρψξεζεο είλαη ε εηιηθξίλεηα ηεο, ε νπνία είλαη ηφζν αδηάθζνξε πνπ 
βιέπεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζαλ ςεπδαηζζήζεηο, φρη ζαλ αιήζεηα. 2Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν 
ε ζπγρψξεζε μεζθεπάδεη ηα ςέκαηα θαη γίλεηαη ε κεγάιε απνθαηαζηάηξηα ηεο απιήο 
αιήζεηαο. 
3Με ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα παξαβιέπεη φ,ηη δελ ππάξρεη, αλνίγεη ην δξφκν ζηελ αιήζεηα ε 
νπνία έρεη κπινθαξηζηεί απφ ηα φλεηξα ηεο ελνρήο. 4Σψξα είζαη ειεχζεξνο λα 
αθνινπζήζεηο ην δξφκν πνπ ε πξνζθνξά ζνπ, ηεο αιεζηλήο ζπγρψξεζεο, ζνπ αλνίγεη, 
5Γηαηί αλ έλαο αδεξθφο έρεη ιάβεη απηφ ην δψξν απφ ζέλα, ε πφξηα είλαη αλνηρηή γηα ηνλ 
εαπηφ ζνπ. 
9. Τπάξρεη έλαο απιφο ηξφπνο λα βξεηο ηελ πφξηα ηεο αιεζηλήο ζπγρψξεζεο θαη λα 
αληηιεθζείο φηη ζε θαισζνξίδεη νξζάλνηρηε. 2Οηαλ αηζζάλεζαη φηη κπαίλεηο ζηνλ πεηξαζκφ 
λα θαηεγνξήζεηο θάπνηνλ γηα νπνηαδήπνηε κνξθή ακαξηίαο, κελ αθήλεηο ην λνπ ζνπ λα 
ζηνράδεηαη φ,ηη λνκίδεηο φηη απηφο έθαλε, γηαηί απηφ είλαη απηαπάηε. 3Αληί γηα απηφ ξψηα: 
"ζα θαηεγνξνύζα ηνλ εαπηό κνπ γηα απηό ην πξάγκα»; 
10. Έηζη ζα δεηο ηηο επηινγέο ζνπ κ' έλα ηξφπν πνπ δίλεη λφεκα ζηελ εθινγή ζνπ θαη 
δηαηεξεί ην λνπ ζνπ ηφζν ειεχζεξν απφ ηελ ελνρή θαη ηνλ πφλν, φζν ν Ίδηνο ν Θεφο ηνλ 
πξνφξηζε θαη φπσο αιεζηλά είλαη. 2Δίλαη κφλν ηα ςέκαηα πνπ ζα θαηαδίθαδαλ. 3ηελ 
αιήζεηα ε αζσφηεηα είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ ππάξρεη. 4Ζ ζπγρψξεζε βξίζθεηαη κεηαμχ 
ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ηεο αιήζεηαο, κεηαμχ ηνπ θφζκνπ πνπ βιέπεηο θαη απηνχ πνπ 
βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ θφζκν, κεηαμχ ηεο θφιαζεο ηεο ελνρήο θαη ηεο πχιεο ηνπ 
Οπξαλνχ. 
11. Μέζσ απηήο ηεο γέθπξαο, ε νπνία είλαη ηφζν ηζρπξή φζν θαη ε Αγάπε πνπ ηεο έδσζε 
ηελ επινγία ηεο, φια ηα φλεηξα ηνπ θαθνχ θαη ηνπ κίζνπο θαη ηεο επίζεζεο, πξνζθνκίδνληαη 
ζησπειά ζηελ αιήζεηα. 2Γελ θαηαθξαηνχληαη γηα λα δηνγθσζνχλ θαη λα ιπζζνκαλνχλ θαη 
λα ηξνκάδνπλ ηνλ αλφεην νλεηξνπφιν πνπ ηα πηζηεχεη. 3Ο νλεηξνπφινο έρεη απιά 
αθππληζηεί απφ ην φλεηξν ηνπ κε ην λα θαηαιάβεη πσο φ,ηη λφκηδε φηη έβιεπε θάπνηε δελ 
ππήξμε. 4Καη ηψξα δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί φηη δελ ηνπ έρεη δνζεί ηξφπνο λα δηαθχγεη. 
12. Γε ρξεηάδεηαη λα πνιεκήζεη γηα λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 2Γε ρξεηάδεηαη λα ζθνηψζεη 
ηνπο δξάθνπο πνπ λφκηδε φηη ηνλ θαηαδίσθαλ. 3Οχηε θαη ρξεηάδεηαη λα πςψζεη ηα ςειά 
πέηξηλα ηείρε θαη ηηο ζηδεξέληεο πφξηεο πνπ λφκηδε φηη ζα ηνλ έθαλαλ αζθαιή. 4Μπνξεί λα 
βγάιεη ηε βαξηά θη άρξεζηε παλνπιία πνπ θηηάρηεθε γηα λα αιπζνδέλεη ην λνπ ηνπ ζην 
θφβν θαη ηε δπζηπρία. 5Σν βήκα ηνπ είλαη ειαθξχ θαη θαζψο ζεθψλεη ην πφδη ηνπ γηα λα 
πξνρσξήζεη έλα αζηέξη κέλεη πίζσ, γηα λα δείμεη ην δξφκν ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ 
αθνινπζνχλ. 
13. Ζ ζπγρψξεζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, γηαηί ν θφζκνο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ην 
λφεκα ηεο νχηε θαη λα πξνζθέξεη έλαλ νδεγφ πνπ ζα ζνπ δηδάμεη ηελ αγαζνεξγία ηεο. 2Γελ 
ππάξρεη ζθέςε ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ λα νδεγεί ζηελ παξακηθξή θαηαλφεζε ησλ λφκσλ 
πνπ αθνινπζεί ε ζπγρψξεζε, ή ηεο θέςεο πνπ θαζξεθηίδεη. Δίλαη ηφζν άζρεηε κε ηνλ 
θφζκν, φζν είλαη θαη ε δηθή ζνπ πξαγκαηηθφηεηα. 4Κη σζηφζν ζπλδέεη ην λνπ ζνπ κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζνπ. 
14. ήκεξα εθαξκφδνπκε ηελ αιεζηλή ζπγρψξεζε, ψζηε ε ψξα ηεο έλσζεο λα κελ 
θαζπζηεξεί πηα. 2Γηαηί ζα ζέιακε λα βξνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα καο ζηελ ειεπζεξία θαη 
ηελ εηξήλε. 3Οη αζθήζεηο καο γίλνληαη ηα βήκαηα πνπ θσηίδνπλ ην δξφκν γηα φινπο ηνπο 
αδεξθνχο καο, νη νπνίνη ζα καο αθνινπζήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ κνηξαδφκαζηε 
κε απηνχο. 4Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, αο αθηεξψζνπκε έλα ηέηαξην ηεο ψξαο δπν θνξέο 
ζήκεξα ζηνλ Οδεγφ πνπ θαηαιαβαίλεη ην λφεκα ηεο ζπγρψξεζεο θαη ν Οπνίνο ζηάιζεθε 
ζε καο γην λα ην δηδάμεη. 5Αο δεηήζνπκε ην εμήο απφ Απηφλ: 
6Αο αληηιεθζώ ηε ζπγρώξεζε όπσο είλαη. 
15. Μεηά δηάιεμε έλαλ αδεξθφ ζχκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε Σνπ θαη απαξίζκεζε ηηο 
«ακαξηίεο» ηνπ, θαζψο ε κηα κεηά ηελ άιιε έξρεηαη ζην λνπ ζνπ. 2Πξφζεμε λα κε 
ζπιινγηζηείο θακηά απφ απηέο γηα πνιχ, αιιά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ρξεζηκνπνηείο απηέο ηηο 
«επηζέζεηο» κφλν θαη κφλν γηα λα ζψζεηο ηνλ θφζκν απ' φιεο ηηο ηδέεο ηεο ακαξηίαο. 
3Δμέηαζε ζχληνκα φια ηα αξλεηηθά πξάγκαηα πνπ ζθέθηεθεο γηα απηφλ θαη θάζε θνξά 
ξψηα ηνλ εαπηφ ζνπ ην εμήο: «ζα θαηαδίθαδα ηνλ εαπηό κνπ γηα απηό ην πξάγκα»; 
16. Άθεζε ηνλ λα ειεπζεξσζεί απφ φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ έρεηο φηη ήηαλ ακαξησιφο. 2Καη 
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ηψξα είζαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ ειεπζεξία. 3Αλ έρεηο εμαζθεζεί κέρξη ηψξα κε 
πξνζπκία θαη εηιηθξίλεηα, ζα αξρίζεηο λα αηζζάλεζαη κηα αλαπηέξσζε, ην ζήθσκα ελφο 
βάξνπο απφ ην ζηήζνο ζνπ, κηα βαζηά θαη ζίγνπξε αίζζεζε αλαθνχθηζεο. 4Ο ππφινηπνο 
ρξφλνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ εκπεηξία ηεο απφδξαζεο απφ ηηο βαξηέο αιπζίδεο πνπ 
επηδίσμεο λα θνξέζεηο ζηνλ αδεξθφ ζνπ, αιιά νη νπνίεο θνξέζεθαλ ζηνλ εαπηφ ζνπ. 
17. Ζ ζπγρψξεζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, γηαηί ζα 
ππάξμνπλ αθφκα πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα μεράζεηο ην λφεκα ηεο θαη ζα 
επηηεζείο ζηνλ εαπηφ ζνπ. 2ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, άθελε ην λνπ ζνπ λα βιέπεη πέξα απφ 
απηή ηελ ςεπδαίζζεζε, θαζψο ιεο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
3Αο αληηιεθζώ ηε ζπγρώξεζε όπσο είλαη. 
4ζα θαηεγνξνύζα ηνλ εαπηό κνπ γηα απηό ην πξάγκα; 
5Γε ζα θνξέζσ απηή ηελ αιπζίδα ζηνλ εαπηό κνπ. 
6ε θαζεηί πνπ θάλεηο λα ζπκάζαη ην εμήο: 
7Καλέλαο δελ ζηαπξώλεηαη κόλνο ηνπ 
θη σζηόζν θαλέλαο δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζηνλ Οπξαλό κόλνο ηνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 135 
 
Αλ Τπεξαζπηζηώ ηνλ Δαπηό κνπ, κνπ Δπηηίζεληαη. 
 
1. Πνηφο ζα ππεξάζπηδε ηνλ εαπηφ ηνπ εθηφο αλ λφκηδε φηη ηνπ επηηίζελην, φηη ε επίζεζε 
ήηαλ πξαγκαηηθή θαη φηη ε άκπλα ηνπ ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζψζεη; 2Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε 
αλνεζία ηεο άκπλαο, πξψηα θάλεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο πξαγκαηηθέο θαη κεηά επηρεηξεί λα ηηο 
αληηκεησπίζεη ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθέο. 3Πξνζζέηεη ςεπδαηζζήζεηο ζηηο ςεπδαηζζήζεηο, 
θάλνληαο έηζη ηε δηφξζσζε δηπιά δχζθνιε. 4Καη είλαη απηφ αθξηβψο ην πξάγκα πνπ θάλεηο 
φηαλ επηρεηξείο λα ζρεδηάδεηο ην κέιινλ, λα ελεξγνπνηείο ην παξειζφλ, ή λα νξγαλψλεηο ην 
παξφλ φπσο επηζπκείο. 
2. Ζ δξάζε ζνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 
απφ φ,ηη ζπκβαίλεη, επεηδή φ,ηη ζπκβαίλεη πξέπεη λα πεξηέρεη φ,ηη ζε απεηιεί. 2Μία αίζζεζε 
απεηιήο είλαη ε παξαδνρή κηαο έκθπηεο αδπλακίαο, κηα πεπνίζεζε φηη ππάξρεη θίλδπλνο 
πνπ έρεη ηε δχλακε λα ζνπ δεηήζεη λα εηνηκάζεηο θαηάιιειε άκπλα. 3 θφζκνο βαζίδεηαη 
ζ' απηή ηελ παξάινγε πεπνίζεζε. 4Καη φια ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ, φιεο νη ζθέςεηο θαη νη 
ακθηβνιίεο ηνπ, νη πνηλέο θαη νη εμνπιηζκνί ηνπ, νη λνκηθνί ηνπ νξηζκνί θαη νη θψδηθεο ηνπ, ε 
εζηθή ηνπ θαη νη εγέηεο ηνπ θαη νη ζενί ηνπ, φια ππεξεηνχλ κφλν θαη κφλν ηε δηαθχιαμε ηεο 
αίζζεζεο ηεο απεηιήο. 5Γηαηί γηα λα πεξπαηά θαλείο ζηνλ θφζκν αξκαησκέλνο, πξέπεη λα 
ηνλ θηππά ν ηξφκνο ζηελ θαξδηά ηνπ. 
3. Ζ άκπλα είλαη ηξνκαθηηθή. 2Πξνέξρεηαη απφ ην θφβν θαη απμάλεη ην θφβν, θαζψο ν θάζε 
ακπληηθφο κεραληζκφο νξγαλψλεηαη. 3Ννκίδεηο φηη πξνζθέξεη αζθάιεηα. 4Γείρλεη φκσο φηη 
ν θφβνο έρεη γίλεη πξαγκαηηθφο θαη φηη ν ηξφκνο δηθαηνινγείηαη. 5Γελ είλαη παξάμελν πνπ 
δελ ζηακαηάο λα ξσηήζεηο -θαζψο επεμεξγάδεζαη ηα ζρέδηα ζνπ θαη θάλεηο ηελ παλνπιία 
ζνπ πην ρνληξή θαη ηηο θιεηδαξηέο ζνπ πην εξκεηηθέο- ηη ππεξαζπίδεζαη θαη πψο θαη 
ελαληίνλ πνίνπ; 
4. Αο εμεηάζνπκε πξψηα ηη ππεξαζπίδεζαη. 2Πξέπεη λα είλαη θάηη πνπ είλαη πνιχ αδχλακν 
θαη εππξφζβιεην. 3Πξέπεη λα είλαη θάηη πνπ έρεη γίλεη εχθνιε ιεία, πνπ είλαη αλίθαλν λα 
πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην νπνίν ρξεηάδεηαη ηελ ππεξάζπηζε ζνπ. 4Ση άιιν εθηφο 
απφ ην ζψκα έρεη κηα ηέηνηα αδπλακία, πνπ ε ζπλερή, θξνληίδα θαη ην άγξππλν βαζχ 
ελδηαθέξνλ είλαη αλαγθαία γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε κηθξή ηνπ δσή; 5Ση άιιν εθηφο απφ ην 
ζψκα θινλίδεηαη θαη πξέπεη λα απνηχρεη λα ππεξεηήζεη ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ζαλ άμηνο 
νηθνδεζπφηεο; 
5. Χζηφζν, δελ είλαη ην ζψκα πνπ κπνξεί λα θνβάηαη ή λα είλαη έλα αληηθείκελν θφβνπ. 
2Σν ζψκα δελ έρεη αλάγθεο, παξά κφλν εθείλεο πνπ ηνπ απνδίδεηο. 3Γε ρξεηάδεηαη 
πεξίπινθεο θαηαζθεπέο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ, νχηε θάξκαθα, νχηε θξνληίδα, 
νχηε θαλέλα ελδηαθέξνλ. 4Τπεξαζπίζνπ ηε δσή ηνπ, ή δψζε ηνπ δψξα γηα λα ην 
νκνξθήλεηο ή ηείρε γηα λα ην πξνζηαηεχζεηο θαη ην κφλν πνπ ιεο είλαη φηη ην ζπίηη ζνπ είλαη 
εθηεζεηκέλν ζηνλ θιέθηε ηνπ ρξφλνπ, θζαξηφ θαη εηνηκφξξνπν, ηφζν αλαζθαιέο πνπ 
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πξέπεη λα θξνπξείηαη κε ηελ ίδηα ζνπ ηε δσή. 
6. Γελ είλαη ηξνκαθηηθή απηή ε εηθφλα; 2Μπνξείο λα είζαη ελ εηξήλε ελψ έρεηο κηα ηέηνηα ηδέα 
γηα ην ζπίηη ζνπ; 3Κη σζηόζν, ηη παξαρψξεζε ζην ζψκα ην δηθαίσκα λα ζε ππεξεηεί θαη' 
απηφ ηνλ ηξφπν, εθηφο απφ ηελ ίδηα ζνπ ηελ πεπνίζεζε; 4Δίλαη ν λνπο ζνπ πνπ έδσζε ζην 
ζψκα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ βιέπεηο ζε απηφ θαη έζεζε ηελ αμία ηνπ πνιχ πην πάλσ απφ 
κηα κηθξή ζηνίβα ζθφλεο θαη λεξνχ. 5Πνηνο ζα ππεξαζπηδφηαλ θάηη πνπ ζα ην αλαγλψξηδε 
ζαλ θάηη ηέηνην; 
7. Σν ζψκα δελ έρεη αλάγθε ππεξάζπηζεο. 2Απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα, 3Θα είλαη 
δπλαηφ θαη πγηέο, αλ ν λνπο δελ ην θαθνκεηαρεηξίδεηαη κε ην λα ηνπ αλαζέηεη ξφινπο πνπ 
δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη, ζθνπνχο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ην πεδίν ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπ θαη πςεινχο ζηφρνπο πνπ δελ κπνξεί λα πεηχρεη. 4Απηέο νη απφπεηξεο, γεινίεο αιιά 
πνιπαγαπεκέλεο, είλαη νη πεγέο ησλ πνιιψλ παξάινγσλ επηζέζεσλ πνπ ηνπ θάλεηο. 
5Γηαηί θαίλεηαη λα πξνδίδεη ηηο ειπίδεο ζνπ, ηηο αλάγθεο ζνπ, ηηο αμίεο ζνπ θαη ηα φλεηξα 
ζνπ. 
8. Ο «εαπηφο» πνπ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία δελ είλαη πξαγκαηηθφο. 2Σν ζψκα, δίρσο αμία θαη 
ρσξίο λα αμίδεη ηελ παξακηθξή ππεξάζπηζε, απιψο ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηιεπηφ ζαλ θάηη 
εληειψο μερσξηζηφ απφ ζέλα, θαη ζα γίλεη έλα πγηέο, ρξήζηκν φξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 
λνπο ζα κπνξεί λα ελεξγεί κέρξη λα ηειεηψζεη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ. 3Πνηνο ζα ήζειε λα 
θξαηήζεη ην ζψκα φηαλ ε ρξεζηκφηεηα ηνπ έρεη ηειεηψζεη; 
9. Τπεξαζπίζνπ ην ζψκα, θαη ζα έρεηο επηηεζεί ζην λνπ ζνπ. 2Γηαηί ζα έρεηο δεη ζε απηφ ηα 
ειαηηψκαηα, ηηο αδπλακίεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ειιείςεηο απφ ηηο νπνίεο λνκίδεηο φηη 
ην ζψκα πξέπεη λα ζσζεί. 3Γε ζα δεηο ην λνπ δηαρσξηζκέλν απφ ηηο ζσκαηηθέο ζπλζήθεο. 
4Καη ζα θνξηψζεηο ζην ζψκα φιν ηνλ πφλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζχιιεςε ηνπ λνπ ζαλ 
πεξηνξηζκέλν θαη επάισην, ρσξηζκέλν απφ ηνπο άιινπο λφεο θαη δηαρσξηζκέλν απφ ηελ 
Πεγή ηνπ. 
10. Απηέο είλαη νη ζθέςεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία, θαη ην ζψκα ζα αληαπνθξηζεί κε 
πγεία φηαλ ζα έρνπλ δηνξζσζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αιήζεηα. 2Απηή είλαη ε κφλε 
πξαγκαηηθή ππεξάζπηζε ηνπ ζψκαηνο. 3Αλαδεηάο φκσο εθεί ηελ ππεξάζπηζε ηνπ; 4Σνπ 
πξνζθέξεηο έλα είδνο πξνζηαζίαο απφ ην νπνίν δελ έρεη θαλέλα απνιχησο φθεινο, αιιά 
απιψο απμάλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνπ ζνπ. 5Γε ζεξαπεχεηο, αιιά απιψο αθαηξείο ηελ 
ειπίδα ηεο ζεξαπείαο γηαηί παξαιείπεηο λα δεηο πνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ε ειπίδα γηα λα 
έρεη λφεκα. 
11. Ο ζεξαπεπκέλνο λνπο δελ θάλεη ζρέδηα. 2Δθηειεί ηα ζρέδηα πνπ ιακβάλεηο, θαζψο 
αθνχεη ηε νθία πνπ δελ είλαη δηθή ηνπ. 3Πεξηκέλεη κέρξη λα δηδαρηεί ηη πξέπεη λα γίλεη θαη 
κεηά πξνρσξεί λα ην θάλεη. 4Γε βαζίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηίπνηα, εθηφο απφ ηελ 
επάξθεηα ηνπ λα εθπιεξψζεη ηα ζρέδηα πνπ ηνπ αλαζέηνληαη. 5Δίλαη ζηαζεξφο ζηε 
βεβαηφηεηα φηη εκπφδηα δελ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε 
νπνηνπδήπνηε ζθνπνχ πνπ ππεξεηεί ην αλψηεξν ζρέδην γηα ην θαιφ φισλ. 
12. Έλαο ζεξαπεπκέλνο λνπο έρεη απαιιαγεί απφ ηελ πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα θάλεη 
ζρέδηα, παξ' φιν πνπ δε γλσξίδεη πνην απνηέιεζκα είλαη ην θαιχηεξν, νχηε ηα κέζα κε ηα 
νπνία ζα επηηεπρζεί, νχηε θαη πψο λα αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα φηη ην ζρέδην θηηάρηεθε 
γηα λα ιπζεί. 2Θα θαηαρξαζηεί ην ζψκα ζηα ζρέδηα ηνπ, κέρξη απηφ λα ην αλαγλσξίζεη. 
3Αιιά φηαλ ην απνδερηεί απηφ, ηφηε ζα ζεξαπεπηεί θαη ζα απαγθηζηξσζεί απφ ην ζψκα. 
13. Ζ ππνδνχισζε ηνπ ζψκαηνο ζηα ζρέδηα πνπ ν αζεξάπεπηνο λνπο θάλεη γηα λα ζψζεη 
ηνλ εαπηφ ηνπ ζα θάλεη ην ζψκα λα αξξσζηήζεη. 2Γελ είλαη ειεχζεξν λα είλαη ην φξγαλν 
πνπ βνεζά ζ' έλα ζρέδην πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηε δηθή ηνπ πξνζηαζία θαη ην νπνίν 
ρξεηάδεηαη ηελ ππεξεζία ηνπ γηα ιίγν. 3ε απηφ ην ξφιν, ε πγεία ηνπ ζψκαηνο είλαη 
εμαζθαιηζκέλε. 4Γηαηί ην θαζεηί πνπ ν λνπο ρξεζηκνπνηεί γηα απηφ ην ζρέδην ζα ιεηηνπξγεί 
άςνγα θαη κε ηε δχλακε πνπ ηνπ έρεη δνζεί θαη πνπ δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 
14. Ίζσο δελ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζείο φηη ηα ζρέδηα πνπ γίλνληαη κε ηελ πξσηνβνπιία 
ηνπ εαπηνχ είλαη κφλν θαη κφλν ακπληηθνί κεραληζκνί κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν φινη ηνπο 
θηηάρηεθαλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 2Δίλαη ηα κέζα κε ηα νπνία έλαο θνβηζκέλνο λνπο 
ζα ήζειε λα αλαιάβεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξνζηαζία, εηο βάξνο ηεο αιήζεηαο. 3Απηφ δελ είλαη 
δχζθνιν λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηο ζε νξηζκέλεο κνξθέο πνπ παίξλνπλ νη απηαπάηεο, φπνπ 
ε άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη πνιχ θαλεξή. 4Ζ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ φκσο ζπρλά 
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δελ αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλαο ακπληηθφο κεραληζκφο. 
15. Ο λνπο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη 
απαζρνιεκέλνο κε ηνλ έιεγρν κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 2Γελ πηζηεχεη φηη ζα έρεη ηα 
αλαγθαία, εθηφο αλ ζπζζσξεχζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνκήζεηεο. 3Γη' απηφ ην λνπ ν ρξφλνο 
απνθηά κειινληηθή ζεκαζία θαη πξέπεη λα δηεπζχλεηαη απφ ηε κάζεζε θαη ηελ εκπεηξία 
πνπ απνθηήζεθαλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο. 4Απηφο 
ν λνπο παξαβιέπεη ην παξφλ, γηαηί βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ην παξειζφλ έρεη δηδάμεη αξθεηά 
γηα λα επηηξέςεη ζην λνπ λα δηεπζχλεη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ. 
16. Ο λνπο πνπ θάλεη ζρέδηα αξλείηαη επνκέλσο λα αθήζεη πεξηζψξηα γηα αιιαγή. 
2,ηη έκαζε πξηλ γίλεηαη ε βάζε γηα ηνπο κειινληηθνχο ηνπ ζηφρνπο.3η πξνεγνχκελεο 
εκπεηξίεο ηνπ δηεπζχλνπλ ηελ επηινγή ηνπ ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 4Καη δε βιέπεη φηη 
εδψ θαη ηψξα ππάξρεη ην θαζεηί πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμαζθαιίζεη έλα κέιιφλ εληειψο 
δηαθνξεηηθφ απφ ην παξειζφλ, ρσξίο ηε ζπλέρηζε νπνηνλδήπνηε παιαηψλ ηδεψλ θαη 
άξξσζησλ πεπνηζήζεσλ. 5Ζ αλακνλή δελ παίδεη θαλέλα ξφιν, γηαηί ε ησξηλή βεβαηφηεηα 
δείρλεη ην δξφκν. 
17. Οη ακπληηθνί κεραληζκνί είλαη ηα ζρέδηα πνπ θάλεηο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 2Ο ζηφρνο 
ηνπο είλαη λα επηιέμνπλ φ,ηη εγθξίλεηο θαη λα αγλνήζνπλ φ,ηη ζεσξείο αζπκβίβαζην κε φ,ηη 
πηζηεχεηο φηη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζνπ. 3Χζηφζν, φ,ηη απνκέλεη δελ έρεη θαλέλα λφεκα. 
4Γηαηί είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζνπ πνπ είλαη ε «απεηιή» ζηελ νπνία νη ακπληηθνί 
κεραληζκνί ζνπ επηηίζεληαη θαη ηελ νπνία ζα ήζειαλ λα ζπγθαιχςνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ 
θαη λα ζηαπξψζνπλ. 
18. Ση δε ζα κπνξνχζεο λα απνδερηείο, αλ απιψο θαη κφλν γλψξηδεο φηη ην θαζεηί πνπ 
ζπκβαίλεη, φια ηα γεγνλφηα, πεξαζκέλα, ησξηλά θαη κειινληηθά έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 
θαινζχλε απφ Απηφλ πνπ ν κφλνο Σνπ ζθνπφο είλαη ην θαιφ ζνπ; 2Ίζσο λα έρεηο 
παξεμεγήζεη ην ζρέδην Σνπ, γηαηί Απηφο πνηέ δε ζα ζνπ πξφζθεξε πφλν. 3Αιιά νη 
ακπληηθνί κεραληζκνί ζνπ δε ζε άθεζαλ λα δεηο ηε γεκάηε αγάπε επινγία Σνπ λα ιάκπεη 
ζε θάζε βήκα πνπ έθαλεο πνηέ. 4Δλψ εζχ έθαλεο ζρέδηα γηα λα πεζάλεηο, Απηφο ζε 
νδήγεζε απαιά ζηελ αηψληα δσή. 
19. Ζ ησξηλή ζνπ εκπηζηνζχλε ζε Απηφλ είλαη ν ακπληηθφο κεραληζκφο πνπ ππφζρεηαη έλα 
κέιινλ ρσξίο θακηά ελφριεζε, ρσξίο θαλέλα ίρλνο ιχπεο θαη κε ραξά πνπ ζπλερψο 
απμάλεηαη, θαζψο απηή ε δσή γίλεηαη κηα άγηα ζηηγκή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ρξφλν, 
αιιά κε ηελ πξνζνρή ηεο ζηξακκέλε ζηελ αηψληα δσή. 2Μελ αθήλεηο θαλέλα ακπληηθφ 
κεραληζκφ εθηφο, απφ ηελ ησξηλή ζνπ εκπηζηνζχλε ζε. Απηφλ λα δηεπζχλεη ην κέιινλ, θαη 
απηή ε δσή ζα γίλεη κηα γεκάηε λφεκα ζπλάληεζε 
κε ηελ αιήζεηα πνπ κνλφ νη ακπληηθνί κεραληζκνί ζνπ ζα ήζειαλ λα ζπγθαιχςνπλ. 
20. Υσξίο ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ, γίλεζαη έλα θσο πνπ ν Οπξαλφο κε 
επγλσκνζχλε αλαγλσξίδεη ζαλ δηθφ ηνπ. 2Καη ζα ζε νδεγήζεη κε ηξφπνπο πνπ έρνπλ 
δηαιερηεί γηα ηελ επηπρία ζνπ ζχκθσλα κε ην παλάξραην ζρέδην πνπ άξρηζε φηαλ 
γελλήζεθε ν ρξφλνο. 3Απηνί πνπ ζε αθνινπζνχλ ζα ελψζνπλ ην θσο ηνπο κε ην δηθφ ζνπ 
θαη ην θσο ζα απμεζεί κέρξη πνπ ν θφζκνο λα θσηηζηεί κε ραξά. 4Καη νη αδεξθνί καο κε 
ραξά ζα εγθαηαιείςνπλ ηνπο βαξείο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηνπο, νη νπνίνη δελ 
σθέιεζαλ ζε ηίπνηα θαη κφλν ηνπο ηξνκνθξαηνχζαλ. 
21. Θα πεξηκέλνπκε απηή ηε ζηηγκή ζήκεξα κε ησξηλή βεβαηφηεηα, γηαηί απηφ είλαη κέξνο 
ηνπ ηη έρεη ζρεδηαζηεί γηα καο. 2Θα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην θαζεηί καο δίλεηαη. 3Γελ θάλνπκε 
ζρέδηα γηα ην πψο ζα γίλεη απηφ, αιιά ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ην λα εγθαηαιείςνπκε ηνπο 
ακπληηθνχο κεραληζκνχο καο είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαηείιεη κε βεβαηφηεηα ε 
αιήζεηα ζην λνπ καο. 
22. Γηα δεθαπέληε ιεπηά δχν θνξέο ζήκεξα αλαπαπφκαζηε απφ ηελ αλφεηε θαηάζηξσζε 
ζρεδίσλ θη απφ θάζε ζθέςε πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηεο αιήζεηαο ζην λνπ καο. 2ήκεξα 
ζα ιάβνπκε αληί λα θάλνπκε ζρέδηα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε αληί λα 
νξγαλψζνπκε. 3Καη ιακβάλνπκε αιεζηλά, θαζψο ιέκε: 
4Αλ ππεξαζπηζηώ ηνλ εαπηό κνπ, κνπ επηηίζεληαη. 
5Αλ όκσο ζηαζώ αλππεξάζπηζηνο, Θα είκαη δπλαηόο 
θαη ζα κάζσ ηη θξύβνπλ νη ακπληηθνί κεραληζκνί κνπ. 
23. Σίπνηα άιιν εθηφο απφ απηφ. 2Αλ ππάξρνπλ ζρέδηα πνπ πξέπεη λα θάλεηο, ζα ζνπ 
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δνζνχλ. 3Μπνξεί λα κελ είλαη ηα ζρέδηα πνπ λφκηδεο φηη ρξεηάδνληαλ, νχηε θαη νη 
απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ λφκηδεο φηη έρεηο λα αληηκεησπίζεηο. 4Δίλαη φκσο νη 
απαληήζεηο ζ' έλα άιιν είδνο πξνβιήκαηνο, ην νπνίν παξακέλεη αλαπάληεην, αιιά φκσο 
ρξεηάδεηαη απάληεζε κέρξη πνπ ε Απάληεζε λα ζε θηάζεη επηηέινπο. 
24. ινη νη ακπληηθνί κεραληζκνί ζνπ ζθνπεχνπλ ζην λα κε δερηνχλ απηφ πνπ πξέπεη λα 
ιάβεηο ζήκεξα. 2Καη ζην θσο θαη ζηε ραξά ηεο απιήο εκπηζηνζχλεο ζα αλαξσηεζείο γηαηί 
θάπνηε ζθέθηεθεο φηη έπξεπε λα πξνζηαηεπηείο απφ ηελ απειεπζέξσζε. 3 Οπξαλφο δε 
δεηά ηίπνηα. 4Δίλαη ε θφιαζε πνπ έρεη εμσθξεληθέο απαηηήζεηο γηα ζπζία. 5Γε ράλεηο ηίπνηα 
ζ' εθείλεο ηηο ζηηγκέο ζήκεξα φηαλ, αλππεξάζπηζηνο, παξνπζηάζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζην 
Γεκηνπξγφ ζνπ φπσο πξαγκαηηθά είζαη. 
25. Απηφο ζε ζπκάηαη. 2ήκεξα εκείο ζα Σνλ ζπκεζνχκε. 3Γηαηί απηή είλαη ε ψξα ηνπ 
Πάζρα ζηε ζσηεξία ζνπ. 4Καη ζα εγεξζείο μαλά απφ φ,ηη θαηλφηαλ ζαλ ζάλαηνο θαη 
απφγλσζε. 5Σψξα ην θσο ηεο ειπίδαο έρεη μαλαγελλεζεί ζε ζέλα, γηαηί ηψξα έξρεζαη 
ρσξίο ακπληηθνχο κεραληζκνχο λα κάζεηο ην ξφιν ζνπ κέζα ζην ζρέδην ηνπ Θενχ. 6Ση 
αζήκαληα ζρέδηα ή καγηθέο πεπνηζήζεηο κπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ αμία, φηαλ έρεηο ιάβεη 
ηελ απνζηνιή ζνπ απφ ηε Φσλή ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ; 
26. Πξνζπάζεζε λα κε δηακνξθψζεηο απηή ηε κέξα φπσο πηζηεχεηο φηη ζα ζε σθεινχζε 
πεξηζζφηεξν. 2Γηαηί δελ κπνξείο λα ζπιιάβεηο φιε ηελ επηπρία πνπ ζα έξζεη ζε ζέλα αλ 
δελ θάλεηο ζρέδηα. 3Μάζε ζήκεξα. 4Κη φινο ν θφζκνο ζα θάλεη απηφ ην γηγαληηαίν βήκα θαη 
ζα γηνξηάζεη ην Πάζρα ζνπ καδί ζνπ. 5Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, θαζψο αλφεηα 
κηθξνπξάγκαηα θαίλνληαη λα πξνθαινχλ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ θαη λα ζε 
βάδνπλ ζε πεηξαζκφ λα απαζρνιεζείο κε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ, ππελζχκηδε ζηνλ 
εαπηφ ζνπ φηη ζήκεξα είλαη κηα εμαηξεηηθή εκέξα γηα κάζεζε θαη αλαγλψξηδε ηελ κε ηα 
εμήο: 
6Απηό είλαη ην Πάζρα κνπ. 
7Καη Θα ήζεια λα ην δηαηεξήζσ άγην. 
8Γε Θα ππεξαζπηζηώ ηνλ εαπηό κνπ, 
γηαηί ν Τηόο ηνπ Θενύ 
δε ρξεηάδεηαη θακηά ππεξάζπηζε 
ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ. 
24. ινη νη ακπληηθνί κεραληζκνί ζνπ ζθνπεχνπλ ζην λα κε δερηνχλ απηφ πνπ πξέπεη λα 
ιάβεηο ζήκεξα. 2Καη ζην θσο θαη ζηε ραξά ηεο απιήο εκπηζηνζχλεο ζα αλαξσηεζείο γηαηί 
θάπνηε ζθέθηεθεο φηη έπξεπε λα πξνζηαηεπηείο απφ ηελ απειεπζέξσζε. 3 Οπξαλφο δε 
δεηά ηίπνηα. 4Δίλαη ε θφιαζε πνπ έρεη εμσθξεληθέο απαηηήζεηο γηα ζπζία. 5Γε ράλεηο ηίπνηα 
ζ' εθείλεο ηηο ζηηγκέο ζήκεξα φηαλ, αλππεξάζπηζηνο, παξνπζηάζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζην 
Γεκηνπξγφ ζνπ φπσο πξαγκαηηθά είζαη. 
25. Απηφο ζε ζπκάηαη. 2ήκεξα εκείο ζα Σνλ ζπκεζνχκε. 3Γηαηί απηή είλαη ε ψξα ηνπ 
Πάζρα ζηε ζσηεξία ζνπ. 4Καη ζα εγεξζείο μαλά απφ φ,ηη θαηλφηαλ ζαλ ζάλαηνο θαη 
απφγλσζε. 5Σψξα ην θσο ηεο ειπίδαο έρεη μαλαγελλεζεί ζε ζέλα, γηαηί ηψξα έξρεζαη 
ρσξίο ακπληηθνχο κεραληζκνχο λα κάζεηο ην ξφιν ζνπ κέζα ζην ζρέδην ηνπ Θενχ. 6Ση 
αζήκαληα ζρέδηα ή καγηθέο πεπνηζήζεηο κπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ αμία, φηαλ έρεηο ιάβεη 
ηελ απνζηνιή ζνπ απφ ηε Φσλή ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ; 
26. Πξνζπάζεζε λα κε δηακνξθψζεηο απηή ηε κέξα φπσο πηζηεχεηο φηη ζα ζε σθεινχζε 
πεξηζζφηεξν. 2Γηαηί δελ κπνξείο λα ζπιιάβεηο φιε ηελ επηπρία πνπ ζα έξζεη ζε ζέλα αλ 
δελ θάλεηο ζρέδηα. 3Μάζε ζήκεξα. 4Κη φινο ν θφζκνο ζα θάλεη απηφ ην γηγαληηαίν βήκα θαη 
ζα γηνξηάζεη ην Πάζρα ζνπ καδί ζνπ. 5Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, θαζψο αλφεηα 
κηθξνπξάγκαηα θαίλνληαη λα πξνθαινχλ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ θαη λα ζε 
βάδνπλ ζε πεηξαζκφ λα απαζρνιεζείο κε ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίσλ, ππελζχκηδε ζηνλ 
εαπηφ ζνπ φηη ζήκεξα είλαη κηα εμαηξεηηθή εκέξα γηα κάζεζε θαη αλαγλψξηδε ηελ κε ηα 
εμήο: 
6Απηό είλαη ην Πάζρα κνπ. 
7Καη Θα ήζεια λα ην δηαηεξήζσ άγην. 
8Γε Θα ππεξαζπηζηώ ηνλ εαπηό κνπ, 
γηαηί ν Τηόο ηνπ Θενύ 
δε ρξεηάδεηαη θακηά ππεξάζπηζε 
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ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ. 
 
Ζ ΓΗΟΡΘΧΖ ΣΟΤ ΛΑΘΟΤ 
 
1. Ζ επαγξχπλεζε ηνπ εγψ γηα ηα ιάζε ησλ άιισλ εγψ δελ είλαη ην είδνο ηεο, εηνηκφηεηαο 
πνπ ην Άγην Πλεχκα ζα ήζειε λα έρεηο. 2Σα εγψ θάλνπλ θξηηηθή απφ ηελ άπνςε ηνπ είδνπο 
ηεο "ινγηθήο" πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 3Καηαιαβαίλνπλ απηή ηε ινγηθή, επεηδή ηνπο 
θαίλεηαη ζπλεηή. 4Σν Άγην Πλεχκα φκσο δελ ηελ θαηαιαβαίλεη θαζφινπ. 
2. Γηα ην εγψ είλαη θαιφ θαη ζσζηφ θαη αγαζφ λα ππνδεηθλχεη θαλείο ηα ιάζε θαη λα ηα 
«δηνξζψλεη». 2Απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ γηα ην εγψ, ην νπνίν δελ αληηιακβάλεηαη ηη είλαη 
ηα ιάζε θαη πνηα είλαη ε δηφξζσζε ηνπο. 3Σα ιάζε πξνμελνχληαη απφ ην εγψ, θαη ε 
δηφξζσζε ησλ ιαζψλ έγθεηηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ εγψ. 4ηαλ δηνξζψλεηο έλαλ αδεξθφ, 
ηνπ ιεο φηη θάλεη ιάζνο. 5Μπνξεί φ,ηη ιέεη εθείλε ηελ ψξα λα κελ έρεη λφεκα, θαη είλαη 
βέβαην φηη δε ζα έρεη λφεκα αλ κηιά απφ ην εγψ ηνπ. 6Σν θαζήθνλ ζνπ φκσο είλαη λα ηνπ 
πεηο φηη έρεη δίθην. 7Αλ κηιά αλφεηα δελ ηνπ ην ιεο απηφ κε ιφγηα. 8Υξεηάδεηαη δηφξζσζε ζ' 
έλα άιιν επίπεδν, επεηδή ην ιάζνο ηνπ είλαη ζ' έλα άιιν επίπεδν. 9Έρεη δίθην, επεηδή είλαη 
έλαο Τηφο ηνπ Θενχ. 10'Σν εγψ ηνπ δελ έρεη πνηέ δίθην, αλεμαξηήησο ηνπ ηη ιέεη ή ηνπ ηη 
θάλεη. 
3. Αλ ππνδεηθλχεηο ηα ιάζε ηνπ εγψ ηνπ αδεξθνχ ζνπ πξέπεη λα ηα βιέπεηο κέζσ ηνπ 
δηθνχ ζνπ εγψ, επεηδή ην Άγην Πλεχκα δελ αληηιακβάλεηαη ηα ιάζε ηνπ. 2Απηφ πξέπεη λα 
είλαη ζσζηφ, αθνχ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εγψ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 3Σν 
εγψ είλαη παξάινγν, θαη ην Άγην Πλεχκα δελ επηρεηξεί λα θαηαιάβεη ηίπνηα πνπ πξνέξρεηαη 
απφ απηφ. 4Δπεηδή Απηφο δελ θαηαιαβαίλεη ην εγψ, νχηε θαη ην θξίλεη, γλσξίδνληαο φηη 
ηίπνηα απφ φ,ηη πιάζεη ην εγψ δελ έρεη λφεκα. 
4. ηαλ αληηδξάο ζηα ιάζε έζησ θαη ειάρηζηα, δελ αθνχο ην Άγην Πλεχκα. 2Απηφο ηα έρεη 
απιψο αγλνήζεη, θαη αλ εζχ ηα πξνζέρεηο, δελ Σνλ αθνχο. Αλ δελ Σνλ αθνχο, ηφηε αθνχο 
ην εγψ ζνπ θαη γίλεζαη ηφζν παξάινγνο φζν θαη ν αδεξθφο ζνπ ηνπ νπνίνπ ηα ιάζε 
αληηιακβάλεζαη. 4Απηφ δελ κπνξεί λα είλαη δηφξζσζε. 5Καη δελ είλαη κφλν φηη ν αδεξθφο 
ζνπ δελ δηνξζψλεηαη. 6ηακαηάο, επίζεο, ηε δηφξζσζε θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
5. ηαλ έλαο αδεξθφο ζπκπεξηθέξεηαη παξάινγα, κπνξείο λα ηνλ ζεξαπεχζεηο κφλν αλ 
αληηιακβάλεζαη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. 2Αλ αληηιακβάλεζαη ηα ιάζε ηνπ θαη ηα 
παξαδέρεζαη, παξαδέρεζαη θαη ηα δηθά ζνπ ιάζε. 3Αλ ζέιεηο λα παξαδψζεηο ηα δηθά ζνπ 
ιάζε ζην Άγην Πλεχκα, πξέπεη λα θάλεηο ην ίδην θαη κε ηα δηθά ηνπ. 4Αλ απηφο δε γίλεη ν 
κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηο φια ηα ιάζε δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο πψο 
εμνπδεηεξψλνληαη φια ηα ιάζε. 5Δίλαη απηφ δηαθνξεηηθφ απφ ην λα ζνπ πεη θαλείο πσο φ,ηη 
δηδάζθεηο καζαίλεηο; 6Ο αδεξθφο ζνπ έρεη δίθην φπσο έρεηο θαη εζχ, θαη αλ λνκίδεηο φηη έρεη 
άδηθν θαηαδηθάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
6. Δζύ δελ κπνξείο λα δηνξζψζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 2νπ είλαη ινηπφλ δπλαηφ λα δηνξζψζεηο 
θάπνηνλ άιιν; 3Μπνξείο φκσο λα ηνλ δεηο αιεζηλά, επεηδή είλαη δπλαηφ λα δεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ αιεζηλά. 4Ζ απνζηνιή ζνπ δελ είλαη λα αιιάμεηο ηνλ αδεξθφ ζνπ, αιιά απιψο λα ηνλ 
δερηείο φπσο είλαη. 5Σα ιάζε ηνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιήζεηα πνπ είλαη κέζα ηνπ, θαη 
κφλν απηή ε αιήζεηα είλαη δηθή ζνπ. 6Σα ιάζε ηνπ δελ κπνξνχλ λα ην αιιάμνπλ απηφ θαη 
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θακηά εληειψο επίδξαζε ζηελ αιήζεηα κέζα ζνπ. 7Οηαλ 
αληηιακβάλεζαη ηα ιάζε νπνηνπδήπνηε θαη αληηδξάο ζε απηά ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθά, ηα 
θάλεηο πξαγκαηηθά γηα ζέλα. 8Γε ζα απνθχγεηο λα πιεξψζεηο γηα απηφ, φρη επεηδή 
ηηκσξείζαη, αιιά επεηδή αθνινπζείο ιάζνο νδεγφ θαη επνκέλσο ζα ράζεηο ην δξφκν ζνπ. 
7.Σα ιάζε ηνπ αδεξθνχ ζνπ δελ πξνέξρνληαη απφ απηφλ, φπσο θαη ηα δηθά ζνπ ιάζε δελ 
πξνέξρνληαη απφ εζέλα. Αλ απνδερηείο φηη ηα ιάζε είλαη πξαγκαηηθά ζα έρεηο επηηεζεί 
ζηνλ εαπηφ ζνπ. Αλ ζα ήζειεο λα βξεηο ην δξφκν ζνπ θαη λα κελ ηνλ ράλεηο. βιέπε κφλν 
ηελ αιήζεηα δίπια ζνπ, επεηδή βαδίδεηε καδί. 4Σν Άγην Πλεχκα κέζα ζνπ ζπγρσξεί ηα 
πάληα ζε ζέλα θαη ηνλ αδεξθφ ζνπ. 5Σα ιάζε ηνπ ζπγρσξνχληαη καδί κε ηα δηθά ζνπ. 
6πσο θαη ε αγάπε, ε επαλφξζσζε δελ είλαη δηαηξεκέλε. 7Ζ επαλφξζσζε δελ κπνξεί λα 
είλαη δηαηξεκέλε, επεηδή πξνέξρεηαη απφ ηελ αγάπε. 8Οπνηαδήπνηε απφπεηξα λα 
δηνξζψζεηο έλαλ αδεξθφ ζεκαίλεη πσο πηζηεχεηο φηη κπνξείο λα ηνλ δηνξζψζεηο, θαη απηφ 
είλαη κφλν θαη κφλν ε αιαδνλεία ηνπ εγψ. Ή δηφξζσζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφ, ν Οπνίνο 
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δε γλσξίζεη ηελ αιαδνλεία. 
8. Σν Άγην Πλεχκα ζπγρσξεί ηα πάληα, επεηδή ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηα πάληα. 2Μελ 
αλαιακβάλεηο ην έξγν Σνπ, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα μεράζεηο ην δηθφ ζνπ. 3ην ρξφλν δέμνπ 
κνλάρα ηελ απνζηνιή ηεο ζεξαπείαο, γηαηί απηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ρξφλνπ. 4ηελ 
αησληφηεηα ν Θεφο ζνπ έδσζε ηελ απνζηνιή ηεο δεκηνπξγίαο. 5Γε ρξεηάδεζαη λα κάζεηο λα 
δεκηνπξγείο, ρξεηάδεζαη φκσο λα κάζεηο φηη ην ζέιεηο. 6Γηα απηφ ην ιφγν πιάζηεθε ε 
κάζεζε. 7Δηζη ρξεζηκνπνηεί ην Άγην Πλεχκα κηα ηθαλφηεηα πνπ έπιαζεο, αιιά ηελ νπνία 
δε ρξεηάδεζαη. 8Γψζε ηελ ζε Απηφλ! 9Γελ θαηαιαβαίλεηο πψο λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηο. 
10Απηφο ζα ζε δηδάμεη πψο λα βιέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ρσξίο επίθξηζε, κε ην λα κάζεηο πψο 
λα βιέπεηο ην θαζεηί ρσξίο επίθξηζε. 11Ζ επίθξηζε δε ζα είλαη ηφηε πξαγκαηηθή γηα ζέλα θαη 
φια ηα ιάζε ζνπ ζα ζπγρσξεζνχλ. 
 
Σν ρέδην ηνπ Άγηνπ Πλεύκαηνο γηα ηε πγρώξεζε. 
 
1. Ζ Δπαλφξζσζε είλαη γηα φινπο, επεηδή είλαη ν δξφκνο πνπ εμνπδεηεξψλεη ηελ 
πεπνίζεζε φηη νπνηνδήπνηε πξάγκα είλαη κφλν γηα ζέλα. 2Σν λα ζπγρσξεί θαλείο ζεκαίλεη 
λα παξαβιέπεη. 3Κνίηαμε, ινηπφλ, πέξα απφ ηα ιάζε θαη κελ αθήλεηο ηελ αληίιεςε ζνπ λα 
ζηακαηά ζε απηά, γηαηί ζα πηζηέςεηο φ,ηη ζνπ ιέεη ε αληίιεςε ζνπ. 4Αλ ζα ήζειεο λα 
γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, δέμνπ ζαλ αιεζηλφ κφλν απηφ πνπ ν αδεξθφο ζνπ πξάγκαηη 
είλαη. 5Αλ αληηιεθζείο απηφ πνπ ν αδεξθφο ζνπ δελ είλαη, δε ζα κπνξέζεηο λα γλσξίζεηο 
πνηνο είζαη επεηδή ηνλ βιέπεηο ιάζνο. 6Να ζπκάζαη φηη κνηξάδεζηε ηελ Σαπηφηεηα ζαο, θαη 
είλαη απηή ε κνηξαζηά πνπ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα Σεο. 
2. Έρεηο λα παίμεηο έλα ξφιν ζηελ Δπαλφξζσζε, αιιά ην ζρέδην ηεο Δπαλφξζσζεο είλαη 
ππεξάλσ ηεο θαηαλφεζεο ζνπ. 2Γελ θαηαιαβαίλεηο πψο λα παξαβιέπεηο ηα ιάζε, γηαηί 
αιιηψο δελ ζα ηα έθαλεο. 3Θα ήηαλ απιψο έλα αθφκα ιάζνο λα πηζηεχεηο είηε φηη δελ 
θάλεηο ιάζε είηε φηη κπνξείο λα ηα δηνξζψζεηο ρσξίο έλαλ Οδεγφ. 4Καη αλ δελ αθνινπζείο 
απηφ ηνλ Οδεγφ, ηα ιάζε ζνπ δε ζα δηνξζσζνχλ. 5Σν ζρέδην δελ είλαη δηθφ ζνπ, επεηδή 
έρεηο πεξηνξηζκέλεο ηδέεο γηα ην πνηνο είζαη. 6Απηή ε αίζζεζε πεξηνξηζκνχ είλαη ε πεγή 
φισλ ησλ ιαζψλ.7 ηξφπνο ινηπφλ γηα λα ηα εμνπδεηεξψλεηο δελ πξνέξρεηαη από ζέλα, 
αιιά είλαη γηα ζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 136 
 
Ζ Αξξώζηηα Δίλαη Έλαο Ακπληηθόο Μεραληζκόο Δλαληίνλ ηεο Αιήζεηαο. 
 
1. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη, εθηφο αλ θαηαιαβαίλεη πνην ζθνπφ θαίλεηαη λα 
ππεξεηεί ε αξξψζηηα. 2Γηαηί ηφηε θαηαιαβαίλεη επίζεο φηη ν ζθνπφο ηεο δελ έρεη λφεκα. 
3Γίρσο αηηία θαη ρσξίο θαλελφο είδνπο ζθνπφ πνπ λα έρεη λφεκα, ε αξξψζηηα δελ κπνξεί 
λα ππάξρεη θαζφινπ. 4Οηαλ ην θαηαιάβεη θαλείο απηφ, ε ζεξαπεία γίλεηαη απηφκαηα. 5Απηή 
ε θαηαλφεζε δηαιχεη ηε δίρσο λφεκα ςεπδαίζζεζε ηεο αξξψζηηαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 
θέξλεη φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζηελ αιήζεηα θαη απιψο ηηο αθήλεη εθεί γηα λα 
εμαθαληζηνχλ. 
2. Ζ αξξψζηηα δελ είλαη ηπραία. 2πσο φινη νη ακπληηθνί κεραληζκνί, είλαη έλα παξάινγν 
ηέρλαζκα γηα απηαπάηε. 3Καη φπσο θαη νη ππφινηπνη, ν ζθνπφο ηεο είλαη λα θξχςεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, λα ηεο επηηεζεί, λα ηελ αιιάμεη λα ηελ θάλεη αθαηάιιειε, λα ηε 
δηαζηξεβιψζεη, λα ηελ παξαπνηήζεη, ή λα ηε κεηψζεη ζε κηα κηθξή ζηνίβα απφ 
αζπλαξκνιφγεηα κέξε. 4Ο ζηφρνο φισλ ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ είλαη λα κελ αθήζνπλ 
ηελ αιήζεηα λα είλαη πιήξεο. 5Σα κέξε βιέπνληαη ζαλ λα ήηαλ ην θαζέλα πιήξεο απφ κφλν 
ηνπ. 
3. Οη ακπληηθνί κεραληζκνί δελ είλαη αθνχζηνη, νχηε θαη πιάζνληαη ρσξίο επίγλσζε. 2Δίλαη 
θξπθά, καγηθά ξαβδηά πνπ ρξεζηκνπνηείο φηαλ ε αιήζεηα θαίλεηαη λα απεηιεί φ,ηη ζα ήζειεο 
λα πηζηεχεηο. 3Φαίλνληαη λα είλαη αζπλαίζζεηνη κφλν θαη κφλν εμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ 
νπνία δηαιέγεηο λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηο. 4Δθείλε ηε ζηηγκή (ιηγφηεξν θαη απφ έλα 
δεπηεξφιεπην) ζηελ νπνία γίλεηαη ε επηινγή, αλαγλσξίδεηο αθξηβψο ηη ζα ήζειεο λα θάλεηο 
θαη κεηά πηζηεχεηο φηη έρεη γίλεη. 
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4. Πνηνο άιινο παξά εζχ ν ίδηνο ππνινγίδεηο ην βαζκφ κηαο απεηιήο, απνθαζίδεηο φηη ε 
δηαθπγή είλαη αλαγθαία θαη νξζψλεηο κηα ζεηξά ακπληηθψλ κεραληζκψλ γηα λα κεηψζεηο ηελ 
απεηιή πνπ έρεη ζεσξεζεί πξαγκαηηθή; 2ιν απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη αζπλαίζζεηα. 3Μεηά 
φκσο, ην ζρέδην ζνπ απαηηεί φηη πξέπεη λα μεράζεηο φηη εζχ ην έθαλεο απηφ, ψζηε λα 
θαίλεηαη φηη είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο πξνζέζεηο ζνπ, έλα ζπκβάλ ππεξάλσ ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ λνπ ζνπ, έλα απνηέιεζκα κε κηα πξαγκαηηθή επίδξαζε πάλσ ζνπ, αληί 
γηα έλα απνηέιεζκα πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηνλ εαπηφ ζνπ. 
5. Σν γεγνλφο φηη γξήγνξα μερλάο ην ξφιν πνπ παίδεηο ζην πιάζηκν ηεο 
«πξαγκαηηθφηεηαο» ζνπ θάλεη ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ λα θαίλνληαη φηη δελ είλαη 
θάησ απφ ηνλ έιεγρν ζνπ. 2,ηη φκσο έρεηο μεράζεη κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηε κλήκε ζνπ, 
αλ είζαη πξφζπκνο λα αλαζεσξήζεηο ηελ απφθαζε πνπ είλαη δηπιά πξνθπιαγκέλε απφ ηε 
ιεζκνληά. 3Σν φηη ζπκάζαη είλαη κφλν θαη κφλν ε έλδεημε φηη απηή ε απφθαζε παξακέλεη ελ 
ηζρχ, φζνλ αθνξά ηηο επηζπκίεο ζνπ. 4Μελ ην παξεξκελεχζεηο απηφ ζαλ πξαγκαηηθφ 
γεγνλφο. 5Οη ακπληηθνί κεραληζκνί πξέπεη λα θάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αγλψξηζηε. 
6Απηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπο θαη απηφ θαη θάλνπλ. 
6. Κάζε ακπληηθφο κεραληζκφο παίξλεη θνκκάηηα ηεο νιφηεηαο θαη ηα ζπλαξκνινγεί ρσξίο 
λα ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ φιεο ηηο αιεζηλέο ηνπο ζρέζεηο θαη έηζη θαηαζθεπάδεη ηηο 
ςεπδαηζζήζεηο κηαο νιφηεηαο πνπ δελ ππάξρεη. 2Δίλαη απηή ε δηαδηθαζία πνπ πξνμελεί ηελ 
απεηιή, θαη φρη ην νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. 3ηαλ ηα κέξε ηεο 
νιφηεηαο απνζπνχληαη απφ ηελ νιφηεηα θαη βιέπνληαη ζαλ λα είλαη δηαρσξηζκέλα θαη ζαλ 
νιφηεηεο απφ κφλα ηνπο, γίλνληαη ηα ζχκβνια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επίζεζε ζαλ 
νιφηεηα, πεηπρεκέλα ζηελ επίδξαζε ηνπο θαη πνηέ πηα λα κε γίλνπλ αληηιεπηά ζαλ 
νινθιεξσκέλα. 4Έρεηο φκσο μεράζεη φηη απηά αληηπξνζσπεχνπλ κφλν θαη κφλν ηε δηθή 
ζνπ απφθαζε ηνπ ηη πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθφ γηα λα πάξεη ηε ζέζε απηνχ πνπ είλαη 
πξαγκαηηθφ. 
7. Ζ αξξψζηηα είλαη κηα απφθαζε. 2Γελ είλαη έλα πξάγκα πνπ ζνπ ζπκβαίλεη, πνπ δελ ην 
επηδίσμεο θαζφινπ θαη ην νπνίν ζε απνδπλακψλεη θαη ζε θάλεη λα ππνθέξεηο. 3Δίλαη κηα 
επηινγή πνπ θάλεηο, έλα ζρέδην πνπ θαηαζηξψλεηο, φηαλ γηα κηα ζηηγκή ε αιήζεηα 
πςψλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ παξαπιαλεκέλν λνπ ζνπ, θαη φινο ν θφζκνο ζνπ θαίλεηαη λα 
θινλίδεηαη θαη λα είλαη έηνηκνο λα θαηαξξεχζεη. 4Σψξα είζαη άξξσζηνο, ψζηε λα θχγεη ε 
αιήζεηα θαη λα κελ απεηιεί πηα απηά πνπ έρεηο πιάζεη. 
8. Γηαηί λνκίδεηο φηη ε αξξψζηηα κπνξεί λα ζε πξνθπιάμεη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ 
αιήζεηα; 2Γηαηί απνδεηθλχεη φηη ην ζψκα δελ είλαη απνρσξηζκέλν απφ ζέλα θαη επνκέλσο 
φηη εζχ πξέπεη λα είζαη απνρσξηζκέλνο απφ ηελ αιήζεηα. 3Πνλάο επεηδή ην ζψκα πνλά, 
θαη ζε απηφ ηνλ πφλν γίλεζαη έλα κε ην ζψκα. 4Έηζη δηαηεξείηαη ε «αιεζηλή» ζνπ 
ηαπηφηεηα, θαη ε παξάμελε, βαζαληζηηθή, ζθέςε φηη κπνξεί λα είζαη θάηη ππεξάλσ απηήο 
ηεο κηθξήο ζηνίβαο ζθφλεο απνζησπείηαη θαη παχεηαη. Ηδνχ, απηή ε ζθφλε κπνξεί λα ζε 
θάλεη λα ππνθέξεηο, λα παξακνξθψζεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο ζνπ θαη λα ζηακαηήζεη ηελ 
θαξδηά ζνπ, πξνζηάδνληαο ζε λα πεζάλεηο θαη λα ζηακαηήζεηο λα ππάξρεηο. 
9. Δπνκέλσο ην ζψκα είλαη ηζρπξφηεξν απφ ηελ αιήζεηα πνπ ζνπ δεηά λα δήζεηο, αιιά ε 
νπνία δελ κπνξεί λα ππεξληθήζεη ηελ επηινγή ζνπ λα πεζάλεηο. 2Κη έηζη ην ζψκα είλαη πην 
ηζρπξφ απφ ηελ αηψληα δσή, ν Οπξαλφο πην αδχλακνο απφ ηελ θφιαζε θαη ην ζρέδην ηνπ 
Θενχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ Τηνχ Σνπ θαηαπνιεκείηαη απφ κηα απφθαζε δπλαηφηεξε απφ ην 
Θέιεκα Σνπ.  Τηφο Σνπ είλαη ζθφλε, ν Παηέξαο είλαη αηειήο θαη ην ράνο θάζεηαη 
ζξηακβεπηηθά ζην ζξφλν Σνπ. 
10. Απηά είλαη ηα ζρέδηα ζνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ζνπ. 2Καη πηζηεχεηο φηη ν Οπξαλφο ηξέκεη 
κπξνζηά ζε ηέηνηεο έμαιιεο επηζέζεηο φπσο απηέο, κε ην Θεφ ηπθισκέλν απφ ηηο 
δηαηζζήζεηο ζνπ, κε ηελ αιήζεηα λα έρεη γίλεη ςέκαηα θαη κε φιν ην ζχκπαλ λα έρεη 
ζθιαβσζεί ζηνπο λφκνπο πνπ νη ακπληηθνί κεραληζκνί ζνπ ζα ηνπ επέβαιιαλ. 3Πνηνο 
φκσο πηζηεχεη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο, παξά απηφο πνπ ηηο επηλφεζε; 4Πνηνο άιινο κπνξεί λα 
ηηο δεη θαη λα αληηδξάζεη ζε απηέο ζαλ λα ήηαλ ε αιήζεηα; 
11. Ο Θεφο δε γλσξίδεη ηα ζρέδηα ζνπ λα αιιάμεηο ην Θέιεκα Σνπ. 2Σν ζχκπαλ ζπλερίδεη 
λα κε ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ ηνπο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθέθηεθεο λα ην θπβεξλήζεηο. 
3Καη ν Οπξαλφο δελ έρεη ππνθχςεη ζηελ θφιαζε, νχηε ε δσή ζην ζάλαην. 4Δζχ κπνξείο 
κφλν θαη κφλν λα δηαιέμεηο λα λνκίδεηο φηη πεζαίλεηο, ή φηη αξξσζηαίλεηο, ή φηη 
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δηαζηξεβιψλεηο ηελ αιήζεηα θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 5,ηη έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη 
αλεμάξηεην απ' φια απηά. 6Οη ακπληηθνί κεραληζκνί είλαη ζρέδηα γηα λα ληθήζεηο απηφ ζην 
νπνίν θαλείο δελ κπνξεί λα επηηεζεί. 7,ηη είλαη ακεηάβιεην δελ κπνξεί λα αιιάμεη. 8Καη 
φ,ηη είλαη εληειψο αλακάξηεην δελ κπνξεί λα ακαξηήζεη. 
12. Απηή είλαη ε απιή αιήζεηα. 2Γελ επηθαιείηαη ηελ ηζρχ ή ηνπο ζξηάκβνπο. 3Γελ απαηηεί 
ππαθνή, νχηε επηδηψθεη λα απνδείμεη πφζν αμηνιχπεηεο θαη κάηαηεο είλαη νη απφπεηξεο ζνπ 
λα ζρεδηάζεηο ακπληηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζα ηελ κεηαπνηήζνπλ. 4Ζ αιήζεηα απιψο ζέιεη 
λα ζνπ δψζεη επηπρία, γηαηί απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο. 5Ηζσο λα αλαζηελάδεη ιηγάθη φηαλ 
πεηάο ηα δψξα ηεο, αιιά φκσο γλσξίδεη κε ηέιεηα ζηγνπξηά φηη: φ,ηη ν Θεφο ζέιεη γηα ζέλα 
ζα ιεθζεί. 
13. Δίλαη απηφ ην γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν ρξφλνο είλαη κηα ςεπδαίζζεζε. 2Γηαηί ν 
ρξφλνο ζνπ επηηξέπεη λα λνκίδεηο πσο φ,ηη ζνπ έρεη δψζεη ν Θεφο δελ είλαη ε αιήζεηα 
ηψξα, φπσο πξέπεη λα είλαη. 3Οη θέςεηο ηνπ Θενχ είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο απφ ην 
ρξφλν. 4Γηαηί ν ρξφλνο είλαη κφλν θαη κφλν έλαο αθφκα ακπληηθφο κεραληζκφο ζνπ ελαληίνλ 
ηεο αιήζεηαο. 5Ο,ηη φκσο Απηφο ζέιεη είλαη εδψ, θη εζχ παξακέλεηο φπσο Απηφο ζε 
δεκηνχξγεζε. 
14. Ζ αιήζεηα έρεη κηα δχλακε πνιχ αλψηεξε απφ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο, γηαηί νη 
ςεπδαηζζήζεηο δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ εθεί πνπ έρεη επηηξαπεί ζηελ αιήζεηα λα 
εηζέιζεη. 2Καη ε αιήζεηα έξρεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λνπ πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνο λα 
παξαδψζεη ηα φπια ηνπ θαη λα ζηακαηήζεη λα παίδεη κε ηηο αλνεζίεο. 3Ζ αιήζεηα κπνξεί λα 
βξεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζήκεξα, αλ ζα δηαιέμεηο λα εμαζθεζείο ζην λα ηελ 
θαισζνξίζεηο. 
15. Απηφο είλαη ν ζηφρνο καο ζήκεξα. 2Καη ζα αθηεξψζνπκε έλα ηέηαξην ηεο ψξαο δχν 
θνξέο, γηα λα δεηήζνπκε απφ ηελ αιήζεηα λα έξζεη ζε καο θαη λα καο ειεπζεξψζεη. 3Καη ε 
αιήζεηα ζα έξζεη, γηαηί πνηέ δελ είλαη καθξηά καο. 4Απιψο πεξηκέλεη γηα απηήλ αθξηβψο ηελ 
πξφζθιεζε πνπ δίλνπκε ζήκεξα. 5Αξρίδνπκε ηελ πξφζθιεζε καο κε κηα πξνζεπρή 
ζεξαπείαο, γηα λα αλπςσζνχκε πάλσ απφ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο θαη λα αθήζνπκε 
ηελ αιήζεηα λα είλαη φπσο ήηαλ πάληνηε: 
6Ζ αξξώζηηα είλαη έλαο ακπληηθόο κεραληζκόο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 
7Θα δερηώ ηελ αιήζεηα γηα ην πνηνο είκαη θαη ζα αθήζσ ην λνπ κνπ λα ζεξαπεπηεί εληειώο 
ζήκεξα. 
16. Ζ ζεξαπεία ζα ιάκςεη ζηνλ απξνθαηάιεπην λνπ ζνπ, θαζψο ε εηξήλε θαη ε αιήζεηα 
εκθαλίδνληαη γηα λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ κάηαησλ θαληαζηψλ. 2Γε ζα 
ππάξρνπλ ζθνηεηλέο γσληέο πνπ ε αξξψζηηα κπνξεί λα ζπγθαιχςεη θαη λα θξαηήζεη 
πξνθπιαγκέλεο απφ ην θσο ηεο αιήζεηαο. 3Γε ζα ππάξρνπλ ακπδξέο αλζξψπηλεο κνξθέο 
απφ ηα φλεηξα ζνπ, νχηε ζα παξακείλνπλ ζην λνπ ζνπ νη ζπγθερπκέλεο θαη δίρσο λφεκα 
αλαδεηήζεηο ηνπο, κε δηπινζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη αληζφξξνπα. 4Ο λνπο ζνπ, πνπ 
πξνζπάζεζε λα εμνπζηνδνηήζεη ην ζψκα λα ππαθνχεη αξξσζηεκέλεο επηζπκίεο, ζα 
ζεξαπεπηεί απ' φιεο απηέο. 
17. Σψξα ην ζψκα έρεη ζεξαπεπηεί, επεηδή ε πεγή ηεο αξξψζηηαο έρεη δηνξζσζεί. 2Καη ζα 
αλαγλσξίζεηο φηη εμαζθήζεθεο θαιά απφ ην εμήο: δελ πξέπεη λα αηζζάλεζαη ην ζψκα 
θαζφινπ. Αλ πεηχρεηο, δε ζα ππάξρεη θακηά αίζζεζε αξξψζηηαο ή πγείαο, πφλνπ ή εδνλήο. 
4Κακηά απνιχησο αληίδξαζε ζην ηη θάλεη ην ζψκα δε ζα ππάξρεη ζην λνπ. 5Παξακέλεη ε 
ρξεζηκφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηίπνηα άιιν. 
18. Ίζσο λα κε ζπλεηδεηνπνηείο φηη απηφ αθαηξεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είρεο βάιεη ζην 
ζψκα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ ηνπ είρεο δψζεη. 2Καζψο απηνί νη ζθνπνί εγθαηαιείπνληαη, ε 
δχλακε πνπ έρεη ην ζψκα ζα είλαη πάληνηε αξθεηή γηα λα ππεξεηήζεη φινπο ηνπο αιεζηλά 
ρξήζηκνπο ζθνπνχο. Ή πγεία ηνπ ζψκαηνο είλαη εληειψο εμαζθαιηζκέλε, γηαηί δελ 
πεξηνξίδεηαη απφ ην ρξφλν, ηνλ θαηξφ ή ηελ θνχξαζε, ην θαγεηφ θαη ην πηνηφ, ή ηνπο 
νπνηνπζδήπνηε λφκνπο πνπ ηελ έθαλεο λα ππεξεηεί πξνεγνπκέλσο. 4Γε ρξεηάδεηαη λα 
θάλεηο ηίπνηα ηψξα γηα λα ην ζεξαπεχζεηο, γηαηί ε αξξψζηηα έρεη γίλεη θάηη ην αδχλαην. 
19. Απηή ε πξνζηαζία σζηφζν ρξεηάδεηαη λα δηαθπιαρηεί κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε. 
2Αλ αθήζεηο ην λνπ ζνπ λα ηξέθεη ζθέςεηο επίζεζεο, λα θξίλεη, ή λα θαηαζηξψλεη ζρέδηα 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ αβεβαηνηήησλ, ζα έρεηο θαη πάιη νξίζεη ηνλ εαπηφ ζνπ 
ιαλζαζκέλα θαη ζα έρεηο θάλεη κηα ζσκαηηθή ηαχηηζε ε νπνία ζα επηηεζεί ζην ζψκα, επεηδή 
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ν λνπο είλαη άξξσζηνο. 
20. Αλ ζπκβεί απηφ, δηφξζσζε ην ακέζσο κε ην λα κελ επηηξέςεηο ζηνπο ακπληηθνχο 
κεραληζκνχο ζνπ λα ζε πιεγψζνπλ πεξηζζφηεξν. 2Μελ κπεξδεπηείο φζνλ αθνξά ην ηη 
πξέπεη λα ζεξαπεπηεί, αιιά πεο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηα εμήο: 
3 Έρσ μεράζεη πνηνο πξαγκαηηθά είκαη, γηαηί έθαλα ιάζνο θαη πήξα ην ζώκα κνπ γηα ηνλ 
εαπηό κνπ. 4Ζ αξξώζηηα είλαη έλαο ακπληηθόο κεραληζκόο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 5Γελ είκαη 
όκσο έλα ζώκα. 6Καη ν λνπο κνπ δελ κπνξεί λα επηηεζεί. 7Δπνκέλσο δελ κπνξώ λα είκαη 
άξξσζηνο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 137 
 
Όηαλ Θεξαπεύνκαη, Γελ Θεξαπεύνκαη Μόλν Δγώ. 
 
1. Ζ ζεκεξηλή ηδέα παξακέλεη ε θεληξηθή ζθέςε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ζσηεξία. 2Γηαηί ε 
ζεξαπεία είλαη ην αληίζεην φισλ ησλ ηδεψλ ηνπ θφζκνπ νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηελ 
αξξψζηηα θαη ηηο δηαηξεκέλεο θαηαζηάζεηο. 3Ή αξξψζηηα είλαη κηα απνκάθξπλζε απφ ηνπο 
άιινπο θαη κηα δηαθνπή ηεο ελφηεηαο. 4Ζ αξξψζηηα γίλεηαη κηα πφξηα πνπ θιείλεη κπξνζηά 
ζ' έλα απνρσξηζκέλν εαπηφ θαη ηνλ θξαηά απνκνλσκέλν θη αβνήζεην. 
2. Ζ αξξψζηηα είλαη απνκφλσζε. 2Γηαηί θαίλεηαη λα θξαηά ηνλ εαπηφ απνρσξηζκέλν απφ 
ηνπο άιινπο, γηα λα ππνθέξεη φ,ηη νη άιινη δελ αηζζάλνληαη. 3Γίλεη ζην ζψκα ηελ ηειηθή 
δχλακε λα θάλεη πξαγκαηηθφ ηνλ απνρσξηζκφ θαη λα θξαηήζεη ην λνπ θπιαθηζκέλν ζηελ 
απνκφλσζε, δηαηξεκέλν θαη θνκκαηηαζκέλν κέζα ζ' έλα ζπκπαγέο ηνίρν αξξσζηεκέλεο 
ζάξθαο, ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξπεδήζεη. 
3. Ο θφζκνο ππαθνχεη ηνπο λφκνπο πνπ ππεξεηεί ε αξξψζηηα, αιιά ε ζεξαπεία δξα 
αλεμάξηεηα απφ απηνχο. 2Δίλαη αδχλαην γηα νπνηνλδήπνηε λα ζεξαπεπηεί κφλνο ηνπ. 3ηελ 
αξξψζηηα πξέπεη λα είλαη απνρσξηζκέλνο θαη δηαηξεκέλνο. 4Ζ ζεξαπεία φκσο είλαη ε δηθή 
ηνπ απφθαζε λα είλαη θαη πάιη αδηαίξεηνο θαη λα δερηεί ηνλ Δαπηφ ηνπ κε φια ηα κέξε Σνπ 
αθέξαηα θαη άζηθηα. 5ηελ αξξψζηηα ν Δαπηφο ηνπ θαίλεηαη λα είλαη δηακειηζκέλνο θαη 
ρσξίο ηελ ελφηεηα πνπ Σνπ δίλεη δσή. 6Ζ ζεξαπεία φκσο πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο απηφο 
αληηιακβάλεηαη φηη ην ζψκα δελ έρεη δχλακε λα επηηεζεί ζηε ζπκπαληηθή ελφηεηα ηνπ Τηνχ 
ηνπ Θενχ. 
4. Ζ αξξψζηηα ζα ήζειε λα απνδείμεη φηη ηα ςέκαηα πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. 2Ζ ζεξαπεία 
φκσο απνδεηθλχεη φηη ε αιήζεηα είλαη αιεζηλή. 3Ο απνρσξηζκφο πνπ ε αξξψζηηα ζα ήζειε 
λα επηβάιιεη δελ έρεη πνηέ ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 4Σν λα ζεξαπεπηεί θαλείο είλαη 
απιψο λα δερηεί απηφ πνπ ήηαλ πάληα αιήζεηα θαη ην νπνίν ζα παξακείλεη γηα πάληα 
αθξηβψο φπσο είλαη. 5ηα κάηηα φκσο πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ζηηο ςεπδαηζζήζεηο πξέπεη 
λα ππνδεηρηεί πσο φ,ηη θνηηάδνπλ είλαη ςεχηηθα. 6Δπνκέλσο ε ζεξαπεία, ηελ νπνία πνηέ δε 
ρξεηάζηεθε ε αιήζεηα, πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε αξξψζηηα δελ είλαη πξαγκαηηθή. 
5. Ζ ζεξαπεία ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα απνθαιεζηεί έλα αληη-φλεηξν, ην νπνίν αλαηξεί ην 
φλεηξν ηεο αξξψζηηαο εμ' νλφκαηνο ηεο αιήζεηαο, αιιά φρη ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα. 2Αθξηβψο 
φπσο ε ζπγρψξεζε παξαβιέπεη φιεο ηηο ακαξηίεο πνπ πνηέ δελ επηηειέζηεθαλ, ε 
ζεξαπεία κφλν θαη κφλν αθαηξεί ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπκβεί. 3Αθξηβψο φπσο 
ν πξαγκαηηθφο θφζκνο ζα εγεξζεί γηα λα πάξεη ηε ζέζε απηνχ πνπ πνηέ δελ έρεη ζπκβεί, ε 
ζεξαπεία κφλν θαη κφλν πξνζθέξεη επαλφξζσζε γηα θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
ςεχηηθεο ηδέεο ηηο νπνίεο ηα φλεηξα θεληνχλ ζε εηθφλεο ηεο αιήζεηαο. 
6. Χζηφζν, κε λνκίζεηο φηη ε ζεξαπεία δελ είλαη άμηα ηεο απνζηνιήο ζνπ εδψ. 2Γηαηί ν 
αληίρξηζηνο γίλεηαη πην δπλαηφο απφ ηνλ Υξηζηφ γη' απηνχο πνπ νλεηξεχνληαη φηη ν θφζκνο 
είλαη πξαγκαηηθφο. 3Σν ζψκα θαίλεηαη λα είλαη πην ζηεξεφ θαη ζηαζεξφ απφ ην λνπ. 4Καη ε 
αγάπε γίλεηαη έλα φλεηξν, ελψ ν θφβνο παξακέλεη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί 
θαλείο λα δεη θαη λα απνδείμεη θαη λα θαηαιάβεη πιήξσο. 
7. Αθξηβψο φπσο ην θσο ηεο ζπγρψξεζεο δηψρλεη φιεο ηηο ακαξηίεο θαη ν πξαγκαηηθφο 
θφζκνο ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε απηνχ πνπ έπιαζεο, έηζη θαη ε ζεξαπεία πξέπεη λα 
αληηθαηαζηήζεη ηηο θαληαζίεο ηεο αξξψζηηαο πνπ δηαηεξείο κπξνζηά ζηελ απιή αιήζεηα. 
2ηαλ έρεη θαλείο δεη ηελ αξξψζηηα λα εμαθαλίδεηαη παξ' φινπο ηνπο λφκνπο πνπ 
επηκέλνπλ φηη δελ κπνξεί παξά λα είλαη αιεζηλή, ηφηε φια ηα εξσηήκαηα έρνπλ απαληεζεί. 



 137 

3Καη ηνπο λφκνπο δελ κπνξείο πηα λα ηνπο αγαπήζεηο νχηε λα ηνπο ππαθνχζεηο. 
8. Ζ ζεξαπεία είλαη ειεπζεξία. 2Γηαηί απνδεηθλχεη φηη ηα φλεηξα δε ζα ππεξληθήζνπλ ηελ 
αιήζεηα. 3Ζ ζεξαπεία κνηξάδεηαη. 4Καη κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνδεηθλχεη φηη νη λφκνη, 
πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο λφκνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε αξξψζηηα είλαη 
αλαπφθεπθηε, είλαη πην ηζρπξνί απφ ηα αξξσζηεκέλα αληίζεηα ηνπο. 5Ζ ζεξαπεία είλαη 
δχλακε. 
6Γηαηί κε ην απαιφ ηεο ρέξη ππεξληθάηαη ε αδπλακία, θαη νη λφεο πνπ ήηαλ καληξσκέλνη 
κέζα ζ' έλα ζψκα είλαη ειεχζεξνη λα ελσζνχλ κε άιινπο λφεο θαη λα είλαη γηα πάληα 
ηζρπξνί. 
9. Ζ ζεξαπεία, ε ζπγρψξεζε θαη ε ραξνχκελε αληαιιαγή φινπ ηνπ θφζκνπ ηεο δπζηπρίαο 
γηα έλα θφζκν φπνπ ε ζιίςε δελ κπνξεί λα εηζέιζεη, είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ην Άγην 
Πλεχκα ζε παξνηξχλεη λα Σνλ αθνινπζήζεηο. 2Σα αβξά ηνπ καζήκαηα δηδάζθνπλ πφζν 
εχθνια ε ζσηεξία κπνξεί λα γίλεη δηθή ζνπ, πφζν ιίγν ρξεηάδεηαη λα εμαζθεζείο γηα λα 
αθήζεηο ηνπο λφκνπο Σνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηνχο πνπ έθηηαμεο γηα λα θξαηήζεηο ηνλ 
εαπηφ ζνπ αηρκάισην ηνπ ζαλάηνπ.3Ή δσή Σνπ γίλεηαη δηθή ζνπ, θαζψο πξνζθέξεηο ηε 
κηθξή βνήζεηα πνπ ζνπ δεηά γηα ηελ απειεπζέξσζε ζνπ απφ ην θαζεηί πνπ ζνπ 
πξνμέλεζε πνηέ πφλν. 
10. Καη θαζψο αθήλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα ζεξαπεπηεί, βιέπεηο φινπο απηνχο πνπ είλαη 
γχξσ ζνπ, ή έξρνληαη ζην λνπ ζνπ, ή απηνχο πνπ αγγίδεηο, ή εθείλνπο πνπ δε θαίλνληαη λα 
έρνπλ θακηά επαθή καδί ζνπ, λα ζεξαπεχνληαη καδί κε ζέλα. 2Ίζσο δε ζα ηνπο 
αλαγλσξίζεηο φινπο, νχηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο πφζν κεγάιε είλαη ε πξνζθνξά ζνπ ζε 
φιν ηνλ θφζκν, φηαλ αθήλεηο ηε ζεξαπεία λα έξζεη ζε ζέλα. 3Πνηέ φκσο δε ζεξαπεχεζαη 
κφλνο ζνπ. 4Καη πάκπνιια πιήζε ζα ιάβνπλ ην δψξν πνπ ιακβάλεηο φηαλ ζεξαπεχεζαη. 
11. Απηνί πνπ ζεξαπεχνληαη γίλνληαη ηα φξγαλα ηεο ζεξαπείαο. 2Οχηε θαη κεζνιαβεί 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ζηηγκήο πνπ ζεξαπεχνληαη θαη ηεο ράξεο ηεο ζεξαπείαο πνπ 
ηνπο δίλεηαη γηα λα ηε δψζνπλ. 3Απηφ πνπ αληηηίζεηαη ζην Θεφ δελ ππάξρεη, θαη φπνηνο δελ 
ην δερηεί κέζα ζην λνπ ηνπ γίλεηαη έλα θαηαθχγην φπνπ νη θνπξαζκέλνη κπνξνχλ λα 
κείλνπλ γηα λα αλαπαπηνχλ. 4Γηαηί εδψ δίλεηαη ε αιήζεηα θη εδψ φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο 
πξνζάγνληαη ζηελ αιήζεηα. 
12. Γε ζα ήζειεο λα πξνζθέξεηο ζηέγε ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ; 2Απιψο θαη κφλν 
πξνζθαιείο ηνλ Δαπηφ ζνπ λα αηζζαλζεί άλεηα. 3Καη κπνξεί απηή ε πξφζθιεζε λα κε γίλεη 
απνδεθηή; 4Να δεηάο λα ζπκβεί ην αλαπφθεπθην, θαη πνηέ δε ζα απνηχρεηο. 5Ζ άιιε 
επηινγή είλαη κφλν θαη κφλν λα δεηάο φ,ηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη, θαη απηφ δελ κπνξεί λα 
πεηχρεη. 6ήκεξα παξαθαινχκε κφλν ηελ αιήζεηα λα κείλεη ζην λνπ καο θαη ζθέςεηο 
ζεξαπείαο λα ξένπλ απφ φ,ηη ζεξαπεχεηαη ζε φ,ηη αθφκα πξέπεη λα ζεξαπεπηεί, 
αληηιακβαλφκελνη φηη απηά ηα δχν ζα ζπκβνχλ καδί. 
13. Κάζε ψξα ζα ζπκφκαζηε φηη ε απνζηνιή καο είλαη λα αθήλνπκε ην λνπ καο λα 
ζεξαπεχεηαη, ψζηε λα κπνξνχκε λα δηνρεηεχνπκε ηε ζεξαπεία ζηνλ θφζκν, αληαιιάζ-
ζνληαο ηελ θαηάξα γηα ηελ επινγία, ηνλ πφλν γηα ηε ραξά, θαη ηνλ απνρσξηζκφ γηα ηελ 
εηξήλε ηνπ Θενχ. 2Γελ αμίδεη λα αθηεξψλεηο έλα ιεπηφ θάζε ψξα γηα λα πάξεηο έλα δψξν 
ζαλ θη απηφ; 3Γελ είλαη ιίγνο ρξφλνο, έλα κηθξφ έμνδν, γηα ην δψξν πνπ πξνζθέξεη ηα 
πάληα; 
14. Χζηφζν, πξέπεη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα έλα ηέηνην δψξν. 3Γηα απηφ ην ιφγν ζα 
αξρίζνπκε ηελ εκέξα κε ηηο παξαθάησ ζθέςεηο θαη ζα αθηεξψζνπκε ζε απηέο δέθα ιεπηά, 
κε απηέο ηηο ζθέςεηο ζα ηειεηψζνπκε επίζεο ηελ εκέξα καο ην βξάδπ: 
3 ηαλ ζεξαπεύνκαη, δε ζεξαπεύνκαη κόλνλ εγώ. 
4Καη ζα ήζεια λα κνηξαζηώ ηε ζεξαπεία κνπ κε ηνλ θόζκν, 
ώζηε ε αξξώζηηα λα απνβιεζεί από ην λνπ 
ηνπ ελόο Τηνύ ηνπ Θενύ, ν Οπνίνο είλαη ν κνλαδηθόο κνπ Δαπηόο. 
15. Αο είζαη έλαο αγσγφο ζεξαπείαο ζήκεξα. 2Καη θαζψο αλαπαχεζαη ζηε γαιήλε, λα είζαη 
πξνεηνηκαζκέλνο λα δίλεηο θαζψο ιακβάλεηο, λα θξαηάο κφλν φ,ηη δίλεηο θαη λα ιακβάλεηο 
ην Λφγν ηνπ Θενχ γηα λα πάξεη ηε ζέζε φισλ ησλ αλφεησλ ζθέςεσλ πνπ θαληάζηεθεο 
πνηέ. 3Σψξα ελσλφκαζηε γηα λα θάλνπκε θαιά φιν απηφ πνπ ήηαλ άξξσζην, θαη λα 
πξνζθέξνπκε επινγία εθεί πνπ ππήξρε ε επίζεζε. 4Οχηε ζα αθήζνπκε απηή ηελ 
απνζηνιή λα μεραζηεί, θαζψο θάζε ψξα ηεο εκέξαο πεξλά, ζα ζπκφκαζηε ην ζθνπφ καο 



 138 

κε απηή ηε ζθέςε: 
5 ηαλ ζεξαπεύνκαη, δε ζεξαπεύνκαη κόλνλ εγώ. 
6Καη ζα ήζεια λα επινγήζσ ηνπο αδεξθνύο κνπ, 
γηαηί ζα ήζεια λα ζεξαπεπηώ καδί κε απηνύο, 
θαζώο θη απηνί ζεξαπεύνληαη καδί κε κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 138 
 
Ο Οπξαλόο Δίλαη ε Απόθαζε πνπ Πξέπεη λα Πάξσ. 
 
1. ε απηφ ηνλ θφζκν ν Οπξαλφο είλαη κηα επηινγή, επεηδή εδψ πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ 
δηαθνξεηηθέο επηινγέο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαιέμνπκε. 3Αλ ν Οπξαλφο ππάξρεη, ε 
θφιαζε πξέπεη λα ππάξρεη επίζεο, γηαηί ε αληίθαζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πιάζνπκε 
φ,ηη αληηιακβαλφκαζηε θαη φ,ηη λνκίδνπκε φηη είλαη πξαγκαηηθφ. 
2. Ζ δεκηνπξγία δε γλσξίδεη αληίζεηα. 2Δδψ φκσο ε αληίζεζε είλαη κέξνο ηεο 
«πξαγκαηηθφηεηαο". 3Δίλαη απηή ε παξάμελε αληίιεςε ηεο αιήζεηαο πνπ θάλεη ηελ επηινγή 
ηνπ Οπξαλνχ λα θαίλεηαη λα είλαη ε ίδηα φπσο ε εγθαηάιεηςε ηεο θφιαζεο. 4Γελ είλαη 
πξάγκαηη έηζη. 5Χζηφζν φ,ηη είλαη αιεζηλφ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα εηζέιζεη 
εδψ, έσο φηνπ απεηθνληζηεί κε θάπνην ηξφπν πνπ ν θφζκνο κπνξεί λα θαηαιάβεη. 6Ζ 
αιήζεηα δελ κπνξεί λα έξζεη εθεί πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή κφλν κε θφβν. 7Γηαηί 
απηφ ζα ήηαλ ην ιάζνο πσο ε αιήζεηα κπνξεί λα πξνζαρζεί ζηηο ςεπδαηζζήζεηο. 8Ζ 
αληίζηαζε θάλεη ηελ αιήζεηα κε εππξφζδεθηε θαη έηζη δελ κπνξεί λα έξζεη. 
3. Ζ επηινγή είλαη ν θαλεξφο ηξφπνο δηαθπγήο απφ απηά πνπ θαίλνληαη ζαλ αληίζεηα. 2Ή 
απφθαζε επηηξέπεη ζ' έλαλ απφ ηνπο αληηκαρφκελνπο ζθνπνχο λα γίλεη ν ζηφρνο ηεο 
πξνζπάζεηαο θαη ηεο θαηαλάισζεο ρξφλνπ. 3Υσξίο απφθαζε, ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα 
απιψο θαη κφλν ζπαηαινχληαη. 4Πξνζπαζεί θαλείο γηα ην ηίπνηα θαη ν ρξφλνο πεξλά ρσξίο 
απνηέιεζκα. 5Γελ ππάξρεη κηα αίζζεζε βειηίσζεο, γηαηί ηίπνηα δελ επηηπγράλεηαη, ηίπνηα 
δε καζαίλεηαη. 
4. Υξεηάδεηαη λα ζνπ ππελζπκίζνπκε φηη λνκίδεηο πσο πξέπεη λα θάλεηο ρηιηάδεο επηινγέο 
ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν κία ππάξρεη πνπ πξέπεη λα θάλεηο. 2Κη αθφκα θη απηή 
θαίλεηαη λα είλαη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή. 3Με κπεξδεχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε φιεο ηηο 
ακθηβνιίεο πνπ νη αλαξίζκεηεο απνθάζεηο ζα ζνπ πξνμελνχζαλ. 4Παίξλεηο κφλν κηα 
απφθαζε. 5Καη φηαλ ηελ πάξεηο απηή ηελ απφθαζε, ζα αληηιεθζείο φηη δελ ήηαλ θαζφινπ 
κηα επηινγή. 6Γηαηί ε αιήζεηα είλαη αιήζεηα, θαη ηίπνηα άιιν δελ είλαη αιήζεηα. 7Σίπνηα 
αληίζεην ηεο αιήζεηαο δελ ππάξρεη γηα λα δηαιέμεηο. 8Γελ ππάξρεη θακηά αληηλνκία ζηελ 
αιήζεηα. 
5. Ζ επηινγή εμαξηάηαη απφ ηε κάζεζε. 2Καη ε αιήζεηα δελ κπνξεί λα καζεπηεί, παξά κφλν 
λα αλαγλσξηζηεί. 3ηελ αλαγλψξηζε έγθεηηαη ε απνδνρή ηεο, θαη θαζψο ηε δέρεηαη θαλείο 
ηε γλσξίδεη. 4Αιιά ε γλψζε είλαη ππεξάλσ ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνπκε λα δηδάμνπκε 
κέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ. 5Οη δηθνί καο ζηφρνη είλαη ζηφρνη πνπ 
δηδάζθνληαη θαη νη νπνίνη ζα επηηεπρζνχλ θαζψο καζαίλεηο πψο λα ηνπο θηάλεηο, ηη είλαη θαη 
ηη ζνπ πξνζθέξνπλ. 6Οη απνθάζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ζνπ, γηαηί βαζίδνληαη 
ζην ηη έρεηο απνδερηεί ζαλ αιήζεηα γηα ην πνηνο είζαη θαη πνηεο πξέπεη λα είλαη νη αλάγθεο 
ζνπ. 
6. ε απηφλ ηνλ εμσθξεληθά πνιχπινθν θφζκν, ν Οπξαλφο θαίλεηαη λα παίξλεη ηε κνξθή 
κηαο επηινγήο, αληί απιψο λα είλαη φ,ηη είλαη. 2Απ' φιεο ηηο επηινγέο πνπ έρεηο 
πξνζπαζήζεη λα θάλεηο απηή είλαη ε απινχζηεξε, ε πην απνθαζηζηηθή θαη ην πξφηππν 
φισλ ησλ άιισλ, απηή πνπ ηαθηνπνηεί φιεο ηηο άιιεο απνθάζεηο. 3Αλ κπνξνχζεο λα 
απνθαζίζεηο φια ηα άιια, απηή ε απφθαζε ζα παξέκελε αθφκα εθθξεκήο. 4ηαλ φκσο 
πάξεηο απηή ηελ απφθαζε νη άιιεο ζα ηαθηνπνηεζνχλ καδί κε απηήλ, γηαηί φιεο νη 
απνθάζεηο κφλν θαη κφλν ζπγθαιχπηνπλ απηή ηε κία απφθαζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 
πνπ παίξλνπλ. 5Δδψ είλαη ε ηειηθή θαη κνλαδηθή επηινγή κε ηελ νπνία ε αιήζεηα είηε 
γίλεηαη απνδεθηή είηε απνξξίπηεηαη. 
7. Αξρίδνπκε ινηπφλ ηε ζεκεξηλή κέξα εμεηάδνληαο απηή ηελ επηινγή, ν ρξφλνο πιάζηεθε 
γηα λα καο βνεζήζεη λα ηελ θάλνπκε. 2Απηφο είλαη ν άγηνο ζθνπφο ηνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο 
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έρεη ηψξα κεηακνξθσζεί απφ ην ζθνπφ πνπ ηνπ είρεο δψζεη θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 
ήηαλ έλα κέζν πνπ πξνζπαζνχζε λα απνδείμεη φηη ε θφιαζε είλαη πξαγκαηηθή, φηη ε 
ειπίδα κεηαηξέπεηαη ζε απφγλσζε θαη φηη ε ίδηα ε δσή πξέπεη ζην ηέινο λα ληθεζεί απφ ην 
ζάλαην. 3Μφλν ζην ζάλαην ιχλεηαη ην πξφβιεκα ησλ αληηζέησλ, γηαηί ε παχζε ηεο 
αληίζηαζεο εμηζψλεηαη κε ην ζάλαην. 4Κη έηζη ε ζσηεξία πξέπεη λα θαλεί ζαλ ζάλαηνο, 
γηαηί ε δσή θαίλεηαη ζαλ δηακάρε. 
5Ζ δηεπζέηεζε ηεο δηακάρεο είλαη θαη ην ηέινο ηεο δσήο ζνπ. 
8. Απηέο νη παξάινγεο πεπνηζήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ππνζπλείδεηε επηξξνή 
ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ θαη λα αηρκαισηίζνπλ ην λνπ κε ηφζν ηζρπξφ ηξφκν θαη αλεζπρία, 
πνπ ν λνπο δε ζα εγθαηαιείςεη ηηο ηδέεο πνπ έρεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 2Πξέπεη λα ζσζεί 
απφ ηε ζσηεξία, απεηινχκελνο απφ ηελ αζθάιεηα θαη καγηθά νπιηζκέλνο ελαληίνλ ηεο 
αιήζεηαο. 3Καη απηέο νη απνθάζεηο παίξλνληαη ρσξίο επίγλσζε, γηα λα παξακείλνπλ 
αζθαιείο θαη αλελφριεηεο, καθξηά απφ ηελ ακθηζβήηεζε, ηε ινγηθή θαη ηελ ακθηβνιία. 
9. Ο Οπξαλφο είλαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή. 2Απηή ε επηινγή δελ κπνξεί λα γίλεη κέρξη λα 
δεη θαλείο κε αθξίβεηα ηηο άιιεο επηινγέο θαη λα ηηο θαηαιάβεη. 3Σν θαζεηί πνπ θξχβεηαη ζην 
ζθνηάδη πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη λα αμηνινγεζεί εθ λένπ, απηή ηε θνξά κε ηε βνήζεηα 
ηνπ Οπξαλνχ. 4Καη φια ηα ιάζε αμηνιφγεζεο πνπ ν λνπο είρε θάλεη πξνεγνπκέλσο είλαη 
ειεχζεξα λα δηνξζσζνχλ, θαζψο ε αιήζεηα ηα αγλνεί επεηδή δελ έρνπλ θακηά αηηία. 5Σψξα 
δελ έρνπλ θακηά επίδξαζε. 6Γελ κπνξνχλ λα ζπγθαιπθζνχλ πηα, επεηδή ε αλππαξμία ηνπο 
αλαγλσξίδεηαη. 
10. Ζ ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ Οπξαλνχ είλαη ηφζν ζίγνπξε φζν είλαη θαη ην ηέινο ηνπ θφβνπ 
ηεο θφιαζεο, φηαλ βγάιεη θαλείο απηή ηελ επηινγή απφ ην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεο 
άγλνηαο θαη ηε θέξεη ζην θσο. 2Πνηνο κπνξεί λα απνθαζίζεη κεηαμχ απηνχ πνπ θαίλεηαη 
θαζαξά θαη απηνχ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη; 3Κη σζηφζν πνηνο κπνξεί λα κε δηαιέμεη κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ, φηαλ ε κία θαίλεηαη πνιχηηκε ελψ ε άιιε θαίλεηαη λα είλαη έλα 
εληειψο αλάμην πξάγκα, κφλν θαη κφλν κηα θαληαζηηθή πεγή ελνρήο θαη πφλνπ; 4Πνηνο 
δηζηάδεη λα θάλεη κηα ηέηνηα επηινγή; 5Καη ζα δηζηάζνπκε εκείο λα δηαιέμνπκε ζήκεξα; 
11. Κάλνπκε ηελ επηινγή γηα ηνλ Οπξαλφ θαζψο μππλάκε, θαη αθηεξψλνπκε πέληε ιεπηά 
γηα λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε πάξεη ηε ζπλεηή απφθαζε. 2Αλαγλσξίδνπκε φηη θάλνπκε 
κηα ζπλεηδεηή επηινγή κεηαμχ απηνχ πνπ έρεη ππφζηαζε θαη απηνχ πνπ δελ έρεη ηίπνηα, 
παξά κφλν θαίλεηαη ζαλ λα είλαη αιήζεηα. 3Ζ ςεπην-χπαξμή ηνπ, φηαλ πξνζαρζεί ζε απηφ 
πνπ είλαη πξαγκαηηθφ, είλαη απζεληηθή θαη παζηθαλήο ζην θσο. 4Γελ εγθπκνλεί ηξφκν 
ηψξα, γηαηί φ,ηη θηηάρηεθε ηεξάζηην, εθδηθεηηθφ, άζπιαρλν θαη γεκάην κίζνο ρξεηάδεηαη ην 
ζθνηάδη γηα λα ην θνβάηαη θαλείο. 5Σψξα φκσο αλαγλσξίδεηαη κφλν θαη κφλν ζαλ έλα 
αλφεην, αζήκαλην ιάζνο. 
12. Πξνηνχ θιείζνπκε ηα κάηηα καο λα θνηκεζνχκε απφςε, επαλαβεβαηψλνπκε ηελ επηινγή 
πνπ έρνπκε θάλεη θάζε κηα ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 2Καη ηψξα αθηεξψλνπκε ηα 
ηειεπηαία πέληε ιεπηά ηεο εκέξαο ζηελ απφθαζε κε ηελ νπνία μππλήζακε. 3Καζψο ε θάζε 
ψξα πέξλαγε, μαλαδειψλακε ηελ επηινγή καο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κηθξήο γαιήληαο 
πεξηφδνπ αθηεξσκέλεο ζηε δηαλνεηηθή πγεία. 4Καη ηειηθά νινθιεξψλνπκε ηελ εκέξα κε ηα 
παξαθάησ, νκνινγψληαο φηη δηαιέμακε κφλν απηφ πνπ ζέινπκε: 
5Ο Οπξαλόο είλαη ε απόθαζε πνπ πξέπεη λα πάξσ. 
6Σελ παίξλσ ηώξα, θαη δε ζα αιιάμσ γλώκε,  
επεηδή είλαη ην κόλν πξάγκα πνπ ζέισ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 139  
 
Θα Γερηώ ηελ Δπαλόξζσζε γηα ηνλ Δαπηό κνπ. 
 
1. Δδψ βξίζθεηαη ην ηέινο ησλ επηινγψλ.2Γηαηί εδψ θηάλνπκε ζηελ απφθαζε λα δερηνχκε 
ηνπο εαπηνχο καο φπσο καο δεκηνχξγεζε ν Θεφο.3Καη ηη είλαη νη επηινγέο παξά 
αβεβαηφηεηα γηα ην πνηνη είκαζηε;. 4Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πνπ λα κελ είλαη ξηδσκέλε εδψ. 
5Γελ ππάξρεη εξψηεκα πνπ λα κελ αληηθαηνπηξίδεη απηφ εδψ. 6Γελ ππάξρεη δηακάρε πνπ 
λα κελ πεξηιακβάλεη απηή ηε κία, απιή εξψηεζε : «Πνηνο είκαη»; 
2. Πνηνο φκσο ζα κπνξνχζε λα θάλεη απηή ηελ εξψηεζε παξά απηφο πνπ έρεη αξλεζεί λα 
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αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ; 2Μφλν ε άξλεζε λα δερηείο ηνλ εαπηφ ζνπ ζα κπνξνχζε λα 
θάλεη απηή ηελ εξψηεζε λα θαίλεηαη πσο είλαη εηιηθξηλήο. 3Σν κφλν πξάγκα πνπ θάζε νλ 
κπνξεί λα γλσξίδεη κε ζηγνπξηά είλαη ηη είλαη. 4Απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο βεβαηφηεηαο, 
θνηηάδεη ηα άιια φληα κε ηελ ίδηα βεβαηφηεηα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
3. Αβεβαηφηεηα γηα ην ηη πξέπεη λα είζαη είλαη απηαπάηε ζε κηα ηφζν ηεξάζηηα θιίκαθα, πνπ 
ην κέγεζνο ηεο νχηε θαλ κπνξεί λα δηαλνεζεί. Σν λα είζαη δσληαλφο θαη λα κε γλσξίδεηο 
ηνλ εαπηφ ζνπ είλαη ην ίδην κε ην λα πηζηεχεηο φηη έρεηο πξαγκαηηθά πεζάλεη. 3Γηαηί ηη είλαη ε 
δσή παξά ην λα είζαη ν εαπηφο ζνπ, θαη πνηνο άιινο εθηφο απφ ζέλα κπνξεί λα είλαη 
δσληαλφο ζηε ζέζε ζνπ; 4Πνηνο είλαη ν ακθηζβεηίαο; 5Ση είλαη απηφ πνπ ακθηζβεηεί; 6Πνηνλ 
ξσηά; 7Πνηνο κπνξεί λα ηνπ απαληήζεη; 
4. Απιψο δειψλεη φηη δελ είλαη ν εαπηφο ηνπ, θαη επνκέλσο, επεηδή είλαη θάηη άιιν, αξρίδεη 
λα αλαξσηηέηαη ηη είλαη απηφ ην θάηη άιιν. 2Χζηφζν, δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα είλαη 
δσληαλφο, αλ δε γλψξηδε ηελ απάληεζε. 3Αλ ξσηά ζαλ λα κε γλσξίδεη, απιψο δείρλεη φηη 
δε ζέιεη λα είλαη ην νλ πνπ είλαη. 4Δρεη δερηεί ην ηη είλαη επεηδή δεη, ην έρεη φκσο θαηαδηθάζεη 
θη έρεη αξλεζεί ηελ αμία ηνπ, θαη έρεη απνθαζίζεη φηη δε γλσξίδεη ηε κφλε βεβαηφηεηα 
εμαηηίαο ηεο νπνίαο δεη. 
5. Κη έηζη γίλεηαη αβέβαηνο γηα ηε δσή ηνπ, γηαηί έρεη απαξλεζεί απηφ πνπ είλαη ε δσή ηνπ. 
Δίλαη εμαηηίαο απηήο ηεο απάξλεζεο πνπ ρξεηάδεζαη ηελ Δπαλφξζσζε. 3Ζ απάξλεζή ζνπ 
δελ έρεη αιιάμεη ην ηη είζαη. 4Έρεηο φκσο ρσξίζεη ην λνπ ζνπ ζε δχν κέξε: απηφ πνπ 
γλσξίδεη ηελ αιήζεηα θαη απηφ πνπ δελ ηε γλσξίδεη. 5Δίζαη ν εαπηφο ζνπ. 6Γελ ππάξρεη 
ακθηβνιία γηα απηφ. 7Κη σζηφζν ην ακθηβάιιεηο. 8Γε ξσηάο φκσο πνην κέξνο ηνπ εαπηνχ 
ζνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ακθηβάιιεη ηνλ εαπηφ ζνπ. 9Απηφ πνπ ακθηβάιιεη δελ κπνξεί 
λα είλαη έλα πξαγκαηηθφ κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ. 10Γηαηί ξσηά απηφλ πνπ γλσξίδεη ηελ 
απάληεζε. 11Αλ ήηαλ κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ, ηφηε ε βεβαηφηεηα ζα ήηαλ αδχλαηε. 
6. Ζ Δπαλφξζσζε δηνξζψλεη ηελ παξάμελε ηδέα φηη είλαη δπλαηφ λα ακθηβάιιεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ θαη λα κελ είζαη ζίγνπξνο γηα ην ηη πξαγκαηηθά είζαη. 2Απηφ είλαη ην βάζνο ηεο ηξέιαο. 
3Κη σζηφζν είλαη ην παγθφζκην εξψηεκα ηνπ θφζκνπ. 4Ση ζεκαίλεη απηφ παξά ην φηη ν 
θφζκνο έρεη ηξειαζεί; 5Γηαηί λα κνηξαζηείο ηελ ηξέια ηνπ, εμαηηίαο ηεο ζιηβεξήο πεπνίζεζεο 
πσο φ,ηη είλαη παγθφζκην εδψ είλαη θαη αιεζηλφ; 
7. Σίπνηα απφ φ,ηη πηζηεχεη ν θφζκνο δελ είλαη αιήζεηα. 2Ο θφζκνο είλαη έλα κέξνο πνπ 
έρεη ζαλ ζηφρν ηνπ λα είλαη έλα ζπίηη, φπνπ εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη δε γλσξίδνπλ ηνλ 
εαπηφ ηνπο κπνξνχλ λα έξζνπλ γηα λα δηεξσηεζνχλ πνηνη είλαη. 3Καη ζα έξζνπλ μαλά, κέρξη 
λα δερηνχλ ηελ Δπαλφξζσζε θαη λα κάζνπλ φηη είλαη αδχλαην λα ακθηβάιιεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ θαη λα κελ έρεηο επίγλσζε ηνπ πνηνο είζαη. 
8. Μφλν ε απνδνρή ηνπ ηη είζαη κπνξεί λα δεηεζεί απφ ζέλα, γηαηί ην φ,ηη είζαη είλαη βέβαην. 
Δίλαη ραξαγκέλν γηα πάληα ζηνλ άγην Ννπ ηνπ Θενχ θαη ζην δηθφ ζνπ. Δίλαη ηφζν πνιχ 
ππεξάλσ θάζε ακθηβνιίαο θαη ακθηζβήηεζεο πνπ ην λα ξσηάο ηη πξέπεη λα είλαη απηφ, 
είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα απνδείμεηο φηη πηζηεχεηο ηελ αληίθαζε. 4Δίλαη απηφ κηα 
εξψηεζε, ή κηα δήισζε πνπ δηαςεχδεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ; 5Αο κελ επηηξέπνπκε ζηνπο 
άγηνπο λφεο καο λα απαζρνινχληαη κε ηέηνηνπο αλφεηνπο ζπιινγηζκνχο. 
9. Έρνπκε κηα απνζηνιή εδψ. 2Γελ ήξζακε γηα λα εληζρχζνπκε ηελ ηξέια ζηελ νπνία 
πηζηέςακε θάπνηε. Αο κελ μερλάκε ην ζηφρν πνπ έρνπκε δερηεί. 4Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν 
απφ ηε δηθή καο επηπρία πνπ ήξζακε λα θεξδίζνπκε. 5Απηφ πνπ δερφκαζηε ζαλ ην ηη 
είκαζηε δηαθεξχζζεη ην ηη πξέπεη λα είλαη ν θάζε άλζξσπνο καδί κε καο. 6Μελ 
απνγνεηεχεηο ηνπο αδεξθνχο ζνπ, δηαθνξεηηθά απνγνεηεχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 7Κνίηαμέ ηνπο 
κε αγάπε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ φηη είλαη κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη εζχ κέξνο 
ηνπ δηθνχ ηνπο. 
10. Απηφ δηδάζθεη ε Δπαλφξζσζε θαη απνδεηθλχεη φηη ε ελφηεηα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ είλαη 
απξφζβιεηε απφ ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη δε γλσξίδεη πνηνο είλαη. 2Απνδέμνπ ζήκεξα ηελ 
Δπαλφξζσζε φρη γηα λα αιιάμεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά απιψο γηα λα δερηείο ηελ 
αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη λα πξνρσξήζεηο ζην δξφκν ζνπ ραξνχκελα ζηελ αηέιεησηε 
Αγάπε ηνπ Θενχ. 3Δίλαη κφλν απηφ πνπ καο δεηείηαη λα θάλνπκε. 4Δίλαη κφλν απηφ πνπ ζα 
θάλνπκε ζήκεξα. 
11. Θα αθηεξψζνπκε πέληε ιεπηά ην πξσί θαη ην βξάδπ γηα λα αθνζησζνχκε ην λνπ καο 
ζην έξγν καο γηα ζήκεξα. 2Αξρίδνπκε κε ηελ εμήο αλαζθφπεζε ηνπ ηη είλαη ε απνζηνιή 
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καο: 
3ζα δερηώ ηελ Δπαλόξζσζε γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί παξακέλσ όπσο κε δεκηνύξγεζε ν 
Θεόο. 
4Γελ έρνπκε ράζεη ηε γλψζε πνπ καο έδσζε ν Θεφο, φηαλ καο δεκηνχξγεζε φκνηνπο κε 
ηνλ Δαπηφ Σνπ. 3Μπνξνχκε λα ην ζπκεζνχκε γηα ηνλ θαζέλα, γηαηί ζηε δεκηνπξγία φινη νη 
λφεο είλαη έλα. 6Καη ζηε κλήκε καο ππάξρεη ε αλάκλεζε ηνπ πφζν αγαπεηά είλαη ηα 
αδέξθηα καο ζηελ αιήζεηα, πφζν έλα κέξνο καο βξίζθεηαη ζε θάζε λνπ, πφζν πηζηά έρνπλ 
παξακείλεη ζε καο θαη πφζν ε Αγάπε ηνπ Παηέξα πεξηιακβάλεη φινπο. 
12. Με επραξηζηίεο γηα φιε ηε δεκηνπξγία, ζην φλνκα ηνπ Γεκηνπξγνχ θαη ηεο Δλφηεηαο 
Σνπ κε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο, αλαλεψλνπκε ηελ αθνζίσζε καο ζην έξγν θάζε 
κηα ψξα ζήκεξα, θαζψο εγθαηαιείπνπκε φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ ζα απνζπνχζαλ ηελ 
πξνζνρή καο απφ ηνλ άγην ζηφρν καο. 2Γηα αξθεηά ιεπηά άθεζε ην λνπ ζνπ λα θαζαξηζηεί 
απφ φινπο ηνπο αλφεηνπο ηζηνχο πνπ ν θφζκνο ζα ήζειε λα πιέμεη γχξσ απφ ηνλ άγην Τηφ 
ηνπ Θενχ. 3Καη θαηάιαβε ηελ εχζξαπζηε θχζε ησλ αιπζίδσλ πνπ θαίλνληαη λα θξαηνχλ ηε 
γλψζε ηνπ καθξηά απφ ηελ επίγλσζε ζνπ, θαζψο ιεο ηα εμήο: 
4ζα δερηώ ηελ Δπαλόξζσζε γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί παξακέλσ όπσο κε δεκηνύξγεζε ν 
Θεόο. 
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Μόλν ε σηεξία Μπνξεί λα Πεη Καλείο Όηη Θεξαπεύεη. 
 
Η. Ζ «ζεξαπεία» είλαη κηα ιέμε πνπ δελ ηαηξηάδεη ζε θακηά απφ ηηο γηαηξεηέο πνπ ν θφζκνο 
απνδέρεηαη ζαλ σθέιηκεο. 2Ο,ηη ν θφζκνο αληηιακβάλεηαη ζαλ ζεξαπεπηηθφ είλαη κφλν θαη 
κφλν φ,ηη ζα θάλεη ην ζψκα «θαιχηεξν». 'ηαλ ν θφζκνο πξνζπαζεί λα ζεξαπεχζεη ην λνπ, 
δελ αληηιακβάλεηαη θαλέλα δηαρσξηζκφ απφ ην ζψκα φπνπ θαη λνκίδεη φηη ν λνπο ππάξρεη. 
4Οη κνξθέο ζεξαπείαο ηνπ πξέπεη ινηπφλ λα αληηθαηαζηήζνπλ κηα ςεπδαίζζεζε κε κηα 
άιιε ςεπδαίζζεζε. 5Μηα κνξθή πίζηεο ζηελ αξξψζηηα παίξλεη κηα άιιε κνξθή, θαη έηζη ν 
αζζελήο λνκίδεη φηη είλαη θαιά ηψξα. 
2. Γελ έρεη φκσο ζεξαπεπηεί. 2Απιψο νλεηξεχηεθε φηη ήηαλ άξξσζηνο θαη ζην φλεηξν βξήθε 
κηα καγηθή ζπληαγή γηα λα ηνλ θάλεη θαιά. 3Γελ έρεη φκσο μππλήζεη απφ ην φλεηξν, θη έηζη ν 
λνπο ηνπ παξακέλεη αθξηβψο φπσο ήηαλ πξηλ. 4Γελ έρεη δεη ην θσο πνπ ζα ηνλ μππλνχζε 
θαη ζα ηειείσλε ην φλεηξν. 5Ση ζεκαζία έρεη ην πεξηερφκελν ελφο νλείξνπ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα; 6Δίηε θνηκάηαη θάπνηνο είηε μππλά. 7Γελ ππάξρεη ηίπνηα ελδηάκεζν. 
3. Σα επηπρηζκέλα φλεηξα πνπ θέξλεη ην Άγην Πλεχκα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα φλεηξα ηνπ 
θφζκνπ, ζηα νπνία κπνξεί θαλείο απιψο λα νλεηξεπηεί φηη είλαη μχπληνο. 2Σα φλεηξα πνπ ή 
ζπγρψξεζε αθήλεη ην λνπ λα αληηιεθζεί δελ πξνθαινχλ κηα άιιε κνξθή χπλνπ, έηζη ψζηε 
λα νλεηξεπηεί θαλείο έλα άιιν φλεηξν. 3Σα επηπρηζκέλα φλεηξα Σνπ είλαη νη αγγειηαθφξνη ηεο 
εκθάληζεο ηεο αιήζεηαο ζην λνπ. 4Οδεγνχλ απαιά απφ ηνλ χπλν ζηελ αθχπληζε, έηζη 
ψζηε ηα φλεηξα εμαθαλίδνληαη. 5Καη έηζη ζεξαπεχνπλ γηα φιε ηελ αησληφηεηα. 
4. Ζ Δπαλφξζσζε ζεξαπεχεη κε βεβαηφηεηα θαη γηαηξεχεη φιεο ηηο αξξψζηηεο. 2Γηαηί ν λνπο 
πνπ θαηαιαβαίλεη φηη ε αξξψζηηα δελ είλαη ηίπνηα παξά έλα φλεηξν δελ μεγειηέηαη απφ ηηο 
κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην φλεηξν. 3Ζ αξξψζηηα δελ κπνξεί λα έξζεη εθεί πνπ 
ππάξρεη ελνρή, γηαηί είλαη κφλν θαη κφλν κηα άιιε κνξθή ελνρήο. 4Ζ Δπαλφξζσζε δε 
ζεξαπεχεη ηνπο αξξψζηνπο, γηαηί απηφ δελ είλαη ζεξαπεία. 5Αθαηξεί ηελ ελνρή πνπ θάλεη 
ηελ αξξψζηηα δπλαηή. 6Καη απηφ είλαη πξάγκαηη ζεξαπεία. 7Γηαηί ε αξξψζηηα έρεη θχγεη 
ηψξα θαη ηίπνηα δελ έρεη κείλεη ζην νπνίν λα κπνξεί λα επηζηξέςεη. 
5. Δηξήλε αο είλαη ζε ζέλα πνπ έρεηο ζεξαπεπηεί ζην Θεφ θαη φρη ζε κάηαηα φλεηξα. 2Γηαηί ε 
ζεξαπεία πξέπεη λα πξνέιζεη απφ ηελ αγηνζχλε, θαη ε αγηνζχλε δελ κπνξεί λα βξεζεί εθεί 
πνπ ε ακαξηία αγαπηέηαη. 3Ο Θεφο θαηνηθεί ζε άγηνπο λανχο. 4Γελ κπαίλεη εθεί πνπ ε 
ακαξηία έρεη εηζέιζεη. 5Χζηφζν, δελ ππάξρεη θαλέλα κέξνο φπνπ Απηφο δε βξίζθεηαη. 
6Δπνκέλσο ε ακαξηία δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλα ζπίηη ζην νπνίν λα θξπθηεί απφ ηελ 
αγαζνεξγία Σνπ. 7Γελ ππάξρεη θαλέλα κέξνο φπνπ ε αγηνζχλε δε βξίζθεηαη, θαη πνπζελά ε 
ακαξηία θαη ε αξξψζηηα δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ. 
6. Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ ζεξαπεχεη. 2Γελ θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ κνξθψλ ηεο κε 
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πξαγκαηηθφηεηαο. 3Οχηε επηδηψθεη λα ζεξαπεχεη φ,ηη δελ είλαη άξξσζην, αδηαθνξψληαο γηα 
ην πνχ βξίζθεηαη ε αλάγθε γηα ζεξαπεία. 4Απηφ δελ είλαη καγεία. 5Δίλαη απιψο κηα έθθιεζε 
ζηελ αιήζεηα, ε νπνία δελ κπνξεί λα κε ζεξαπεχζεη θαη ε νπνία ζεξαπεχεη γηα πάληα. 
6Γελ είλαη κηα ζθέςε πνπ θξίλεη κηα ςεπδαίζζεζε απφ ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηεο 
θαηλνκεληθήο ηεο βαξχηεηαο, ή νηηδήπνηε άιινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθή πνπ παίξλεη. 
Απιψο εμεηάδεη ην ηη είλαη, θαη γλσξίδεη φηη θακηά ςεπδαίζζεζε δελ κπνξεί λα είλαη 
πξαγκαηηθή. 
7. Αο κελ πξνζπαζήζνπκε ζήκεξα λα επηδηψμνπκε ηε ζεξαπεία απηνχ πνπ δελ κπνξεί λα 
αξξσζηήζεη. 2Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα αλαδεηεζεί κφλν εθεί πνπ βξίζθεηαη, θαη κεηά λα 
εθαξκνζηεί ζε φ,ηη είλαη άξξσζην έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζεξαπεπηεί.  θφζκνο δελ 
πξνζθέξεη θακηά ζεξαπεία πνπ λα κπνξεί λα επηθέξεη κηα αιιαγή ζε νηηδήπνηε. 4Ο λνπο 
πνπ θέξλεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζηελ αιήζεηα αιιάδεη πξαγκαηηθά. 5Γελ ππάξρεη θακηά 
αιιαγή εθηφο απφ απηήλ. 6Γηαηί πψο κπνξεί κηα ςεπδαίζζεζε λα δηαθέξεη απφ κηα άιιε 
παξά κφλν ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ έρνπλ νπζία, νχηε πξαγκαηηθφηεηα, νχηε βάζνο θαη 
ηίπνηα πνπ λα είλαη αιεζηλά δηαθνξεηηθφ; 
8. ήκεξα επηδηψθνπκε λα αιιάμνπκε ηε γλψκε καο γηα ηελ πεγή ηεο αξξψζηηαο, γηαηί 
αλαδεηάκε κηα ζεξαπεία γηα φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαη φρη ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 
ςεπδαηζζήζεσλ κε άιιεο. 2Θα πξνζπαζήζνπκε ζήκεξα λα βξνχκε ηελ πεγή ηεο 
ζεξαπείαο ε νπνία βξίζθεηαη ζην λνπ καο επεηδή ν Παηέξαο καο ηελ έβαιε εθεί γηα καο. 
3Γελ είλαη πην καθξηά απφ καο απ' φ,ηη είλαη ν εαπηφο καο. 4Δίλαη ηφζν θνληά ζε καο, φζν 
θαη νη ίδηεο καο νη ζθέςεηο, ηφζν θνληά πνπ είλαη αδχλαην λα ηηο ράζνπκε. 5Υξεηάδεηαη 
κνλάρα λα ηελ αλαδεηήζνπκε θαη ζα βξεζεί. 
9. Γε ζα παξαπιαλεζνχκε ζήκεξα απφ φ,ηη καο θαίλεηαη ζαλ άξξσζην. 2ήκεξα, 
πξνρσξνχκε πέξα απφ ηα θαηλφκελα θαη θηάλνπκε ζηελ πεγή ηεο ζεξαπείαο απφ ηελ 
νπνία ηίπνηα δελ εμαηξείηαη. 3Θα πεηχρνπκε ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη 
πνηέ δελ κπνξεί λα γίλεη κηα δηάθξηζε πνπ λα έρεη λφεκα κεηαμχ απηψλ πνπ δελ είλαη 
αιεζηλά θαη απηψλ πνπ είλαη ην ίδην κε αιεζηλά. 4Δδψ δελ ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο νχηε 
πεπνηζήζεηο πσο φ,ηη δελ ππάξρεη είλαη πην αιεζηλφ ζε νξηζκέλεο κνξθέο παξά ζε άιιεο. 
5ιεο ηνπο είλαη ςεχηηθεο, θαη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ επεηδή δελ είλαη αιεζηλέο. 
10. Κη έηζη βάδνπκε ζηελ άθξε ηα θπιαρηά καο, ηα ρατκαιηά θαη ηα θάξκαθα καο, ηηο 
ςαικσδίεο θαη ηα θνκκαηάθηα ηεο καγείαο, φπνηα κνξθή θη αλ παίξλνπλ. 2Θα κείλνπκε 
αθίλεηνη θαη ζα ηείλνπκε ηελ πξνζνρή καο γηα λα αθνχζνπκε ηε θσλή ηεο ζεξαπείαο, ε 
Οπνία ζα ζεξαπεχζεη φια ηα δεηλά κνλνκηάο απνθαζηζηψληαο ηε δηαλνεηηθή πγεία ζηνλ 
Τηφ ηνπ Θενχ. 3Κακηά θσλή δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη παξά κφλν Απηή. 4ήκεξα αθνχκε 
κφλν κηα θσλή πνπ καο κηιά γηα ηελ αιήζεηα, φπνπ φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο ηειεηψλνπλ θαη 
ε εηξήλε επηζηξέθεη ζηνλ αηψλην, γαιήλην νίθν ηνπ Θενχ. 
11. Ξππλάκε αθνχγνληαο Σνλ θαη Σνλ αθήλνπκε λα καο κηιήζεη γηα πέληε ιεπηά θαζψο 
αξρίδεη ε κέξα, Σνλ αθνχκε θαη πάιη πξνζεθηηθά γηα πέληε ιεπηά ζην ηέινο ηεο εκέξαο, 
πξνηνχ πάκε λα θνηκεζνχκε. 2Ζ κφλε καο πξνεηνηκαζία είλαη λα αθήζνπκε φιεο ηηο 
παξεκβαιιφκελεο ζθέςεηο λα παξακεξηζηνχλ, φρη κία -κία αιιά φιεο καδί. 3ιεο ηνπο είλαη 
ην ίδην. 4Γε ρξεηάδεηαη λα ηηο ζεσξήζνπκε δηαθνξεηηθέο θαη έηζη λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ 
ψξα πνπ ζα αθνχζνπκε ηνλ Παηέξα καο λα καο κηιά. 5Σνλ αθνχκε ηψξα. 6Δξρφκαζηε ζε 
Απηφλ ζήκεξα. 
12. Με ρέξηα αδεηαλά, ρσξίο θακηά πξνζθφιιεζε, κε αλαπηεξσκέλεο θαξδηέο θαη κε ην λνπ 
καο λα αθνχεη πξνζεθηηθά, πξνζεπρφκαζηε σο εμήο: 
2Μόλν ε ζσηεξία κπνξεί λα πεη θαλείο όηη ζεξαπεύεη. 3Μίιεζε καο. Παηέξα, ώζηε λα 
κπνξέζνπκε λα ζεξαπεπηνύκε. 
4Καη ζα αηζζαλζνχκε ηε ζσηεξία λα καο θαιχπηεη κε κηα απαιή πξνζηαζία θαη κε εηξήλε 
ηφζν βαζηά πνπ θακηά ςεπδαίζζεζε δε ζα κπνξεί λα αλαζηαηψζεη ην λνπ καο, νχηε λα καο 
απνδείμεη φηη είλαη πξαγκαηηθή. 5Απηφ ζα κάζνπκε ζήκεξα. 6Καη ζα ιέκε ηελ πξνζεπρή καο 
γηα ζεξαπεία θάζε κηα ψξα θαη ζα αθηεξψλνπκε έλα ιεπηφ γηα λα αθνχκε ηελ απάληεζε 
πνπ δίλεηαη ζηελ πξνζεπρή καο θαζψο παξαθνινπζνχκε ζησπειά θαη ραξνχκελα. 7Απηή 
εδψ είλαη ε κέξα πνπ ε ζεξαπεία έξρεηαη ζε καο. 8Απηή είλαη ε κέξα πνπ ν απνρσξηζκφο 
ηειεηψλεη θαη ζπκφκαζηε Πνηνη πξαγκαηηθά είκαζηε. 
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ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 
Δηζαγσγή 
 
1. Θα μαλαθάλνπκε κηα επαλάιεςε ηψξα, αληηιακβαλφκελνη απηή ηε θνξά φηη 
πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ην δεχηεξν ζηάδην ηεο κάζεζεο ηνπ πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε 
αιήζεηα. 2ήκεξα ζα αξρίζνπκε λα ζπγθεληξσλφκαζηε ζηελ εηνηκφηεηα καο γηα ην ηη ζα 
επαθνινπζήζεη. 3Απηφο είλαη ν ζηφρνο καο γηα απηή ηελ επαλάιεςε θαη γηα ηα καζήκαηα 
πνπ αθνινπζνχλ. 4Θα επαλεμεηάζνπκε ινηπφλ ηα πξφζθαηα καζήκαηα θαη ηηο θεληξηθέο 
ηνπο ζθέςεηο κ' έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ εηνηκφηεηα πνπ ζα ζέιακε λα 
απνθηήζνπκε ηψξα. 
2. Τπάξρεη κηα θεληξηθή ηδέα πνπ ελνπνηεί θάζε βήκα καο ζε απηή ηελ επαλάιεςε θαη ε 
νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί απιά κε ηα εμήο ιφγηα: 
2Ο λνπο κνπ θξαηά κόλν ό,ηη ζθέθηνκαη κε ην Θεό. 
3Απηφ είλαη γεγνλφο, θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ αιήζεηα ηνπ Ση είζαη θαη ηνπ Ση είλαη ν 
Παηέξαο ζνπ. 4Απηή είλαη ε ζθέςε κε ηελ νπνία ν Παηέξαο έδσζε ηε δεκηνπξγία ζηνλ Τηφ, 
θαζηεξψλνληαο ηνλ Τηφ ζαλ ζπλ-δεκηνπξγφ καδί κε Απηφλ. 5Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ 
εγγπάηαη πιήξσο ηε ζσηεξία ζηνλ Τηφ. 6Γηαηί θακηά ζθέςε δελ κπνξεί λα κείλεη ζην λνπ 
ηνπ, εθηφο απφ ηηο ζθέςεηο πνπ κνηξάδεηαη κε απηφλ ν Παηέξαο ηνπ. 7Ζ απνπζία ηεο 
ζπγρψξεζεο θξαηά απηή ηε ζθέςε έμσ απφ ηελ επίγλσζε ηνπ. 8Κη σζηφζν είλαη γηα πάληα 
αιεζηλή. 
3. Αο αξρίζνπκε ηελ πξνεηνηκαζία καο κε κηα θαηαλφεζε ησλ πνιιψλ κνξθψλ κε ηηο 
νπνίεο ε απνπζία ηεο αιεζηλήο ζπγρψξεζεο κπνξεί λα ζπγθαιπθζεί πξνζεθηηθά. 2Δπεηδή 
απηέο νη κνξθέο είλαη ςεπδαηζζήζεηο, δελ ηηο αληηιακβάλεηαη θαλείο φπσο πξαγκαηηθά 
είλαη: ακπληηθνί κεραληζκνί πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο αλειεείο ζθέςεηο απφ ην λα ηηο δεηο θαη 
λα ηηο αλαγλσξίζεηο. 3 ζθνπφο ηνπο είλαη λα ζνπ δείρλνπλ θάηη άιιν θαη λα θαζπζηεξνχλ 
ηελ Δπαλφξζσζε κε απηαπάηεο πνπ πιάζηεθαλ γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ. 
4. Παξ' φι' απηά, ν λνπο ζνπ θξαηά κφλν φ,ηη ζθέθηεζαη κε ην Θεφ. 2Οη απηαπάηεο ζνπ δελ 
κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηεο αιήζεηαο. 3ρη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη κπνξεί έλα παηδί 
πνπ πεηά έλα θισλάξη ζηνλ σθεαλφ λα αιιάμεη ηηο θάζεηο ηεο παιίξξνηαο, ην δέζηακα ηνπ 
λεξνχ απφ ηνλ ήιην, ην αζεκί ηνπ θεγγαξηνχ πάλσ ζηνλ σθεαλφ ηε λχρηα. 4Αξρίδνπκε 
ινηπφλ θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο, ζε απηή ηελ επαλάιεςε, εηνηκάδνληαο ην λνπ καο λα 
θαηαιάβεη ηα καζήκαηα πνπ δηαβάδνπκε θαη λα δεη ην λφεκα πνπ καο πξνζθέξνπλ. 
5. Άξρηδε θάζε κέξα αθηεξψλνληαο ρξφλν ζηελ πξνεηνηκαζία πνπ ρξεηάδεηαη ν λνπο ζνπ 
γηα λα κάζεη ηη κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη, απφ ηελ άπνςε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο, 
ε θάζε ηδέα πνπ ζα θάλεηο επαλάιεςε εθείλε ηελ εκέξα. 2Αλνημε ην λνπ ζνπ θαη άδεηαζε 
ηνλ απφ φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ ζα εμαπαηνχζαλ, άθεζε κφλν ηελ παξαθάησ ζθέςε λα 
απαζρνιεί πιήξσο ην λνπ ζνπ θαη εμάιεηςε φιεο ηηο άιιεο: 
3Ο λνπο κνπ θξαηά κόλν ό,ηη ζθέθηνκαη κε ην Θεό. 
4Πέληε ιεπηά κε απηή ηε ζθέςε ζα είλαη αξθεηά γηα λα επζπγξακκίζεηο ηελ εκέξα φπσο 
θαζφξηζε ν Θεφο θαη λα δψζεηο ζην Ννπ Σνπ ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζθέςεσλ πνπ ζα ιάβεηο 
εθείλε ηελ εκέξα. 
6. Απηέο νη ζθέςεηο δε ζα πξνέιζνπλ απφ ζέλα κνλάρα, γηαηί ζα ηηο κνηξάδεζαη φιεο ηνπο 
κε Απηφλ. 2Καη έηζη ε θαζεκηά ζα ζνπ θέξλεη ην κήλπκα ηεο Αγάπεο Σνπ, επηζηξέθνληαο ηα 
κελχκαηα ζνπ ζε Απηφλ. 3Έηζη ε θνηλσλία κε ηνλ Κχξην ζα είλαη δηθή ζνπ, φπσο Απηφο ν 
Ίδηνο ην έρεη ζειήζεη. 4Καη θαζψο ε Γηθή Σνπ νινθιήξσζε ελψλεηαη κε Απηφλ, έηζη θαη 
Απηφο ζα ελσζεί κε ζέλα πνπ είζαη νινθιεξσκέλνο θαζψο ελψλεζαη κε Απηφλ θαη Απηφο 
κε ζέλα. 
7. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ζνπ, απιψο δηάβαζε θαζεκηά απφ ηηο δχν ηδέεο πνπ ζνπ έρνπλ 
αλαηεζεί γηα επαλάιεςε εθείλε ηελ εκέξα. 2ηε ζπλέρεηα θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη πεο ηηο 
αξγά ζηνλ εαπηφ ζνπ. 3Γελ ππάξρεη ιφγνο γηα βηαζχλε ηψξα, γηαηί ρξεζηκνπνηείο ην ρξφλν 
γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηνπ. 4 Άθελε ηελ θάζε ιέμε λα ιάκπεη κε ην λφεκα πνπ ηεο 
έρεη δψζεη ν Θεφο, φπσο ζνπ δφζεθε κέζσ ηεο Φσλήο Σνπ. 5 Άθελε θάζε ηδέα πνπ θάλεηο 
επαλάιεςε εθείλε ηελ εκέξα λα ζνπ δίλεη ην δψξν πνπ Απηφο ηεο έδσζε γηα λα ην ιάβεηο. 
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6Καη δε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θακηά άιιε δηαδηθαζία γηα ηελ εμάζθεζε καο εθηφο απφ ηελ 
εμήο: 
8. Κάζε κία ψξα θέξλε ζην λνπ ζνπ ηε ζθέςε κε ηελ νπνία ε εκέξα άξρηζε θαη αθηέξσλε 
ηεο κηα γαιήληα ζηηγκή. 2Μεηά επαλέιαβε ρσξίο λα βηάδεζαη ηηο δχν ηδέεο κε ηηο νπνίεο 
εμαζθείζαη εθείλε ηελ εκέξα, αθήλνληαο αξθεηφ ρξφλν γηα λα δεηο ηα δψξα πνπ πεξηέρνπλ 
γηα ζέλα θαη άθεζε ηα λα ιακβάλνληαη εθεί πνπ ήηαλ ν πξννξηζκφο ηνπο. 
9. Γελ πξνζζέηνπκε άιιεο ζθέςεηο, αιιά αθήλνπκε ηα κελχκαηα απηψλ ησλ ζθέςεσλ 
φπσο είλαη. 2Γε ρξεηαδφκαζηε ηίπνηα άιιν εθηφο απφ απηφ γηα λα καο δψζεη επηπρία θαη 
αλάπαπζε, θαζψο θαη αηέιεησηε γαιήλε, ηέιεηα βεβαηφηεηα θαη ηα πάληα πνπ ν Παηέξαο 
καο ζέιεη λα ιάβνπκε ζαλ ηελ θιεξνλνκηά πνπ έρνπκε απφ Απηφλ. 3Σειεηψλνπκε ηελ θάζε 
κέξα εμάζθεζεο θαη επαλάιεςεο φπσο ηελ αξρίζακε, επαλαιακβάλνληαο πξψηα ηε 
ζθέςε πνπ έθαλε ηελ εκέξα κηα ηδηαίηεξε πεξίνδν επινγίαο θαη επηπρίαο γηα καο, θαη ε 
νπνία κέζσ ηεο πίζηεο καο επαλέθεξε ηνλ θφζκν απφ ην ζθνηάδη ζην θσο, απφ ηε ζιίςε 
ζηε ραξά, απφ ηνλ πφλν ζηελ εηξήλε, απφ ηελ ακαξηία ζηελ αγηνζχλε. 
10. Ο Θεφο πξνζθέξεη επραξηζηίεο ζε ζέλα πνπ ηεξείο έηζη ην Λφγν Σνπ. 2Καη θαζψο 
αθηεξψλεηο πάιη ην λνπ ζνπ ζηηο ηδέεο γηα ηελ εκέξα πξνηνχ θνηκεζείο, ε επγλσκνζχλε 
Σνπ ζε πεξηβάιιεη ζηελ εηξήλε κέζα ζηελ νπνία Απηφο ζε ζέιεη λα βξίζθεζαη γηα πάληα θαη 
ηελ νπνία καζαίλεηο ηψξα λα μαλαδεηάο ζαλ ηελ θιεξνλνκηά ζνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 141 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό 
 
(121) Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην θιεηδί ηεο επηπρίαο.  
(122) Ζ ζπγρψξεζε κνπ πξνζθέξεη ην θαζεηί πνπ ζέισ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 142 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(123) Δπραξηζηψ ηνλ Παηέξα κνπ γηα ηα δψξα Σνπ ζε κέλα.  
(124) Αο ζπκεζψ φηη είκαη έλα κε ην Θεφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 143 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(125) ηε γαιήλε ιακβάλσ ην Λφγν ηνπ Θενχ ζήκεξα.  
(126) Σν θαζεηί πνπ δίλσ δίλεηαη ζηνλ εαπηφ κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 144 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(127) Γελ ππάξρεη άιιε αγάπε εθηφο απφ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ.  
(128) Ο θφζκνο πνπ βιέπσ δελ έρεη ηίπνηα πνπ λα ζέισ. 
ΜΑΘΖΜΑ 145 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(129) Πέξα απφ απηφ ηνλ θφζκν ππάξρεη έλαο θφζκνο πνπ ζέισ.  
(130) Δίλαη αδχλαην λα βιέπσ δχν θφζκνπο ηαπηφρξνλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 146 
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Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(131) Καλέλαο πνπ αλαδεηά λα βξεη ηελ αιήζεηα δελ κπνξεί λα απνηχρεη.  
(132) Διεπζεξψλσ ηνλ θφζκν απ' φια απηά πνπ λφκηδα φηη ήηαλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 147 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαί κε ην Θεό. 
 
(133) Γε ζα δψζσ αμία ζε φ,ηη δελ έρεη αμία. 
(134) Αο αληηιεθζψ ηε ζπγρψξεζε φπσο είλαη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 148 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(135) Αλ ππεξαζπηζηψ ηνλ εαπηφ κνπ, κνπ επηηίζεληαη. 
(136) Ζ αξξψζηηα είλαη έλαο ακπληηθφο κεραληζκφο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 149 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(137) ηαλ ζεξαπεχνκαη, δε ζεξαπεχνκαη κφλν εγψ.  
(138) Ο Οπξαλφο είλαη ε απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 150 
 
Ο Ννπο κνπ Κξαηά Μόλν Ό,ηη θέθηνκαη κε ην Θεό. 
 
(139) Θα δερηψ ηελ Δπαλφξζσζε γηα ηνλ εαπηφ κνπ.  
(140) Μφλν ε ζσηεξία κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ζεξαπεχεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 151 
 
Όια ηα Πξάγκαηα Δίλαη Αληίιαινη ηεο Φσλήο ηνπ Θενύ. 
 
1. Καλέλαο δελ κπνξεί λα θξίλεη αλ έρεη κφλν κεξηθά απφ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 2Απηφ 
δελ είλαη θξίζε. 3Δίλαη απιψο κηα γλψκε βαζηζκέλε ζηελ άγλνηα θαη ηελ ακθηβνιία. 4Ζ 
θαηλνκεληθή ηεο βεβαηφηεηα είλαη κφλν θαη κφλν έλα πέπιν γηα ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζα 
ήζειε λα ζπγθαιχςεη. 5Υξεηάδεηαη παξάινγε ππεξάζπηζε, επεηδή είλαη παξάινγε. 6Καη ε 
ππεξάζπηζε ηεο θαίλεηαη δπλαηή, πεηζηηθή θαη ρσξίο θακηά ακθηβνιία, εμαηηίαο φισλ ησλ 
ακθηβνιηψλ πνπ παξακέλνπλ θξπθέο. 
2. Γε θαίλεηαη λα ακθηβάιιεηο ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο. 2Γελ ακθηζβεηείο πξαγκαηηθά φ,ηη 
ζνπ δείρλεηαη κέζσ ησλ καηηψλ ηνπ ζψκαηνο. 3χηε θαη ξσηάο γηαηί ην πηζηεχεηο, αλ θαη 
έκαζεο εδψ θαη πνιχ θαηξφ φηη νη αηζζήζεηο ζνπ πξάγκαηη εμαπαηνχλ. 4Σν φηη πηζηεχεηο φ,ηη 
ζνπ κεηαδίδνπλ, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, είλαη αθφκα πην παξάμελν, αλ 
ζηακαηήζεηο λα ζθεθηείο πφζν ζπρλά απνδείρηεθαλ ςεπδνκάξηπξεο! 5Γηαηί είζαη 
πξφζπκνο λα ηηο εκπηζηεπηείο ηφζν αλεπηθχιαθηα; 6Γηα πνην άιιν ιφγν παξά εμαηηίαο ησλ 
απσζεκέλσλ ακθηβνιηψλ, ηηο νπνίεο ζα ήζειεο λα ζπγθαιχςεηο κε ηελ εμσηεξηθή 
εκθάληζε ηεο βεβαηφηεηαο; 
3. Πψο κπνξείο λα θξίλεηο; 2Ζ θξίζε ζνπ βαζίδεηαη ζηε καξηπξία πνπ νη αηζζήζεηο ζνπ ζνχ 
πξνζθέξνπλ. 3Πνηέ σζηφζν δελ ππήξμε καξηπξία πην ςεχηηθε απφ απηήλ. 4Πψο αιιηψο 
φκσο θξίλεηο ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο; 5Ζ πίζηε ζνπ ζε φ,ηη ηα κάηηα ζνπ θαη ηα απηηά ζνπ 
ζνπ κεηαδίδνπλ είλαη αμηνιχπεηε. 6Ννκίδεηο φηη ηα δάρηπια ζνπ αγγίδνπλ ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα θαη πιεζηάδνπλ ηελ αιήζεηα. 7Απηή είλαη ε αληίιεςε πνπ θαηαιαβαίλεηο θαη 
λνκίδεηο φηη είλαη πην πξαγκαηηθή απφ ηε καξηπξία πνπ δίλεηαη απφ ηελ αηψληα Φσλή γηα 
ηνλ  Ίδην ην Θεφ. 
4. Μπνξεί απηφ λα είλαη θξίζε; 2πρλά ζνπ έρεη δνζεί ε πξνηξνπή λα απνθεχγεηο λα 
θξίλεηο, φρη επεηδή ε θξίζε είλαη έλα δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί απφ ζέλα 
3αιιά επεηδή δελ κπνξείο λα θξίλεηο. 4Απιψο κπνξείο λα πηζηεχεηο ηηο θξίζεηο ηνπ εγψ, 
πνπ φιεο ηνπο είλαη ςεχηηθεο. 5Σν εγψ θαζνδεγεί ηηο αηζζήζεηο ζνπ πξνζεθηηθά γηα λα 
απνδείμεη πφζν αδχλακνο είζαη, πφζν αλήκπνξνο θαη θνβηζκέλνο, πφζν καπξηζκέλνο 
απφ ηελ ακαξηία, πφζν δπζηπρηζκέλνο ζηελ ελνρή ζνπ θαη πφζν θνβάζαη ηε δίθαηε 
ηηκσξία. 
5. Απηφ ην πξάγκα γηα ην νπνίν ην εγψ κηιά θαη ζα ήζειε επηπιένλ θαη λα ην 
ππεξαζπηζηεί, ζνπ ιέεη φηη είλαη ν εαπηφο ζνπ. 2Καη εζχ ην πηζηεχεηο απηφ κε άθακπηε 
βεβαηφηεηα. 3Χζηφζν θάησ απφ απηή ηελ πεπνίζεζε παξακέλεη ε θξπθή ακθηβνιία πσο 
φ,ηη ην εγψ ζνπ παξνπζηάδεη κε ηέηνηα απφιπηε βεβαηφηεηα, ζαλ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ην 
πηζηεχεη. 4Δίλαη κνλάρα ν εαπηφο ηνπ ηνλ νπνίν θαηαδηθάδεη. 5Δίλαη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ 
πνπ βιέπεη ηελ ελνρή. 6Δίλαη ε δηθή ηνπ απφγλσζε πνπ βιέπεη ζε ζέλα. 
6. Μελ αθνχο ηε θσλή ηνπ. 2Οη κάξηπξεο πνπ ζηέιλεη γηα λα ζνπ απνδείμνπλ φηη ε 
θαθφηεηά ηνπ είλαη δηθή ζνπ είλαη ςεχηηθνη θαη κηινχλ κε βεβαηφηεηα γηα απηφ πνπ δε 
γλσξίδνπλ. 3Ζ πίζηε ζνπ ζε απηνχο είλαη ηπθιή, επεηδή δελ είζαη πξφζπκνο λα κνηξαζηείο 
ηηο ακθηβνιίεο πνπ ν θχξηνο ηνπο δελ κπνξεί λα θαηαπλίμεη εληειψο. 4Πηζηεχεηο φηη ην λα 
ακθηβάιιεηο ηνπο ππνηειείο ηνπ είλαη ην ίδην κε ην λα ακθηβάιιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 
7. Χζηφζν πξέπεη λα κάζεηο φηη ην λα ακθηβάιιεηο ηα απνδεηθηηθά ηνπο ζηνηρεία ζα αλνίμεη 
ην δξφκν γηα λα αλαγλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη λα αθήλεηο κφλν ηε Φσλή γηα ην Θεφ λα 
είλαη ν Κξηηήο ηνπ ηη αμίδεη ηελ πίζηε ζνπ. 2Απηφο δε ζα ζνπ πεη φηη ν αδεξθφο ζνπ πξέπεη 
λα θξηζεί απφ φ,ηη ηα κάηηα ζνπ βιέπνπλ ζε απηφλ, ή φ,ηη ην ζηφκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ιέεη 
ζηα απηηά ζνπ, ή φ,ηη ην άγγηγκα ησλ δαρηχισλ ζνπ ζε πιεξνθνξεί γηα απηφλ. Απηφο 
αγλνεί απηέο ηηο κάηαηεο καξηπξίεο, νη νπνίεο απιψο ιέλε ςέκαηα γηα ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 
4Απηφο αλαγλσξίδεη κφλν φ,ηη ν Θεφο αγαπά, θαη ζην άγην θσο απηνχ πνπ βιέπεη φια ηα 
φλεηξα ηνπ εγψ γηα ην ηη είζαη εμαθαλίδνληαη κπξνζηά ζην κεγαιείν πνπ Απηφο θνηηάδεη. 
8. Άθεζε Απηφλ λα είλαη ν Κξηηήο ηνπ ηη είζαη, γηαηί Απηφο έρεη βεβαηφηεηα ηφζν κεγάιε πνπ 
ε ακθηβνιία δελ έρεη λφεκα κπξνζηά ζηελ παξνπζία Σεο. 2Ο Υξηζηφο δελ κπνξεί λα 
ακθηβάιιεη ηνλ εαπηφ Σνπ. 
3Ή Φσλή γηα ην Θεφ κπνξεί κνλάρα λα Σνλ ηηκά θαη λα ραίξεηαη πνπ είλαη ηειείσο θαη 
παληνηηλά αλακάξηεηνο. 4Οπνηνλ έρεη θξίλεη Απηφο, κπνξεί κνλάρα λα αγλνεί ηελ ελνρή 
γηαηί ηψξα είλαη απξφζπκνο λα παίμεη κε ηα παηρλίδηα ηεο ακαξηίαο επεηδή ηψξα δε δίλεη 
ζεκαζία ζηηο καξηπξίεο ηνπ ζψκαηνο κπξνζηά ζηελ έθζηαζε ηεο άγηαο εκθάληζεο ηνπ 
Υξηζηνχ. 
9. ' Έηζη ινηπφλ θξίλεη Απηφο.2Απνδέμνπ ην Λφγν Σνπ γηα ην ηη είζαη, γηαηί Απηφο είλαη 
απηφπηεο κάξηπξαο ηεο φκνξθεο δεκηνπξγίαο ζνπ θαη ηνπ Ννπ ηνπ Οπνίνπ ε θέςε 
δεκηνχξγεζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζνπ. 3Ση ζεκαζία κπνξεί λα έρεη ην ζψκα γηα Απηφλ πνπ 
γλσξίδεη ηε δφμα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ; 4Ση ςηζπξίζκαηα ηνπ εγψ κπνξεί λα αθνχζεη 
Απηφο; 5Ση ζα κπνξνχζε λα Σνλ πείζεη φηη νη ακαξηίεο ζνπ είλαη πξαγκαηηθέο;. 6 Άθεζε Σνλ 
επίζεο λα είλαη ν Κξηηήο ηνπ θαζεηί πνπ θαίλεηαη λα ζνπ ζπκβαίλεη ζε απηφ ηνλ θφζκν. 7Σα 
καζήκαηα Σνπ ζα ζε θάλνπλ ηθαλφ λα γεθπξψζεηο ην ράζκα κεηαμχ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ 
θαη ηεο αιήζεηαο. 
10. Απηφο ζα αθαηξέζεη φιε ηελ πίζηε πνπ έρεηο βάιεη ζηνλ πφλν, ηελ θαηαζηξνθή, ηε 
δπζηπρία θαη ηελ απψιεηα. 2νπ δίλεη φξαζε ε νπνία κπνξεί λα θνηηάμεη πέξα απφ απηά ηα 
δνθεξά θαηλφκελα θαη λα βιέπεη ηελ απαιή παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ ζε φια απηά. 3Γε ζα 
ακθηβάιιεηο πηα φηη κφλν ην θαιφ κπνξεί λα έξζεη ζε ζέλα πνπ έρεηο αγαπεζεί απφ ην Θεφ, 
γηαηί Απηφο ζα θξίλεη φια ηα ζπκβάληα θαη ζα δηδάμεη ην κνλαδηθφ κάζεκα πνπ φια ηνπο 
πεξηέρνπλ. 
11. Απφ φια ηα ζπκβάληα Απηφο ζα επηιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 
αιήζεηα θαη ζα αγλνήζεη εθείλεο ηηο πιεπξέο πνπ θαζξεθηίδνπλ απιψο θαη κφλν κάηαηα 
φλεηξα. 2Καη φια ηα πεξηζηαηηθά, θάζε πεξίζηαζε θαη θάζε γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα ζε 
επεξεάδεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Απηφο ζα ηα μαλαεξκελεχζεη απφ ην δηθφ Σνπ 
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ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ είλαη εληειψο ελνπνηεκέλν θαη ζίγνπξν. 3Καη ζα δεηο ηελ αγάπε 
πέξα απφ ην κίζνο, ηε ζηαζεξφηεηα κέζα ζηελ αιιαγή, ην αγλφ κέζα ζηελ ακαξηία θαη 
κφλν ηελ επινγία ηνπ Οπξαλνχ ζηνλ θφζκν. 
12. Απηή είλαη ε αλάζηαζε ζνπ, γηαηί ε δσή ζνπ δελ είλαη κέξνο θαλελφο πξάγκαηνο πνπ 
βιέπεηο. 2Βξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θφζκνπ, πέξα απφ θάζε καξηπξία πνπ 
ππεξαζπίδεηαη ηελ αλνζηφηεηα, κέζα ζην Άγην, άγηα φπσο ν εαπηφο ηεο. 3ε φινπο θαη ζε 
φια ε Φσλή Σνπ δε ζα ήζειε λα ζνπ κηιήζεη γηα ηίπνηα άιιν παξά κφλν γηα ηνλ Δαπηφ 
ζνπ θαη ην Γεκηνπξγφ ζνπ, ν Οπνίνο είλαη έλα κε Απηφλ. 4Έηζη ζα δεηο ην άγην πξφζσπν 
ηνπ Υξηζηνχ ζην θαζεηί θαη δε ζα αθνχο θαλέλα άιιν ήρν παξά κφλν ηνλ αληίιαιν ηεο 
Φσλήο ηνπ Θενχ. 
13. Δμαζθνχκεζα ρσξίο ιφγηα ζήκεξα, εθηφο απφ ηελ αξρή ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ 
πνπ πεξλάκε κε ην Θεφ. Αξρίδνπκε απηά ηα δηαζηήκαηα επαλαιακβάλνληαο αξγά θαη κφλν 
κηα θνξά ηε ζθέςε κε ηελ νπνία αξρίδεη ε εκέξα. 3Καη κεηά παξαθνινπζνχκε ηηο ζθέςεηο 
καο ζησπειά, επηθαινχκελνη Απηφλ ν Οπνίνο βιέπεη ηα ζηνηρεία ηεο αιήζεηαο ζε απηέο. 
4Άθεζέ Σνλ λα αμηνινγεί φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ έξρνληαη ζην λνπ ζνπ, λα αθαηξεί ηα 
ζηνηρεία ησλ νλείξσλ θαη λα ηηο μαλαδίλεη ζαλ θαζαξέο ηδέεο πνπ δελ αληηθξνχνπλ ην 
Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
14. Γψζε ηηο ζθέςεηο ζνπ ζε Απηφλ, θαη Απηφο ζα ζηηο μαλαδψζεη ζαλ ζαχκαηα πνπ 
δηαθεξχζζνπλ ραξνχκελα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επηπρία πνπ ν Θεφο ζέιεη γηα ηνλ Τηφ 
Σνπ, ζαλ απφδεημε ηεο αηψληαο Αγάπεο Σνπ. 2Καη θαζψο θάζε ζθέςε κεηακνξθψλεηαη θαη' 
απηφ ηνλ ηξφπν, παίξλεη ζεξαπεπηηθή δχλακε απφ ην Ννπ ν Οπνίνο είδε ηελ αιήζεηα ζε 
απηήλ θαη δελ μεγειάζηεθε απφ ηα ςέκαηα πνπ είραλ πξνζηεζεί.3ιεο νη θισζηέο ηεο 
θαληαζίαο θεχγνπλ. 4Καη φ,ηη κέλεη ελνπνηείηαη ζε κηα ηέιεηα θέςε πνπ πξνζθέξεη ηελ 
ηειεηφηεηα ηεο παληνχ. 
15. Αθηέξσζε ινηπφλ δεθαπέληε ιεπηά φηαλ μππλήζεηο θαη κε ραξά δψζε άιια δεθαπέληε 
ιεπηά πξνηνχ παο λα θνηκεζείο. 2Ζ ππεξεζία ζνπ αξρίδεη θαζψο φιεο νη ζθέςεηο ζνπ 
εμαγλίδνληαη.3Δηζη δηδάζθεζαη γηα λα δηδάμεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ην άγην κάζεκα ηεο 
αγηνζχλεο ηνπ. 4Καλέλαο δελ κπνξεί λα κελ αθνχζεη, φηαλ εζχ αθνχο ηε Φσλή ηνπ Θενχ 
λα ηηκά ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 5Καη φινη ζα κνηξαζηνχλ κε ζέλα ηηο ζθέςεηο πνπ Απηφο έρεη 
κεηαθξάζεη εθ λένπ ζην λνπ ζνπ. 
16. Απηή είλαη ε ψξα ηνπ Πάζρα ζνπ. 2Καη έηζη πξνζθέξεηο ην δψξν ησλ θαηάιεπθσλ 
θξίλσλ ζηνλ θφζκν, αληηθαζηζηψληαο ηνπο κάξηπξεο ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 
3Μέζσ ηεο κεηακφξθσζεο ζνπ ν θφζκνο ιπηξψλεηαη θαη απειεπζεξψλεηαη κε ραξά απφ 
ηελ ελνρή. 4Με ραξά θαη επγλσκνζχλε, ηψξα, πςψλνπκε ηνπο αλαζηεκέλνπο λφεο καο ζε 
Απηφλ ν Οπνίνο έρεη απνθαηαζηήζεη ηε δηαλνεηηθή καο πγεία. 
17, Καη θάζε ψξα ζα Σνλ ζπκφκαζηε Απηφλ, ν Οπνίνο είλαη ζσηεξία θαη απειεπζέξσζε. 
2Καζψο δίλνπκε επραξηζηίεο, ν θφζκνο ελψλεηαη καδί καο θαη δέρεηαη ραξνχκελα ηηο άγηεο 
ζθέςεηο καο πνπ ν Οπξαλφο έρεη δηνξζψζεη θαη εμαγλίζεη. 3Σψξα ε ππεξεζία καο έρεη 
επηηέινπο αξρίζεη, γηα λα κεηαδψζνπκε ζε φιν ηνλ θφζκν ηα ραξνχκελα λέα πσο ε 
αιήζεηα δελ έρεη ςεπδαηζζήζεηο θαη φηη ε εηξήλε ηνπ Θενχ, κέζα απφ καο, αλήθεη ζε φινπο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 152 
 
Ζ Γύλακε ηεο Απόθαζεο Δίλαη Γηθή κνπ. 
 
1. Καλέλαο δελ κπνξεί λα έρεη απψιεηεο, εθηφο αλ ην έρεη απνθαζίζεη ν ίδηνο. 2Καλέλαο 
δελ κπνξεί λα έρεη πφλνπο, εθηφο αλ ε επηινγή ηνπ δηαιέγεη απηή ηελ θαηάζηαζε γηα απηφλ. 
3Καλέλαο δελ κπνξεί λα ζιίβεηαη ή λα θνβάηαη ή λα λνκίδεη φηη είλαη άξξσζηνο, εθηφο αλ 
απηά είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη. 4Καη θαλέλαο δελ πεζαίλεη ρσξίο ηελ ίδηα ηνπ ηε 
ζπγθαηάζεζε. 
 5Σίπνηα δε ζπκβαίλεη πνπ λα κελ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηζπκία ζνπ, θαη ηίπνηα απφ φ,ηη 
δηαιέγεηο δελ παξαιείπεηαη. 6Έδψ είλαη ν θφζκνο ζνπ, πιήξεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 7Δδψ 
είλαη φιε ηνπ ε πξαγκαηηθφηεηα γηα ζέλα. 8Καη είλαη κνλάρα εδψ πνπ βξίζθεηαη ε ζσηεξία. 
2. Μπνξεί λα πηζηεχεηο φηη απηή ε ηδέα είλαη απφιπηε θαη πνιχ αθξαία γηα λα είλαη αιεζηλή. 
2Μπνξεί φκσο ε αιήζεηα λα έρεη εμαηξέζεηο; 3Αλ έρεη ην δψξν πνπ πεξηιακβάλεη ηα πάληα, 
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κπνξεί ε απψιεηα λα είλαη πξαγκαηηθή; 4Μπνξεί ν πφλνο λα είλαη κέξνο ηεο εηξήλεο, ή ε 
ιχπε λα είλαη κέξνο ηεο ραξάο; 5Μπνξεί ν θφβνο θαη ε αξξψζηηα λα εηζέιζνπλ ζ' έλα λνπ 
φπνπ ε αγάπε θαη ε ηέιεηα αγηνζχλε θαηνηθνχλ; 6Ζ αιήζεηα πξέπεη λα είλαη απφιπηε, 
δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα. 7Με δέρεζαη ηίπνηα αληίζεην θαη θακηά εμαίξεζε, 
γηαηί δηαθνξεηηθά αληηθξνχεηο ηελ αιήζεηα εληειψο. 
3. Ζ ζσηεξία είλαη ε αλαγλψξηζε φηη ε αιήζεηα είλαη αιεζηλή θαη ηίπνηε άιιν δελ είλαη 
αιεζηλφ. 2Απηφ ην έρεηο μαλαθνχζεη πξνεγνπκέλσο, αιιά κπνξεί αθφκα λα κελ έρεηο δερηεί 
θαη ηα δχν ηνπ κέξε. 3 Υσξίο ην πξψην κέξνο, ην δεχηεξν δελ έρεη λφεκα. 4Υσξίο φκσο ην 
δεχηεξν, ην πξψην δελ είλαη πιένλ αιήζεηα. 5Ζ αιήζεηα δελ κπνξεί λα έρεη αληίζεηα. 6Άπηφ 
φζεο θνξέο θαη λα εηπσζεί θαη λα ην ζθεθηεί θαλείο δελ είλαη αξθεηφ. 7Γηαηί αλ απηφ πνπ 
δελ είλαη αιήζεηα είλαη αιήζεηα φπσο επίζεο απηφ πνπ είλαη αιήζεηα, ηφηε έλα κέξνο ηεο 
αιήζεηαο είλαη ςεχηηθν. 8Καη έηζη ε αιήζεηα έρεη ράζεη ην λφεκα ηεο. 9Σίπνηα άιιν εθηφο 
απφ ηελ αιήζεηα δελ είλαη αιεζηλφ θαη φ,ηη είλαη ςεχηηθν είλαη αλαιεζέο. 
4. Απηή είλαη ε πην απιή δηάθξηζε, αιιά θαη ε πην ζπγθεθξηκέλε. 2ρη φκσο επεηδή είλαη 
δχζθνιν λα ηελ αληηιεθζείο. 3Δίλαη θξπκκέλε πίζσ απφ κηα ηεξάζηηα ζεηξά επηινγψλ πνπ 
δελ θαίλνληαη λα είλαη εληειψο δηθέο ζνπ. 4Καη έηζη ε αιήζεηα εκθαλίδεηαη λα έρεη κεξηθέο 
πιεπξέο πνπ δελ είλαη ζπλεπείο αιιά δε θαίλνληαη λα είλαη παξά κφλν αληηθάζεηο πνπ εζχ 
έρεηο επηλνήζεη. 
5. Θα παξακείλεηο ακεηάβιεηνο φπσο ν Θεφο ζε δεκηνχξγεζε, νη παξνδηθέο θαηαζηάζεηο 
είλαη εο νξηζκνχ ςεχηηθεο. 2Καη απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αιιαγέο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο 
κεηαβνιέο ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ θαη ζε φιεο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 
αληηδξάζεηο ζν». 3Σν γεγνλφο φηη ηα πάληα πεξηιακβάλνληαη μερσξίδεη ηελ αιήζεηα απφ ηα 
ςέκαηα θαη θξαηά φ,ηη είλαη ςεχηηθν φπσο είλαη, ρσξηζηά απφ ηελ αιήζεηα.  
6. Γελ είλαη παξάμελν πνπ πηζηεχεηο φηη είλαη αιαδνλεία λα λνκίδεηο φηη εζχ έπιαζεο ηνλ 
θφζκν πνπ βιέπεηο; 2Ο Θεφο δελ ηνλ έπιαζε. 3Γηα απηφ κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο. 4Ση 
κπνξεί Απηφο λα γλσξίδεη γηα ην εθήκεξν, γηα ηνπο ακαξησινχο θαη ηνπο ελφρνπο, γηα ηνπο 
θνβηζκέλνπο, γηα απηνχο πνπ ππνθέξνπλ θαη είλαη κφλνη θαη έξεκνη, θαη γηα ην λνπ πνπ δεη 
κέζα ζε έλα ζψκα πνπ πξέπεη λα πεζάλεη; 5Σνλ θαηεγνξείο φηη είλαη θξελνβιαβήο, φηαλ 
λνκίδεηο φηη Απηφο έπιαζε ηνλ θφζκν φπνπ απηά ηα πξάγκαηα θαίλνληαη λα είλαη 
πξαγκαηηθά. 6Απηφο δελ είλαη ηξειφο. 7Μφλν ε ηξέια πιάζεη έλαλ θφζκν ζαλ θη απηφλ. 
7. Σν λα λνκίδεηο φηη ν Θεφο έπιαζε ην ράνο, επηλφεζε ην αληίζεην ηεο αιήζεηαο θαη 
επηηξέπεη ζην ζάλαην λα ζξηακβεχζεη επί ηεο δσήο, αληηθξνχεη ην Θέιεκα Σνπ θαη είλαη 
αιαδνλεία. 2Ή ηαπεηλφηεηα ζα έβιεπε ακέζσο φηη απηά ηα πξάγκαηα δελ πξνέξρνληαη απφ 
Απηφλ. 3Μπνξείο εζχ λα δεηο φ,ηη δε δεκηνχξγεζε ν Θεφο; 4Σν λα ζθέθηεζαη φηη κπνξείο, 
είλαη απιψο ην φηη πηζηεχεηο πσο κπνξείο λα αληηιεθζείο ην ηη ν Θεφο ζέιεζε λα κελ 
ππάξρεη. 5Καη ηη ζα κπνξνχζε λα ήηαλ πην αιαδνληθφ απφ απηφ; 
8. Αο είκαζηε αιεζηλά ηαπεηλνί ζήκεξα θαη αο δερηνχκε φ,ηη έρνπκε πιάζεη, φπσο είλαη. 2Ή 
δχλακε ηεο απφθαζεο είλαη δηθή καο. 3Απιψο θαη κφλν απνθάζηζε λα δερηείο ηε ζέζε πνπ 
δηθαησκαηηθά ζνπ αλήθεη ζαλ ζπλ-δεκηνπξγφο ηνπ ζχκπαληνο, θαη φια απηά πνπ λνκίδεηο 
φηη έπιαζεο ζα εμαθαληζηνχλ. 4,ηη ζα έξζεη ζηελ επίγλσζε ζνπ ζα είλαη φια απηά πνπ 
ήηαλ απφ πάληα, αησλίσο, φπσο είλαη ηψξα. 5Καη ζα πάξεη ηε ζέζε ησλ απηαπαηψλ πνπ 
πιάζηεθαλ κφλν θαη κφλν γηα λα ζθεηεξηζηνχλ ην βσκφ ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ. 
9. ήκεξα εθαξκφδνπκε ηελ αιεζηλή ηαπεηλφηεηα, εγθαηαιείπνληαο ηελ ππνθξηζία κε ηελ 
νπνία ην εγψ επηδηψθεη λα απνδείμεη φηη ε αιεζηλή ηαπεηλφηεηα είλαη αιαδνλεία. 2Μφλν ην 
εγψ κπνξεί λα είλαη αιαδνληθφ. 3Ή αιήζεηα είλαη ηαπεηλή φηαλ παξαδέρεηαη ηε δχλακε ηεο, 
ην γεγνλφο φηη είλαη ακεηάβιεηε, θαη ηελ αηψληα πιεξφηεηα ηεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 
πάληα θαη είλαη ην ηέιεην δψξν ηνπ Θενχ ζηνλ αγαπεκέλν Σνπ Τηφ. 4Έγθαηαιείπνπκε ηελ 
αιαδνλεία πνπ ιέεη φηη είκαζηε ακαξησινί, έλνρνη θαη θνβηζκέλνη., ληξνπηαζκέλνη γηα ην ηη 
είκαζηε, θαη κε αιεζηλή ηαπεηλφηεηα πςψλνπκε ηηο θαξδηέο καο ζε Απηφλ ν Οπνίνο καο έρεη 
δεκηνπξγήζεη άκεκπηνπο, φκνηνπο κε ηνλ Δαπηφ Σνπ ζηε δχλακε θαη ζηελ αγάπε. 
10. Ζ δχλακε ηεο απφθαζεο είλαη δηθή καο. 2Καη δερφκαζηε απφ Απηφλ εθείλν πνπ είκαζηε 
θαη κε ηαπεηλφηεηα αλαγλσξίδνπκε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 3Σν λα αλαγλσξίδνπκε ηνλ Τηφ ηνπ 
Θενχ πξνυπνζέηεη επίζεο φηη φιεο νη ηδέεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο έρνπλ 
εγθαηαιεηθζεί θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζαλ ςεπδείο. 4Ζ αιαδνλεία ηνπο έρεη γίλεη αληηιεπηή. 
5Καη ζηελ ηαπεηλφηεηα, ε αθηηλνβνιία ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, ε αβξφηεηα ηνπ, ε ηέιεηα 
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αζσφηεηα ηνπ, ε Αγάπε ηνπ Παηέξα ηνπ, ην δηθαίσκα ηνπ γηα ηνλ Οπξαλφ θαη γηα ηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ απφ ηελ θφιαζε, γίλνληαη ραξνχκελα απνδεθηά ζαλ δηθά καο. 
11. Σψξα ελσλφκαζηε ζηε ραξνχκελε αλαγλψξηζε φηη ηα ςέκαηα είλαη ςεχηηθα θαη κφλν ε 
αιήζεηα είλαη αιεζηλή. θεθηφκαζηε κφλν ηελ αιήζεηα θαζψο ζεθσλφκαζηε ην πξσί θαη γηα 
πέληε ιεπηά εμαζθνχκεζα φπσο καο θαζνδεγεί, ελζαξξχλνληαο ην θνβηζκέλν λνπ καο κε 
ηα εμήο: 
3Ζ δύλακε ηεο απόθαζεο είλαη δηθή κνπ. 
4ήκεξα ζα δερηώ ηνλ εαπηό κνπ όπσο 
ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ κε δεκηνύξγεζε. 
5Μεηά ζα πεξηκέλνπκε ζηε ζησπή εγθαηαιείπνληαο φιεο ηηο απηαπάηεο, θαζψο δεηάκε κε 
ηαπεηλφηεηα απφ ηνλ Δαπηφ καο λα καο απνθαιπθζεί. 6Καη Απηφο πνπ πνηέ δελ έθπγε ζα 
έξζεη θαη πάιη ζηελ επίγλσζε καο, θαη κε επγλσκνζχλε ζα απνθαηαζηήζεη ηνλ νίθν Σνπ 
ζην Θεφ, φπσο ήηαλ πξννξηζκέλν. 
12. Τπνκνλεηηθά πεξίκελε Σνλ φιε ηελ εκέξα, θαη θάζε κηα ψξα πξνζθάιεζε Σνλ κε ηα 
ιφγηα κε ηα νπνία ε κέξα άξρηζε, ηειείσζε επίζεο ηε κέξα κε ηελ ίδηα πξφζθιεζε ζηνλ 
Δαπηφ ζνπ. 2Ζ Φσλή ηνπ Θενχ ζα απαληήζεη, γηαηί Απηφο κηιά γηα ζέλα θαη γηα ηνλ Παηέξα 
ζνπ. 3Απηφο ζα αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο μέθξελεο ζθέςεηο ζνπ κε ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ, ηηο 
απηαπάηεο ζνπ κε ηελ αιήζεηα ηνπ Θενχ, θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ έρεηο γηα ηνλ εαπηφ 
ζνπ κε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 153  
 
Ζ Αζθάιεηά κνπ Έγθεηηαη ζην Ό,ηη δελ Ακύλνκαη. 
 
1.Δζπ πνπ αηζζάλεζαη λα απεηιείζαη απφ απηφ ηνλ θφζκν ηεο αιιαγήο, ηα πηθξά αζηεία 
ηνπ θαη ηηο ζηξνθέο ηεο ηχρεο. ηηο βξαρπρξφληεο ζρέζεηο ηνπ θαη φια ηα "δψξα" πνπ απιψο 
δαλείδεη γηα λα πάξεη θαη πάιη, δψζε πξνζνρή ζε απηφ ην κάζεκα. 2 θφζκνο δελ 
πξνζθέξεη θακηά αζθάιεηα. 3Δίλαη ξηδσκέλνο ζηελ επίζεζε θαη φια ηνπ ηα "δψξα" ηεο 
θαηλνκεληθήο αζθάιεηαο είλαη παξαπιαλεηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. 4Δπηηίζεηαη, θαη κεηά -
μαλαεπηηίζεηαη. Ή ςπρηθή εηξήλε δελ είλαη δπλαηή εθεί πνπ ν θίλδπλνο απεηιεί θαη απηφ ηνλ 
ηξφπν. 
2. Ο θφζκνο δίλεη αθνξκή κφλν θαη κφλν γηα λα ακπλζεί θαλείο. 2Γηαηί ε απεηιή πξνμελεί 
ζπκφ, θαη ν ζπκφο θάλεη ηελ επίζεζε λα θαίλεηαη ινγηθή θαη ζαλ θάηη πνπ έρεη πξνθιεζεί 
δίθαηα θαη ην νπνίν δηθαηψλεηαη ζην φλνκα ηεο απηνάκπλαο. 3Χζηφζν ην λα ακχλεηαη θαλείο 
είλαη δηπιή απεηιή. 4Γηαηί επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία θαη νξζψλεη έλα ακπληηθφ ζχζηεκα 
πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο. 5Σψξα νη αδχλακνη έρνπλ ππνλνκεπηεί αθφκα 
πεξηζζφηεξν, γηαηί ππάξρεη φρη κφλν κηα εμσηεξηθή απεηιή αιιά θαη κηα αθφκα κεγαιχηεξε 
απεηιή εληφο. 6Ο λνπο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε θαη δε γλσξίδεη πνχ λα ζηξαθεί γηα λα 
δηαθχγεη απφ ηηο θαληαζίεο ηνπ. 
3. Δίλαη ζαλ λα έζθηγγε ην λνπ έλαο θχθινο κέζα ζηνλ νπνίν έλαο άιινο θχθινο ηνλ 
πεξηέδελε θαη έλαο άιινο αθφκα, κέρξη πνπ λα κε κπνξεί θαλείο λα δηαθχγεη, νχηε θαη λα 
ειπίδεη γηα απφδξαζε. 2Δπίζεζε, άκπλα, άκπλα, επίζεζε, γίλνληαη νη θχθινη ησλ σξψλ θαη 
ησλ εκεξψλ πνπ πξνζδέλνπλ ην λνπ κε βαξηά αηζάιηλα δεζκά ζθεπαζκέλα κε ζίδεξν, θαη 
νη νπνίνη νινθιεξψλνπλ ηελ πνξεία ηνπο κφλν θαη κφλν γηα λα αξρίζνπλ θαη πάιη. 3Γε 
θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνπή νχηε ηέινο ζηα νινέλα θαη πην ζθηρηά δεζκά ηεο θπιαθήο ηνπ 
λνπ. 
4. Ζ άκπλα είλαη ε πην αθξηβή πιεξσκή πνπ απαηηεί ην εγψ. 2ε απηήλ έγθεηηαη ε ηξέια ζε 
κηα κνξθή ηφζν δνθεξή πνπ ε ειπίδα γηα ςπρηθή πγεία θαίλεηαη λα είλαη κφλν θαη κφλν έλα 
κάηαην φλεηξν πνπ δελ είλαη εθηθηφ. 3Ζ αίζζεζε απεηιήο πνπ ππνθηλεί ν θφζκνο είλαη ηφζν 
πην βαζηά θαη ηφζν πην κεγάιε απφ ηνλ παξνμπζκφ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε πνπ 
κπνξείο λα ζπιιάβεηο, πνπ δελ έρεηο ηδέα ηη εξήκσζε έρεη επηθέξεη. 
5. Δίζαη ν ζθιάβνο ηεο. 2Γελ μέξεηο ηη θάλεηο, επεηδή ηε θνβάζαη. 3Γελ θαηαιαβαίλεηο πφζα 
έρεηο αλαγθαζηεί λα ζπζηάζεηο, εζχ πνπ αηζζάλεζαη ην ζηδεξέλην ηεο ζθίμηκν ζηελ θαξδηά 
ζνπ. 4Γε ζπλεηδεηνπνηείο ηη έρεηο θάλεη γηα λα ηνξπηιίζεηο ηελ άγηα εηξήλε ηνπ Θενχ κε ηνπο 
ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ. 5Γηαηί βιέπεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ κφλν θαη κφλν ζαλ έλα ζχκα 
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επίζεζεο απφ ηηο θαληαζίεο, ηα φλεηξα θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ έρεη πιάζεη, θαη επίζεο 
αλίζρπξν κπξνζηά ηνπο, έρνληαο ηελ αλάγθε λα ακπλζεί κε αθφκε πεξηζζφηεξεο 
θαληαζηψζεηο θαη φλεηξα κε ηα νπνία νη ςεπδαηζζήζεηο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηνλ 
αλαθνπθίδνπλ. 
6. Σν λα κελ ακχλεζαη είλαη δχλακε. 2Απνδεηθλχεη φηη αλαγλσξίδεηο ηνλ Υξηζηφ κέζα ζνπ. 
3Ηζσο λα ζπκάζαη φηη ην θείκελν ππνζηεξίδεη φηη ε επηινγή γίλεηαη πάληνηε κεηαμχ ηεο 
δχλακεο ηνπ Υξηζηνχ θαη ηεο δηθήο ζνπ αδπλακίαο, πνπ θαίλεηαη απνρσξηζκέλε απφ 
Απηφλ. 4ηαλ δελ ακχλεηαη θαλείο νη επηζέζεηο δελ κπνξνχλ πνηέ λα ηνλ αγγίμνπλ, επεηδή 
αλαγλσξίδεη κηα δχλακε ηφζν κεγάιε πνπ κπξνζηά ηεο νη επηζέζεηο είλαη κηα αλνεζία, ή 
έλα αλφεην παηρλίδη πνπ κπνξεί λα παίμεη έλα θνπξαζκέλν παηδί φηαλ λπζηάδεη θαη δε 
ζπκάηαη ηη ζέιεη. 
7. Σν λα ακχλεηαη θαλείο είλαη αδπλακία. 2Γηαθεξχζζεη φηη έρεηο απαξλεζεί ην Υξηζηφ θαη 
έρεηο θηάζεη λα θνβάζαη ην ζπκφ ηνπ Παηέξα Σνπ. Ση κπνξεί λα ζε ζψζεη ηψξα απφ ηελ 
απηαπάηε ελφο ζπκσκέλνπ Θενχ, ηελ ηξνκεξή παξνπζία ηνπ νπνίνπ πηζηεχεηο φηη βιέπεηο 
λα εξγάδεηαη πίζσ απφ φια ηα θαθά ηνπ θφζκνπ; 4Ση άιιν παξά ςεπδαηζζήζεηο ζα 
κπνξνχζαλ λα ζε ππεξαζπηζηνχλ ηψξα, φηαλ έρεηο κφλν θαη κφλν ςεπδαηζζήζεηο κε ηηο 
νπνίεο κάρεζαη; 
8. Γε ζα παίμνπκε ηέηνηα παηδαξηψδε παηρλίδηα ζήκεξα. 2Γηαηί ν αιεζηλφο καο ζθνπφο 
είλαη λα ζψζνπκε ηνλ θφζκν, θαη δε ζα ζέιακε λα αληαιιάμνπκε ηελ αηέιεησηε ραξά, πνπ 
ε απνζηνιή καο κάο πξνζθέξεη, κε αλνεζίεο. 3Γελ είκαζηε πξφζπκνη λα αθήζνπκε ηελ 
επηπρία καο λα γιηζηξήζεη κέζα απφ ηα ρέξηα καο, επεηδή έλα θνκκάηη ελφο αλφεηνπ 
νλείξνπ έηπρε λα πεξάζεη απφ ην λνπ καο θαη θαηά ιάζνο πεξάζακε ηηο κνξθέο κέζα ζε 
απηφ γηα ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ, θαη ην κηθξνζθνπηθφ ηνπ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αησληφηεηα. 
9. Κνηηάκε πέξα απφ ηα φλεηξα ζήκεξα θαη αλαγλσξίδνπκε φηη δελ έρνπκε αλάγθε λα 
ακπλζνχκε, επεηδή έρνπκε δεκηνπξγεζεί απξφζβιεηνη, ρσξίο θακηά ζθέςε ή επηζπκία ή 
φλεηξν ζην νπνίν ε επίζεζε έρεη θάπνην λφεκα. Σψξα δελ κπνξνχκε λα θνβεζνχκε, γηαηί 
έρνπκε αθήζεη φιεο ηηο ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο πίζσ καο. 3Κάη θαζψο δελ ακπλφκαζηε, 
είκαζηε πξνζηαηεπκέλνη, γαιήληα ζίγνπξνη γηα ηελ αζθάιεηα καο ηψξα, βέβαηνη γηα ηε 
ζσηεξία, ζίγνπξνη φηη ζα εθπιεξψζνπκε ην ζθνπφ πνπ δηαιέμακε, θαζψο ε ππεξεζία καο 
πξνζθέξεη ηελ άγηα επινγία ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
10. Μείλε αθίλεηνο κηα ζηηγκή, θαη ζηε ζησπή ζθέςνπ πφζν άγηνο είλαη ν ζθνπφο ζνπ, κε 
πφζε αζθάιεηα αλαπαχεζαη, αλέγγηρηνο κέζα ζην θσο ηνπ. 2Οη δηάθνλνη ηνπ Θενχ έρνπλ 
δηαιέμεη ηελ αιήζεηα λα είλαη καδί ηνπο. 3Πνηνο είλαη αγηφηεξνο απφ απηνχο; 4Πνηνο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη πην βέβαηνο φηη ε επηπρία ηνπ είλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ εγγπεκέλε; 5Καη 
πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη πην θαιά πξνζηαηεπκέλνο; Ση είδνπο άκπλα ζα ήηαλ πνηέ 
δπλαηφ λα ρξεηαζηεί απφ εθείλνπο πνπ είλαη κεηαμχ ησλ εθιεθηψλ ηνπ Θενχ, εμαηηίαο ηεο 
επηινγήο Σνπ θαη ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο επίζεο; 
11. Δίλαη ε απνζηνιή ησλ δηαθφλσλ ηνπ Θενχ λα βνεζνχλ ηνπο αδεξθνχο ηνπο λα 
επηιέγνπλ, φπσο έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη. 2Ο Θεφο έρεη επηιέμεη ηνπο πάληεο, αιιά ιίγνη 
έρνπλ θηάζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην Θέιεκα Σνπ δελ είλαη παξά δηθφ ηνπο ζέιεκα. 
3Καη ελψ παξαιείπεηο λα δηδάζθεηο φ,ηη έρεηο κάζεη, ε ζσηεξία πεξηκέλεη θαη ην ζθνηάδη 
θξαηά ηνλ θφζκν ζε ζθιεξή αηρκαισζία. 4Οχηε θαη ζα κάζεη φηη ην θσο έρεη έξζεη ζε ζέλα 
θαη φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ έρεη επηηεπρζεί. 5Γηαηί δε ζα δεηο ην θσο κέρξη λα ην 
πξνζθέξεηο ζε φινπο ηνπο αδεξθνχο ζνπ. 6Οπσο ην παίξλνπλ απφ ηα ρέξηα ζνπ έηζη ζα 
ην αλαγλσξίζεηο ζαλ δηθφ ζνπ. 
12.Ζ ζσηεξία κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα παηρλίδη πνπ παίδνπλ ηα επηπρηζκέλα παηδηά. 
2ρεδηάζηεθε απφ Απηφλ ν Οπνίνο αγαπά ηα παηδηά Σνπ θαη ν Οπνίνο είλαη πξφζπκνο λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα ηξνκαθηηθά παηρλίδηα ηνπο κε ραξνχκελα παηρλίδηα, ηα νπνία ηνπο 
δηδάζθνπλ φηη ην παηρλίδη ηνπ θφβνπ έρεη ηειεηψζεη. 3Σν παηρλίδη Σνπ νδεγεί ζηελ επηπρία, 
επεηδή θαλέλαο δε ράλεη. 4Καζέλαο πνπ παίδεη ζα θεξδίζεη, θαη ε λίθε ηνπ εμαζθαιίδεη ην 
φθεινο φισλ. 5Σν παηρλίδη ηνπ θφβνπ εγθαηαιείπεηαη κε ραξά, φηαλ ηα παηδηά θαηαιάβνπλ 
ηα επεξγεηήκαηα πνπ θέξλεη ε ζσηεξία. 
13. Δζχ πνπ έρεηο ππνδπζεί φηη έρεηο ράζεη ηελ ειπίδα, φηη ν Παηέξαο ζνπ ζε έρεη 
εγθαηαιείςεη, φηη είζαη κφλνο ζνπ θαη ηξνκαγκέλνο ζε έλα θνβεξφ θφζκν, λα είζαη 
ραξνχκελνο ηψξα. 2Απηφ ην παηρλίδη έρεη ηειεηψζεη. Σψξα έρεη έξζεη ε γαιήληα ψξα πνπ 
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εγθαηαιείπνπκε ηα παηρλίδηα ηεο ελνρήο θαη θιείλνπκε γηα πάληα ηηο παξάμελεο θαη 
παηδαξηψδεηο ζθέςεηο ηεο ακαξηίαο έμσ απφ ηνλ αγλφ θαη άγην λνπ ησλ παηδηψλ ηνπ 
Οπξαλνχ θαη ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 
14. ηακαηάκε κφλν γηα κηα αθφκα ζηηγκή, γηα λα παίμνπκε ην ηειεπηαίν καο ραξνχκελν 
παηρλίδη πάλσ ζε απηή ηε γε. 2Καη κεηά πεγαίλνπκε λα πάξνπκε ην κέξνο πνπ 
Γηθαησκαηηθά καο αλήθεη, εθεί πνπ θαηνηθεί ε αιήζεηα θαη ηα παηρλίδηα δελ έρνπλ λφεκα. 
3Έηζη ηειεηψλεη απηή ε πεξηπέηεηα. 4Άθεζε ηε ζεκεξηλή κέξα λα θέξεη ην ηειεπηαίν 
θεθάιαην πην θνληά ζηνλ θφζκν, ψζηε ν θαζέλαο λα κπνξέζεη λα κάζεη φηη ην παξακχζη 
πνπ αληηιακβάλεηαη κε ην ηξνκαθηηθφ ηέινο, ηε ζπληξηβή φισλ ηνλ ειπίδσλ ηνπ θαη ηελ 
αμηνιχπεηε άκπλα ηνπ ελαληίνλ ηεο εθδίθεζεο πνπ δελ κπνξεί λα απνθχγεη, δελ είλαη 
παξά ε δηθή ηνπ παξαπιαλεκέλε θαληαζίσζε. 5η δηάθνλνη ηνπ Θενχ έρνπλ έξζεη λα ηνλ 
μππλήζνπλ απφ ηα ζθνηεηλά φλεηξα, πνπ απηή ε ηζηνξία έρεη πξνθαιέζεη ζηε ζπγθερπκέλε 
θαη κπεξδεκέλε ηνπ αλάκλεζε απηνχ ηνπ δηαζηξεβισκέλνπ παξακπζηνχ. 6Ο Τηφο ηνπ 
Θενχ κπνξεί λα ρακνγειάζεη επηηέινπο, θαζψο καζαίλεη φηη δελ είλαη αιεζηλφ. 
15. Δμαζθνχκεζα ζήκεξα κ' έλαλ ηξφπν πνπ ζα ηνλ ζπλερίζνπκε γηα αξθεηφ θαηξφ. 2Θα 
αξρίδνπκε θάζε εκέξα δίλνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηε ζθέςε εθείλεο ηεο εκέξαο γηα φζν 
πην πνιιή ψξα είλαη δπλαηφ. 3Πέληε ιεπηά είλαη ηψξα ην ιηγφηεξν πνπ δίλνπκε, γηα λα 
πξνεηνηκαζηνχκε γηα κηα κέξα ζηελ νπνία ε ζσηεξία είλαη ν κφλνο ζηφρνο πνπ έρνπκε. 
4Γέθα ιεπηά ζα ήηαλ θαιχηεξν, δεθαπέληε ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξν. 5Καη θαζψο ε 
πξνζνρή καο ζηακαηά λα δηαζπάηαη θαη λα θεχγεη απφ ην ζθνπφ καο, ζα αλαθαιχςνπκε 
φηη κηζή ψξα είλαη πνιχ ιίγνο ρξφλνο γηα λα αθηεξψζνπκε ζην Θεφ. 6Καη κε επγλσκνζχλε 
θαη ραξά, νχηε θαη ζα είκαζηε πξφζπκνη λα αθηεξψζνπκε ιηγφηεξε ψξα ην βξάδπ. 
16. Ζ θάζε ψξα πνιιαπιαζηάδεη ηελ απμαλφκελε εηξήλε καο, θαζψο ζπκφκαζηε λα 
παξακέλνπκε πηζηνί ζην Θέιεκα πνπ κνηξαδφκαζηε κε ην Θεφ. 2Μεξηθέο θνξέο ίζσο έλα 
ιεπηφ, ίζσο θαη ιηγφηεξν, ζα είλαη ην πην πνιχ πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηελ αξρή 
ηεο θάζε ψξαο. 3Μεξηθέο θνξέο ζα μεράζνπκε. 4Αιιεο θνξέο νη αζρνιίεο ηνπ θφζκνπ ζα 
καο πεξηθπθιψζνπλ θαη δε ζα κπνξέζνπκε λα απνζπξζνχκε γηα ιίγν θαη λα ζηξέςνπκε ηηο 
ζθέςεηο καο πξνο ηνλ Θεφ. 
17. ηαλ φκσο κπνξνχκε, ζα ζπκφκαζηε ηελ απνζηνιή καο θαη ηελ Αγάπε Σνπ θάζε κία 
ψξα, θαη ζα είκαζηε πηζηνί ζην έξγν καο ζαλ δηάθνλνη ηνπ Θενχ. 2Καη ζα θαζίζνπκε 
ήζπρα, θαη ζα Σνλ πεξηκέλνπκε, θαη ζα αθνχζνπκε ηε Φσλή Σνπ, θαη ζα κάζνπκε ηη ζα 
ήζειε λα θάλνπκε ηελ ψξα πνπ έξρεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα Σνλ επραξηζηνχκε γηα φια ηα 
δψξα πνπ καο έδσζε ηελ ψξα πνπ πέξαζε. 
18. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμάζθεζε, δε ζα ζηακαηάο πνηέ λα Σνλ ζθέπηεζαη 
θαη λα αθνχο ηελ γεκάηε αγάπε Φσλή Σνπ λα νδεγεί ηα βήκαηα ζνπ ζε δξφκνπο 
γαιήληνπο φπνπ ζα πεξπαηάο ρσξίο λα ακχλεζαη θαζφινπ. 2Γηαηί ζα γλσξίδεηο φηη ν 
Οπξαλφο βαδίδεη καδί ζνπ. 3Καη δε ζα είζαη πξφζπκνο λα θξαηάο ην λνπ καθξηά απφ Απηφλ 
νχηε γηα κηα ζηηγκή, αλ θαη ν ρξφλνο ζνπ ζα είλαη αθηεξσκέλνο ζην λα πξνζθέξεηο ηε 
ζσηεξία ζηνλ θφζκν. 4Ννκτδεηο φηη Απηφο δε ζα ην θάλεη δπλαηφ γηα εζέλα, πνπ δηάιεμεο λα 
εθηειέζεηο ην ζρέδην Σνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ θαη ηε δηθή ζνπ; 
19. ήκεξα ε θεληξηθή ηδέα είλαη ην λα κελ ακπλφκαζηε. 2Καιχπηνπκε ηνλ εαπηφ καο κε 
απηή ηελ ηδέα, θαζψο πξνεηνηκαδφκαζηε λα ππνδερηνχκε ηελ εκέξα. 3εθσλφκαζηε 
δπλαηνί ζην Υξηζηφ θαη αθήλνπκε ηελ αδπλακία καο λα εμαθαληζηεί, θαζψο ζπκφκαζηε φηη 
ε δχλακε Σνπ θαηνηθεί κέζα καο. 4Θα ππελζπκίζνπκε ζηνλ εαπηφ καο φηη Απηφο παξακέλεη 
καδί καο φιε ηελ εκέξα θαη πνηέ δελ αθήλεη ηελ αδπλακία καο ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο 
δχλακεο Σνπ. 5Θα επηθαιεζηνχκε ηε δχλακε Σνπ θάζε θνξά πνπ αηζζαλφκαζηε ηελ 
απεηιή ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ καο λα ππνλνκεχεη ηε βεβαηφηεηα ηνπ ζθνπνχ καο. 
6Θα ζηαζνχκε αθίλεηνη γηα κηα ζηηγκή, θαζψο Απηφο καο ιέεη: "είκαη εδψ". 
20. Ζ εμάζθεζή ζνπ ζα αξρίζεη ηψξα λα απνθηά ηελ εηιηθξίλεηα ηεο αγάπεο, γηα λα βνεζά 
ην λνπ ζνπ λα κελ μεθεχγεη απφ ην ζθνπφ ηνπ. 2Με θνβάζαη θαη κε δεηιηάδεηο. 3Γελ 
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζα επηηχρεηο ηνλ ηειηθφ ζνπ ζηφρν. 4Οη δηάθνλνη ηνπ Θενχ δελ 
κπνξνχλ πνηέ λα απνηχρνπλ, επεηδή ε αγάπε θαη ε δχλακε θαη ε εηξήλε πνπ 
αθηηλνβνινχλ απφ απηνχο ζε φια ηα αδέιθηα ηνπο πξνέξρνληαη απφ Απηφλ.5Απηά είλαη ηα 
δψξα Σνπ ζε ζέλα. 6Σν κελ ακχλεζαη είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνπ δψζεηο. 
Δγθαηαιείπεηο κφλν θαη κφλν φ,ηη δελ ήηαλ πνηέ πξαγκαηηθφ, γηα λα θνηηάμεηο ην Υξηζηφ θαη 
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λα δεηο ηελ αζσφηεηα Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 154 
  
Δίκαη Έλαο από ηνπο Γηαθόλνπο ηνπ Θενύ. 
 
1.Αο κελ είκαζηε ζήκεξα νχηε ππεξφπηεο νχηε ςεπηνηαπεηλνί. 2Έρνπκε πξνρσξήζεη πέξα 
απφ απηέο ηηο αλνεζίεο. 3Γελ κπνξνχκε λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο, νχηε θαη ρξεηάδεηαη λα 
θάλνπκε θάηη ηέηνην. 4Απηά είλαη κφλν θαη κφλν απφπεηξεο λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ 
απφθαζε καο θαη λα αλαβάιινπκε ηελ απνδνρή ηεο απνζηνιήο καο. 5Σν θαζήθνλ καο δελ 
είλαη λα θξίλνπκε ηελ αμία καο, νχηε θαη κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε πνηνο ξφινο είλαη ν 
θαιχηεξνο γηα καο ή ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κέζα ζ' έλα κεγαιχηεξν ζρέδην πνπ δελ 
κπνξνχκε λα ην δνχκε νιφθιεξν. 6Ο ξφινο καο θαζνξίδεηαη ζηνλ Οπξαλφ, φρη ζηελ 
θφιαζε.7Καη φ,ηη πηζηεχνπκε φηη είλαη ε δχλακε καο είλαη ζπρλά ππεξνςία. 
2. πνηνο θη αλ είλαη ν ξφινο πνπ ζνπ έρεη δνζεί, δηαιέρηεθε απφ ηε Φσλή γηα ην Θεφ, ε 
απνζηνιή ηεο Οπνίαο είλαη λα κηιά θαη γηα ζέλα επίζεο.2Δπεηδή Απηφο βιέπεη ηα 
πξνηεξήκαηα ζνπ αθξηβψο φπσο είλαη θαη αληηιακβάλεηαη εμίζνπ θαιά πνχ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην θαιχηεξν ηξφπν, γηα πνηα πξάγκαηα, γηα πνηνλ θαη πφηε. Απηφο 
δηαιέγεη θαη απνδέρεηαη ην ξφιν ζνπ γηα ζέλα. 5Απηφο δελ εξγάδεηαη ρσξίο ηε δηθή ζνπ 
ζπγθαηάζεζε. 4Αιιά νχηε θαη ηξέθεη απηαπάηεο γηα ην πνηνο είζαη, θαη αθνχεη κνλάρα ηε 
θσλή Σνπ κέζα ζνπ. 
3. Δίλαη κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο Σνπ λα αθνχεη κία Φσλή ε Οπνία είλαη Γηθή Σνπ, πνπ θηάλεηο 
λα αληηιεθζείο επηηέινπο φηη ππάξρεη κηα Φσλή κέζα ζνπ. 2Καη φηη κία Φσλή θαζνξίδεη ηελ 
απνζηνιή ζνπ θαη ζνπ ηε κεηαδίδεη, δίλνληαο ζνπ ηε δχλακε λα ηελ θαηαιαβαίλεηο, λα 
θάλεηο φ,ηη ππαγνξεχεη θαη λα πεηπραίλεηο ζην θαζεηί πνπ θάλεηο θαη ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 
απηήλ.  Θεφο έρεη ελσζεί κε ηνλ Τηφ Σνπ ζε απηφ ην έξγν, θαη έηζη ν Τηφο Σνπ γίλεηαη ν 
αγγειηαθφξνο ηεο ελφηεηαο κε Απηφλ. 
4. Δίλαη απηή ε έλσζε ηνπ Παηέξα θαη ηνχ Τηνχ κέζσ ηεο Φσλήο γηα ην Θεφ, πνπ μερσξίδεη 
ηε ζσηεξία απφ ηνλ θφζκν.2Δίλαη απηή ε Φσλή πνπ κηιά γηα λφκνπο πνπ ν θφζκνο δελ 
ππαθνχεη, ε Οπνία ππφζρεηαη ηε ζσηεξία απφ φιεο ηηο ακαξηίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
ελνρήο ζην λνπ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε αλακάξηεην. 3Σψξα απηφο ν λνπο αξρίδεη λα 
αληηιακβάλεηαη θαη πάιη Πνηνο ηνλ δεκηνχξγεζε, θαη ηε δηαξθή έλσζε ηνπ κε Απηφλ. 4Δηζη 
θαη ν Δαπηφο ηνπ είλαη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Οπνία ην ζέιεκα ηνπ θαη ην Θέιεκα 
ηνπ Θενχ είλαη ελσκέλα. 
5. Έλαο αγγειηαθφξνο δελ είλαη απηφο πνπ γξάθεη ην κήλπκα πνπ δηαλέκεη. 2Οχηε θαη 
ακθηζβεηεί ην δηθαίσκα απηνχ πνπ ην γξάςεη, νχηε θαη εξσηά γηαηί έρεη δηαιέμεη εθείλνπο 
πνπ ζα ιάβνπλ ην κήλπκα πνπ θέξλεη. 3Δίλαη αξθεηφ γηα ηνλ αγγειηαθφξν λα απνδερηεί ην 
κήλπκα, λα ην δψζεη ζε απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη πξννξηζηεί θαη λα εθπιεξψζεη ην 
ξφιν ηνπ ζηε δηαλνκή ηνπ. 4Αλ απνθαζίδεη ν ίδηνο ηη πξέπεη λα ιέλε ηα κελχκαηα, ή πνηνο 
είλαη ν ζθνπφο ηνπο, ή πνχ πξέπεη λα δνζνχλ, δελ εθηειεί ην θαζήθνλ ηνπ ζαλ 
αγγειηαθφξνο ηνπ Λφγνπ. 
6. Τπάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά ζην ξφιν ησλ αγγειηαθφξσλ ηνπ. Οπξαλνχ, ε νπνία ηνπο 
μερσξίδεη απφ ηνπο αγγειηαθφξνπο πνπ δηνξίδεη ν θφζκνο. 2Σα κελχκαηα πνπ δηαλέκνπλ 
πξννξίδνληαη πξψηα γηα απηνχο. 3Καη κνλάρα ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα ηα δερηνχλ νη 
ίδηνη είλαη ηθαλνί λα ηα θέξνπλ πην πέξα θαη λα ηα δψζνπλ παληνχ φπνπ πξννξίδνληαη. 
4κνηα κε ηνπο αγγειηαθφξνπο ηεο γεο, νη αγγειηαθφξνη ηνπ Θενχ δελ έγξαςαλ νη ίδηνη ηα 
κελχκαηα πνπ θέξλνπλ, σζηφζν, νη αγγειηαθφξνη ηνπ Θενχ γίλνληαη νη πξψηνη αιεζηλνί 
παξαιήπηεο απηψλ ησλ κελπκάησλ, ιακβάλνληαο γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ λα δψζνπλ. 
7. Έλαο γήηλνο αγγειηαθφξνο εθπιεξψλεη ην ξφιν ηνπ θαζψο δίλεη φια ηα κελχκαηα ηνπ. 
2Οη αγγειηαθφξνη ηνπ Θενχ εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο θαζψο δέρνληαη ηα κελχκαηα γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπο, θαη δείρλνπλ φηη ηα θαηαιαβαίλνπλ θαζψο ηα κνηξάδνληαη. 3Γε δηαιέγνπλ 
θαλέλα ξφιν πνπ δελ ηνπο έρεη δνζεί απφ ηελ εμνπζία Σνπ. 4Καη έηζη σθεινχληαη απφ ην 
θάζε κήλπκα πνπ δίλνπλ. 
8. Δίζαη πξφζπκνο λα ιάβεηο ηα κελχκαηα ηνπ Θενχ; 2Γηαηί έηζη γίλεζαη αγγειηαθφξνο Σνπ. 
3Δρεηο δηνξηζηεί ηψξα. 4Κη σζηφζν παξακέλεηο θαη δε δίλεηο ηα κελχκαηα πνπ έρεηο ιάβεη. 
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5Καη έηζη δελ μέξεηο φηη είλαη δηθά ζνπ, θαη δελ ηα αλαγλσξίδεηο. 6Καλέλαο δελ κπνξεί λα 
ιάβεη θαη λα θαηαιάβεη φηη έρεη ιάβεη κέρξη λα αξρίζεη λα δίλεη. 7Γηαηί ζην δφζηκν έγθεηηαη ε 
απνδνρή ηνπ ηη έρεη ιάβεη. 
9. Δζχ πνπ είζαη ηψξα ν αγγειηαθφξνο ηνπ Θενχ, ιάβε ηα κελχκαηα Σνπ. 2Γηαηί απηφ 
απνηειεί κέξνο ηνπ ξφινπ πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί.3 Θεφο δελ έρεη παξαιείςεη λα ζνπ 
πξνζθέξεη φ,ηη ρξεηάδεζαη, θαη απηφ πνπ ζνπ έρεη πξνζθέξεη δελ έρεη κείλεη απξφζδεθην. 
4Χζηφζν, έλα άιιν κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί πξέπεη αθφκα λα επηηεπρζεί. 
5Απηφο ν Οπνίνο έρεη ιάβεη γηα ζέλα ηα κελχκαηα ηνπ Θενχ, ζα ήζειε λα ηα ιάβεηο θαη εζχ 
επίζεο. 6Γηαηί έηζη ηαπηίδεζαη κε Απηφλ θαη δεηάο φ,ηη είλαη δηθφ ζνπ. 
10. Απηή είλαη ε έλσζε πνπ επηρεηξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ζήκεξα. 2Γε ζα επηδηψμνπκε 
λα θξαηήζνπκε ην λνπ καο καθξηά απφ Απηφλ ν Οπνίνο κηιά γηα καο, γηαηί δελ είλαη παξά ε 
θσλή καο πνπ αθνχκε θαζψο ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε Απηφλ. 3Απηφο κφλνο Σνπ 
κπνξεί λα κηιήζεη ζε καο θαη γηα καο, ελψλνληαο ζε κηα Φσλή ηε ιήςε θαη ην δφζηκν ηνπ 
Λφγνπ ηνπ Θενχ, ηε ιήςε θαη ην δφζηκν ηνπ Θειήκαηνο Σνπ. 
11. Δμαζθνχκεζα ζην λα Σνπ δίλνπκε φ,ηη ζα ήζειε απφ καο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 
αλαγλσξίζνπκε ηα δψξα πνπ καο δίλεη. 2Απηφο ρξεηάδεηαη ηε θσλή καο, ψζηε λα κπνξεί 
λα κηιά κέζα απφ καο. 3Υξεηάδεηαη ηα ρέξηα καο, γηα λα θξαηεί ηα κελχκαηα Σνπ θαη λα ηα 
θέξεη ζ' εθείλνπο πνπ έρεη νξίζεη. 4Υξεηάδεηαη ηα πφδηα καο γηα λα καο θέξεη εθεί πνπ ζέιεη, 
ψζηε εθείλνη πνπ πεξηκέλνπλ ζηε δπζηπρία λα κπνξέζνπλ επηηέινπο λα ειεπζεξσζνχλ. 
5Καη ρξεηάδεηαη ην ζέιεκα καο ελσκέλν κε ην Γηθφ Σνπ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε νη 
αιεζηλνί παξαιήπηεο ησλ δψξσλ πνπ δίλεη. 
12. Αο κάζνπκε κφλν απηφ ην κάζεκα γηα ζήκεξα: δε ζα αλαγλσξίζνπκε φ,ηη ιακβάλνπκε 
κέρξη λα ην δψζνπκε. 2Σν έρεηο αθνχζεη απηφ λα ιέγεηαη εθαηφ θνξέο, κε εθαηφ 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη παξ' φι' απηά δελ ην πηζηεχεηο αθφκα. 3Να είζαη ζίγνπξνο γηα 
απηφ φκσο: κέρξη λα ην πηζηέςεηο, ζα ιάβεηο ρίιηα ζαχκαηα θαη κεηά ζα ιάβεηο ρίιηα αθφκα, 
αιιά δε ζα γλσξίδεηο φηη ν ίδηνο ν Θεφο δελ έρεη αθήζεη θαλέλα δψξν πνπ λα κε ζνπ έρεη 
ήδε δψζεη, νχηε έρεη αξλεζεί έζησ θαη ηελ παξακηθξή επινγία γηα ηνλ Τηφ Σνπ. 4Ση κπνξεί 
λα ζεκαίλεη απηφ γηα ζέλα, κέρξη λα ηαπηηζηείο κε Απηφλ θαη κε ηνπο Γηθνχο Σνπ; 
13. Σν κάζεκα καο γηα ζήκεξα είλαη ινηπφλ ην εμήο: 
2Δίκαη έλαο από ηνπο δηαθόλνπο ηνπ Θενύ, θαη είκαη επγλώκσλ, πνπ μέξσ ηνλ ηξόπν 
κε ηνλ νπνίν λα αλαγλσξίζσ όηη είκαη ειεύζεξνο.  
14. Ο θφζκνο εμαθαλίδεηαη ζηγά ζηγά, θαζψο θσηίδνπκε ην λνπ καο θαη ζπλεηδεηνπνηνχκε 
φηη απηά ηα άγηα ιφγηα είλαη αιεζηλά. 2Δίλαη ην κήλπκα πνπ καο ζηέιλεηαη ζήκεξα απφ ηνλ 
Γεκηνπξγφ καο. 3Σψξα δείρλνπκε πψο απηφ ην κήλπκα έρεη αιιάμεη ηε γλψκε καο γηα ηνλ 
εαπηφ καο θαη γηα ην πνηα είλαη ε απνζηνιή καο. 4Γηαηί θαζψο δείρλνπκε φηη δε δερφκαζηε 
θακηά επηζπκία πνπ δε κνηξαδφκαζηε, ηα πνιιά δψξα ηνπ Γεκηνπξγνχ καο ζα έξζνπλ ζηε 
ζέα καο θαη ζα πεδήμνπλ ζηα ρέξηα καο θαη ζα αλαγλσξίζνπκε φηη έρνπκε ιάβεη. 
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Θα Απνζπξζώ από ηε Θέζε ηνπ Οδεγνύ θαη ζα Αθήζσ Απηόλ λα Οδεγεί. 
 
Η. Τπάξρεη έλαο ηξφπνο λα δεηο ζηνλ θφζκν πνπ δελ είλαη εδψ, αλ θαη θαίλεηαη λα είλαη. 
2Γελ αιιάδεηο εκθάληζε, αλ θαη ρακνγειάο πην ζπρλά. 3Σν κέησπν ζνπ είλαη γαιήλην, ηα 
κάηηα ζνπ είλαη ήξεκα. 4Καη εθείλνη πνπ πεξπαηνχλ ζηνλ θφζκν φπσο θαη εζχ 
αλαγλσξίδνπλ ηνπο νκνίνπο ηνπο. 5Καη εθείλνη φκσο πνπ δελ έρνπλ αθφκα αληηιεθζεί ηελ 
νδφ ζα ζε αλαγλσξίζνπλ επίζεο θαη ζα πηζηέςνπλ φηη είζαη ζαλ θη απηνχο, φπσο ήζνπλ 
θαη πξηλ. 
2. Ο θφζκνο είλαη κηα ςεπδαίζζεζε. 2Απηνί πνπ δηαιέγνπλ λα έξζνπλ ζε απηφλ αλαδεηνχλ 
έλα κέξνο φπνπ κπνξνχλ λα είλαη ςεπδαηζζήζεηο θαη λα απνθεχγνπλ ηε δηθή ηνπο 
πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, φηαλ αλαθαιχςνπλ φηη ε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθφκα 
θη εδψ, ηφηε απνζχξνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη αθήλνπλ απηή λα νδεγεί. 4Ση άιιε 
επηινγή κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα θάλνπλ; 5Σν λα αθήλεη θαλείο ηηο ςεπδαηζζήζεηο λα 
πξνπνξεχνληαη ηεο αιήζεηαο είλαη ηξέια. 6Σν λα αθήλεη φκσο θαλείο ηελ ςεπδαίζζεζε λα 
θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ αιήζεηα, θαη λα αθήλεη ηελ αιήζεηα λα ζηέθεηαη απφ κφλε ηεο είλαη 
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απιψο ςπρηθή πγεία. 
3. Απηή είλαη ε απιή επηινγή πνπ θάλνπκε ζήκεξα. 2Ζ παξάινγε ςεπδαίζζεζε ζα 
παξακείλεη εκθαλήο γηα ιίγν, γηα λα ηε βιέπνπλ εθείλνη πνπ δηάιεμαλ λα έξζνπλ θαη νη 
νπνίνη δελ έρνπλ αθφκα ραξεί λα αλαθαιχςνπλ φηη ε επηινγή ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλε. 3Γελ 
κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη' επζείαλ απφ ηελ αιήζεηα, γηαηί ην έρνπλ αξλεζεί απηφ. 4Καη έηζη 
ρξεηάδνληαη έλα Γάζθαιν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ ηξέια ηνπο, αιιά ν Οπνίνο φκσο κπνξεί 
λα θνηηάδεη πέξα απφ ηελ ςεπδαίζζεζε θαη λα βιέπεη ηελ απιή αιήζεηα κέζα ηνπο. 
4. Αλ ε αιήζεηα απαηηνχζε λα απαξλεζνχλ ηνλ θφζκν, ζα ηνπο θαηλφηαλ φηη ηνπο δεηνχζε 
λα ζπζηάζνπλ θάηη πνπ είλαη πξαγκαηηθφ. 2Πνιιντ έρνπλ δηαιέμεη λα απαξλεζνχλ ηνλ 
θφζκν, ελψ αθφκα πηζηεχνπλ φηη είλαη πξαγκαηηθφο. 3Καη έηζη έρνπλ ππνθέξεη απφ κηα 
αίζζεζε απψιεηαο θαη δελ έρνπλ απειεπζεξσζεί. 4Αιινη δελ έρνπλ δηαιέμεη ηίπνηα άιιν 
παξά κφλν ηνλ θφζκν θαη έρνπλ ππνθέξεη απφ κηα αθφκα βαζχηεξε αίζζεζε απψιεηαο, 
ηελ νπνία δελ θαηαλφεζαλ. 
5. Μεηαμχ απηψλ ησλ δξφκσλ ππάξρεη έλαο άιινο δξφκνο πνπ νδεγεί καθξηά απφ θάζε 
είδνπο απψιεηα, επεηδή ζε απηφλ ην δξφκν ε ζπζία θαη ε απνζηέξεζε εγθαηαιείπνληαη 
γξήγνξα. 3Απηφο είλαη ν δξφκνο πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί ηψξα. 3Πεξπαηάο ζε απηφλ ην 
δξφκν φπσο πεξπαηνχλ θαη άιινη, νχηε θαη θαίλεζαη λα είζαη μερσξηζηφο απφ απηνχο, αλ 
θαη είζαη πξάγκαηη. 4 Έηζη κπνξείο λα ηνπο ππεξεηείο, ελψ ππεξεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ, θαη λα 
νδεγείο ηα βήκαηα ηνπο ζην δξφκν πνπ ν Θεφο έρεη αλνίμεη γηα ζέλα θαη γηα απηνχο επίζεο 
κέζσ εζέλα. 
6. Ζ ςεπδαίζζεζε αθφκα θαίλεηαη λα παξακέλεη κ' εζέλα, ψζηε λα κπνξείο λα 
επηθνηλσλείο καδί ηνπο. 2Δρεη φκσο απνζπξζεί.3Καη δελ είλαη ςεπδαίζζεζε απηφ γηα ην 
νπνίν ζ' αθνχλ λα κηιάο, νχηε θη απηφ πνπ ηνπο βνεζάο λα δνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ. 
4Οχηε κπνξεί ε αιήζεηα, ε νπνία βαδίδεη κπξνζηά ζνπ, λα ηνπο κηιά κέζσ ςεπδαηζζήζεσλ 
γηαηί ν δξφκνο ηψξα νδεγεί πέξα απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο. Καη θαζψο πξνρσξείο ζε απηφλ 
ην δξφκν, ηνπο πξνζθαιείο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζε αθνινπζνχλ. 
7. ινη νη δξφκνη νδεγνχλ ηειηθά ζε απηφλ ην δξφκν. 2Γηαηί ε ζπζία θαη ε ζηέξεζε είλαη 
δξφκνη πνπ δελ νδεγνχλ πνπζελά, θαηαζηξνθηθέο επηινγέο θαη ζηφρνη πνπ ζα 
παξακείλνπλ γηα πάληα αδχλαηνη. 3ια απηά απνζχξνληαη θαζψο ε αιήζεηα πξνπνξεχεηαη 
κέζα ζνπ, γηα λα νδεγεί ηνπο αδεξθνχο ζνπ καθξηά απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ ζαλάηνπ θαη λα 
ηνπο θέξλεη ζην δξφκν πξνο ηελ επηπρία. 
4Ζ δπζηπρία ηνπο είλαη κφλν θαη κφλν κηα ςεπδαίζζεζε. 5Υξεηάδνληαη φκσο έλαλ νδεγφ γηα 
λα ηνπο νδεγήζεη έμσ απφ απηή ηελ ςεπδαίζζεζε, γηαηί λνκίδνπλ φηη ε ςεπδαίζζεζε είλαη 
αιήζεηα. 
8. Απηφ είλαη ην θάιεζκα ηεο ζσηεξίαο θαη ηίπνηε άιιν. 2Εεηά λα δερηείο ηελ αιήζεηα θαη λα 
ηελ αθήλεηο λα πξνρσξά κπξνζηά ζνπ, γηα λα θσηίδεη ην δξφκν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ 
ςεπδαίζζεζε. 3Απηή ε εμαγνξά δε ζηνηρίδεη ηίπνηα. 4Γελ έρεη θαλέλα θφζηνο παξά κφλν 
φθεινο. 5Ζ ςεπδαίζζεζε κπνξεί κφλν θαη κφλν λα θαίλεηαη φηη θξαηά αιπζνδεκέλν ηνλ 
άγην Τηφ ηνπ Θενχ. 6Δίλαη κφλν θαη κφλν νη ςεπδαηζζήζεηο απφ ηηο νπνίεο ζψδεηαη. 7Καζψο 
απηέο ππνρσξνχλ απηφο μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 
9. Πξνρψξα αζθαιψο ηψξα, αιιά θαη πξνζεθηηθά, γηαηί απηφο ν δξφκνο είλαη θαηλνχξηνο 
γηα ζέλα. 2Καη κπνξεί λα αλαθαιχςεηο φηη αθφκα κπαίλεηο ζηνλ πεηξαζκφ λα 
πξνπνξεχεζαη ηεο αιήζεηαο θαη λα αθήλεηο ηηο ςεπδαηζζήζεηο λα είλαη ν νδεγφο ζνπ. 3η 
άγηνη αδεξθνί ζνπ ζνπ έρνπλ δνζεί γηα λα αθνινπζνχλ ηα βήκαηα ζνπ θαζψο πξνρσξάο 
κε βεβαηφηεηα ζθνπνχ πξνο ηελ αιήζεηα. 4Ζ αιήζεηα πεγαίλεη κπξνζηά ζνπ ηψξα, ψζηε νη 
αδεξθνί ζνπ λα κπνξέζνπλ λα δνπλ θάηη κε ην νπνίν λα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ, θάηη πνπ 
λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ηνπο νδεγεί. 
10. ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ φκσο δε ζα ππάξρεη ράζκα, νχηε απφζηαζε κεηαμχ ηεο 
αιήζεηαο θαη εζέλα. 2Καη φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο πνπ πεξπαηνχζαλ ζην δξφκν πνπ 
ηαμίδεςεο ζα έρνπλ επίζεο θχγεη απφ ζέλα, θαη ηίπνηα δε ζα έρεη κείλεη γηα λα θξαηά ηελ 
αιήζεηα καθξηά απφ ηελ ηειείσζε ηνπ Θενχ ε νπνία είλαη άγηα φπσο θαη ν Ίδηνο. 3Με πίζηε 
απνηξαβήμνπ απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη άθεζε ηελ αιήζεηα λα νδεγεί. 4Γε γλσξίδεηο 
πνχ πεγαίλεηο.5Αιιά Απηφο πνπ γλσξίδεη έξρεηαη καδί ζνπ. 6Αθεζε Σνλ λα ζε νδεγεί καδί 
κε ηνπο ππφινηπνπο. 
11. ηαλ ηειεηψζνπλ ηα φλεηξα θαη ν ρξφλνο θιείζεη ηελ πφξηα ζε φια ηα πξφζθαηξα 
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πξάγκαηα, θαη ηα ζαχκαηα δελ έρνπλ πηα λφεκα, ν άγηνο Τηφο ηνπ Θενχ δε ζα θάλεη άιια 
ηαμίδηα. 2Γε ζα ππάξρεη θακηά επηζπκία ζε απηφλ λα είλαη ςεπδαίζζεζε θαη φρη ε αιήζεηα. 
3Καη θαηεπζπλφκαζηε πξνο απηφ ην ζηφρν, θαζψο πξνρσξνχκε ζην δξφκν πνπ ε αιήζεηα 
καο ππνδεηθλχεη. 4Απηφ είλαη ην ηειεπηαίν καο ηαμίδη, θαη ην θάλνπκε γηα φινπο. 'Γελ πξέπεη 
λα ράζνπκε ην δξφκν καο. 6Γηαηί φπσο ε αιήζεηα πεγαίλεη κπξνζηά καο, έηζη θαη 
πξνρσξεί κπξνζηά απφ ηνπο αδεξθνχο καο πνπ ζα καο αθνινπζήζνπλ. 
12. Βαδίδνπκε πξνο ην Θεφ. 2ηακάηα γηα ιίγν θαη ζπιινγίζνπ ην απηφ. 3Θα ήηαλ δπλαηφ 
έλαο άιινο δξφκνο λα είλαη πην άγηνο ή λα αμίδεη πην πνιχ ηελ πξνζπάζεηα ζνπ, ή ηελ 
αγάπε ζνπ θαη ηελ πιήξε αθνζίσζε ζνπ; 4Πνηνο δξφκνο ζα κπνξνχζε λα ζνπ δψζεη 
πεξηζζφηεξα απφ ηα πάληα, ή λα πξνζθέξεη ιηγφηεξα θαη παξ' φι' απηά λα κπνξεί λα 
ηθαλνπνηεί ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ; 5Βαδίδνπκε πξνο ην ζεφ. 6Ζ αιήζεηα πνπ βαδίδεη 
κπξνζηά καο ηψξα είλαη έλα κε Απηφλ, θαη καο νδεγεί εθεί πνπ είλαη Απηφο πάληνηε. 7Πνηνο 
άιινο δξφκνο εθηφο απφ απηφλ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ν δξφκνο πνπ ζα δηάιεγεο; 
13. Σα πφδηα ζνπ είλαη ζην δξφκν πνπ νδεγεί ηνλ θφζκν ζην ζεφ. 2Μελ ςάρλεηο γηα 
άιινπο δξφκνπο πνπ θαίλνληαη λα νδεγνχλ θάπνπ αιινχ. 3Σα φλεηξα δελ είλαη έλαο άμηνο 
νδεγφο γηα ζέλα πνπ είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 4Μελ μερλάο φηη έρεη βάιεη ην ρέξη Σνπ ζηα 
ρέξηα ζνπ θαη ζνπ έρεη δψζεη ηνπο αδεξθνχο ζνπ ζηε θχιαμε Σνπ, ψζηε λα είζαη άμηνο ηεο 
εκπηζηνζχλεο Σνπ ζε ζέλα. Απηφο δελ κπνξεί λα εμαπαηεζεί. 6Ζ εκπηζηνζχλε Σνπ έρεη 
θάλεη ην δξφκν ζνπ βέβαην θαη ην ζηφρν ζνπ πην ζίγνπξν. 7Γε ζα απνγνεηεχζεηο ηνπο 
αδεξθνχο νχηε ηνλ Δαπηφ ζνπ. 
14. Καη ηψξα Απηφο δεηά λα Σνλ ζθεθηφκαζηε γηα ιίγν θάζε κέξα, ψζηε λα κπνξεί λα ζνπ 
κηιά γηα ηελ Αγάπε Σνπ, ππελζπκίδνληαο ζνπ πφζν κεγάιε είλαη ε Δκπηζηνζχλε Σνπ, 
πφζν απεξηφξηζηε είλαη ε Αγάπε Σνπ. 
2Δηο ην φλνκα ζνπ θαη ην Γηθφ Σνπ, πνπ είλαη ην ίδην, εμαζθνχκεζα ραξνχκελα ζήκεξα κε 
ηελ αθφινπζε ζθέςε: 
3Θα απνζπξζώ από ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ θαη ζα αθήζσ Απηόλ λα νδεγεί 
γηαηί είκαη πξόζπκνο λα πεξπαηήζσ ζην δξόκν πνπ νδεγεί ζε Απηόλ. 
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Πεξπαηώ κε ηνλ Θεό ζηελ Σέιεηα Αγηνζύλε. 
 
Η. Ζ ζεκεξηλή ηδέα απιψο θαη κφλν δειψλεη ηελ απιή αιήζεηα πνπ θάλεη ηε ζθέςε ηεο 
ακαξηίαο αδχλαηε. 2Τπφζρεηαη φηη ε ελνρή δελ έρεη αηηία, θαη επεηδή δελ έρεη αηηία δελ 
ππάξρεη. 3Δίλαη ινγηθφ επαθφινπζν ηεο βαζηθήο ζθέςεο πνπ αλαθέξεηαη ηφζν ζπρλά ζην 
θείκελν: νη ηδέεο δελ θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο. 4Αλ αιεζεχεη απηφ, πψο είλαη δπλαηφ λα 
είζαη απνρσξηζκέλνο απφ ην Θεφ; 5Πψο ζα κπνξνχζεο λα πεξπαηάο ζηνλ θφζκν κφλνο 
ζνπ θαη απνρσξηζκέλνο απφ ηελ Πεγή ζνπ; 
2. Γελ είκαζηε αζπλεπείο ζηηο ζθέςεηο πνπ παξνπζηάδνπκε ζηα καζήκαηα καο. 2Ζ αιήζεηα 
πξέπεη λα είλαη εληειψο αιεζηλή, γηα λα είλαη αιήζεηα. 3Γελ κπνξεί λα αληηθξνχεη ηνλ εαπηφ 
ηεο, νχηε λα έρεη κεξηθά κέξε πνπ είλαη αβέβαηα θαη άιια πνπ είλαη ζίγνπξα. 4Γελ κπνξείο 
λα πεξπαηάο ζηνλ θφζκν απνρσξηζκέλνο απφ ηνλ Θεφ, επεηδή δε ζα κπνξνχζεο λα 
ππάξρεηο ρσξίο Απηφλ. Απηφο είλαη ε δσή ζνπ. 6Έθεί πνπ βξίζθεζαη, εθεί βξίζθεηαη θαη 
Απηφο. 7Μία δσή ππάξρεη. 8Απηή ηε δσή ηε κνηξάδεζαη κε Απηφλ, Σίπνηα δελ κπνξεί λα 
ππάξρεη μέρσξα απφ Απηφλ θαη λα δεη. 
3. Δθεί πνπ είλαη Απηφο φκσο, ππάξρεη φρη κφλν δσή αιιά θαη αγηνζχλε. 2Γελ ππάξρεη 
θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ Σνπ πνπ λα κελ ην κνηξάδεηαη κε ην θαζεηί πνπ δεη. 3Ο,ηη δεη είλαη 
άγην φπσο ν Δαπηφο Σνπ, επεηδή φ,ηη κνηξάδεηαη κε ηε δσή Σνπ είλαη κέξνο ηεο Αγηνζχλεο 
θαη δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ακαξησιφ, φπσο ν ήιηνο δε ζα κπνξνχζε λα δηαιέμεη λα είλαη 
θηηαγκέλνο απφ πάγν. ή ε ζάιαζζα λα είλαη καθξηά απφ ην λεξφ, ή ην ρνξηάξη λα 
θπηξψλεη κε ηηο ξίδεο ηνπ αησξνχκελεο ζηνλ αέξα. 
4. Τπάξρεη έλα θσο κέζα ζε ζέλα ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζβήζεη, ε παξνπζία απηνχ ηνπ 
Φσηφο είλαη ηφζν άγηα πνπ ν θφζκνο αγηάδεηαη απφ ζέλα. 2ια ηα φληα ζνπ θέξλνπλ 
δψξα θαη ηα αθνπκπνχλ κε επγλσκνζχλε θαη ραξά ζηα πφδηα ζνπ. 3Σν άξσκα ησλ 
ινπινπδηψλ είλαη ην δψξν ηνπο γηα ζέλα. 4Σα θχκαηα ππνθιίλνληαη κπξνζηά ζνπ, ηα 
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δέληξα απιψλνπλ ηα θιαξηά ηνπο γηα λα ζε πξνζηαηέςνπλ απφ ηε δέζηε θαη ξίρλνπλ ηα 
θχιια ηνπο ζηε γε γηα λα κπνξείο λα βαδίδεηο ζηα καιαθά, ελψ ν άλεκνο γίλεηαη έλα 
απαιφ ςηζχξηζκα γχξσ απφ ην άγην ζνπ θεθάιη. 
5. Σν θσο κέζα ζε ζέλα είλαη φ,ηη ην ζχκπαλ ιαρηαξά λα δεη. 2ια ηα φληα ζηέθνληαη 
αθίλεηα κπξνζηά ζνπ, γηαηί αλαγλσξίδνπλ Πνηνο πεξπαηά καδί ζνπ. 
3Σν θσο πνπ θέξλεηο είλαη δηθφ ηνπο. 4Καη έηζη βιέπνπλ ζε ζέλα ηελ αγηνζχλε ηνπο θαη ζε 
ραηξεηνχλ ζαλ ζσηήξα θαη ζαλ Θεφ. 5Απνδέμνπ ην ζεβαζκφ ηνπο, γηαηί νθείιεηαη ζηελ Ίδηα 
ηελ Αγηνζχλε ε Οπνία πεξπαηά καδί ζνπ κεηακνξθψλνληαο φια ηα πξάγκαηα ζην απαιφ 
Φσο Σεο θαη θάλνληαο ηα αγλά θαη φκνηα κε ηνλ Δαπηφ Σεο. 
6. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ζσηεξία. 2Καζψο απνζχξεζαη απφ 
ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ, ην θσο κέζα ζνπ πξνπνξεχεηαη θαη πεξηβάιιεη ηνλ θφζκν. 3Γελ 
αλαγγέιιεη φηη ε ακαξηία ηειεηψλεη κε ηελ ηηκσξία θαη ην ζάλαην. 4Με ειαθξφηεηα θαη γέιην 
θεχγεη ε ακαξηία, επεηδή βιέπεη θαλείο ηνλ αιιφθνην παξαινγηζκφ ηεο. 5Δίλαη κηα θνπηή 
ζθέςε, έλα αλφεην φλεηξν, φρη ηξνκαθηηθφ, γεινίν ίζσο, αιιά πνηνο ζα θαζπζηεξνχζε 
έζησ θαη κηα ζηηγκή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηνλ Ίδην ην ζεφ γηα κηα ηέηνηα αλφεηε ηδηνηξνπία; 
7. Παξ' φι' απηά, έρεηο ζπαηαιήζεη πνιιά πνιιά ρξφληα ζε απηήλ αθξηβψο ηελ αλφεηε 
ζθέςε. 2Σν παξειζφλ έρεη ηειεηψζεη, καδί κε φιεο ηνπ ηηο θαληαζηψζεηο. 3Γε ζε δεζκεχνπλ 
πηα. 4Ζ πξνζέγγηζε ζην Θεφ είλαη θνληά. 
5Καη ζην κηθξφ δηάζηεκα ηεο ακθηβνιίαο πνπ αθφκα παξακέλεη, ίζσο λα μεράζεηο ην 
χληξνθφ ζνπ θαη λα Σνλ πεξάζεηο γηα αλφεην, αξραίν φλεηξν πνπ είλαη πηα παξειζφλ. 
8. «Πνηνο πεξπαηά καδί κνπ;» 2Πξέπεη λα θάλεη θαλείο απηή ηελ εξψηεζε ρίιηεο θνξέο ηελ 
εκέξα, κέρξη πνπ ε βεβαηφηεηα λα βάιεη ηέινο ζηελ ακθηβνιία θαη λα εγθαζηδξχζεη ηελ 
εηξήλε. 3ήκεξα, άζε ηηο ακθηβνιίεο λα ζηακαηήζνπλ. 4Ο Θεφο κηιά γηα ζέλα, θαζψο 
απαληά ζηελ εξψηεζε ζνπ κε απηά ηα ιφγηα: 
5Πεξπαηώ κε ην Θεό ζηελ Σέιεηα Αγηνζύλε. 
6Φσηίδσ ηνλ θόζκν, θσηίδσ ην λνπ κνπ θαη όινπο ηνπο λόεο  
πνπ ν Θεόο δεκηνύξγεζε έλα κε κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 157  
 
ηελ Παξνπζία Σνπ Δίκαη Πξόζπκνο λα Δηζέιζσ Σώξα. 
 
1. ήκεξα είλαη κηα κέξα ζησπήο θαη εκπηζηνζχλεο, 2Δίλαη κηα ηδηαίηεξε, ειπηδνθφξα ψξα 
ζην εκεξνιφγην ησλ ήκεξσλ ζνπ. 3Δίλαη κηα ψξα πνπ ν Οπξαλφο έρεη μερσξίζεη γηα λα 
ιάκςεη πάλσ ηεο, θαη λα ξίμεη έλα αηψλην θσο ζ' απηή ηε κέξα ζηελ νπνία αληίιαινη ηεο 
αησληφηεηαο αθνχγνληαη. 4Ζ ζεκεξηλή κέξα είλαη άγηα, γηαηί εγθαηληάδεη κηα θαηλνχξγηα 
εκπεηξία, έλα δηαθνξεηηθφ είδνο ζπλαηζζεκάησλ θαη επίγλσζεο .5Δρεηο πεξάζεη πνιιέο 
κέξεο θαη λχρηεο γηνξηάδνληαο ην ζάλαην. 6ήκεξα καζαίλεηο λα αηζζάλεζαη ηε ραξά ηεο 
δσήο. 
2. Απηή είλαη κηα αθφκε θξίζηκε θακπή ζηα καζήκαηα καο. 2Πξνζζέηνπκε κηα λέα δηάζηαζε 
ηψξα, κηα θαηλνχξηα εκπεηξία πνπ θσηίδεη φια απηά πνπ έρνπκε ήδε κάζεη θαη καο 
πξνεηνηκάδεη γηα φ,ηη αθφκε πξέπεη λα κάζνπκε. 3Μαο θέξλεη ζηελ πφξηα φπνπ ε κάζεζε 
ζηακαηά θαη έηζη βιέπνπκε γηα κηα ζηηγκή φ,ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ην πην ςειφ ζεκείν πνπ 
ε κάζεζε κπνξεί λα θηάζεη. 4Μαο αθήλεη εδψ γηα κηα ζηηγκή, θαη κεηά πξνρσξνχκε πέξα 
απφ απηφ ην ζεκείν ζίγνπξνη γηα ηελ θαηεχζπλζε καο θαη ην κνλαδηθά καο ζηφρν. 
3. ήκεξα ζα ζνπ δνζεί λα αηζζαλζείο ην άγγηγκα ηνπ Οπξαλνχ, παξ' φιν πνπ ζα 
επηζηξέςεηο ζηα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο.2Δρεηο φκσο πξνρσξήζεη αξθεηά ζην δξφκν, γηα 
λα κεηαβάιιεηο ην ρξφλν θαη λα πςσζείο πάλσ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ, θαη λα εηζέιζεηο ζηελ 
αησληφηεηα γηα ιίγν. 3Θα κάζεηο λα ην θάλεηο απηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, θαζψο ην θάζε 
κάζεκα πνπ εθαξκφδεηαη πηζηά ζε θέξλεη πην γξήγνξα ζε απηφ ηνλ άγην ηφπν θαη ζε 
αθήλεη γηα κηα ζηηγκή ζηνλ Δαπηφ ζνπ. 
4. Απηφο ζα θαηεπζχλεη ηελ εμάζθεζε ζνπ ζήκεξα, γηαηί φ,ηη δεηάο ηψξα είλαη φ,ηη θαη Απηφο 
ζέιεη. 2Καη έρνληαο ελψζεη ην ζέιεκα ζνπ κε ην Γηθφ Σνπ ζήκεξα, φ,ηη δεηάο πξέπεη λα ζνπ 
δνζεί. 3Σίπνηα δε ρξεηάδεηαη παξά κφλν ε ζεκεξηλή ηδέα γηα λα θσηίζεη ην λνπ ζνπ θαη λα 
ηνλ αθήζεη λα αλαπαπζεί ζηε ζησπειή πξνζδνθία θαη ηε γαιήληα ραξά, κέζα ζηελ νπνία 
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γξήγνξα ζα αθήζεηο ηνλ θφζκν πίζσ ζνπ. 
5. Απφ δσ θαη κπξνο ε ππεξεζία ζνπ απνθηά γλήζηα αθνζίσζε θαη κηα ιάκςε πνπ 
ηαμηδεχεη απφ ηα δάθηπια ζνπ ζ' εθείλνπο πνπ αγγίδεηο, θαη επινγεί εθείλνπο πνπ θνηηάδεηο. 
2'Δλα φξακα αγγίδεη φινπο απηνχο πνπ ζπλαληάο θαη φινπο απηνχο πνπ ζθέπηεζαη ή 
απηνχο πνπ ζε ζθέπηνληαη. 3Γηαηί ε εκπεηξία ζνπ ζήκεξα ζα κεηακνξθψζεη ην λνπ ζνπ 
θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ζα γίλεη ην θξηηήξην γηα ηηο άγηεο ζθέςεηο ηνπ Θενχ. 
6. Σν ζψκα ζνπ ζα αγηαζηεί ζήκεξα, επεηδή ν κφλνο ηνπ ζθνπφο ηψξα είλαη λα θέξεη ην 
φξακα ηεο ζεκεξηλήο ζνπ εκπεηξίαο λα θσηίζεη ηνλ θφζκν. 2Γελ κπνξνχκε λα δψζνπκε 
κηα ηέηνηα εκπεηξία θαη' επζείαλ. Απηή ε εκπεηξία φκσο αθήλεη έλα φξακα ζηα κάηηα ζνπ ην 
νπνίν κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζε φινπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ην 
γξεγνξφηεξν ζηελ ίδηα εκπεηξία ζηελ νπνία ν θφζκνο γαιήληα μερληέηαη θαη ν Οπξαλφο 
επηζηξέθεη ζηε κλήκε καο γηα ιίγν. 
7. Καζψο απηή ε εκπεηξία απμάλεηαη θαη φινη νη ζηφρνη εθηφο απφ απηφλ ράλνπλ ηελ αμία 
ηνπο, ν θφζκνο ζηνλ νπνίν ζα επηζηξέςεηο έξρεηαη ιίγν πην θνληά ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, 
γίλεηαη ιηγάθη πην φκνηνο κε ηνλ Οπξαλφ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο ηνπ, έξρεηαη ιίγν πην θνληά 
ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ. 2Καη εζχ πνπ ηνπ θέξλεηο θσο ζα θηάζεηο λα δεηο ην θσο κε 
κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη ην φξακα ζνπ ζα είλαη πην δηαπγέο. 3Θα έξζεη ε ψξα πνπ δε ζα 
επηζηξέςεηο κε ηελ ίδηα κνξθή πνπ έρεηο ηψξα, γηαηί δε ζα ηελ έρεηο αλάγθε. 4Σψξα φκσο 
απηή ε κνξθή έρεη έλα ζθνπφ θαη ζα ηνλ ππεξεηήζεη θαιά. 
8. ήκεξα ζα αξρίζνπκε κηα πνξεία πνπ δελ έρεηο νλεηξεπηεί. 2Ο Άγηνο Γφηεο ησλ 
επηπρηζκέλσλ νλείξσλ ηεο δσήο, Απηφο πνπ κεηαθξάδεη φ,ηη αληηιακβάλεζαη ζηελ αιήζεηα, 
ν άγηνο Οδεγφο ζνπ πξνο ηνλ Οπξαλφ, έρεη νλεηξεπηεί γηα ζέλα απηφ ην ηαμίδη πνπ θάλεηο 
θαη αξρίδεηο ζήκεξα κε ηελ εκπεηξία πνπ ε ζεκεξηλή κέξα ζνπ πξνζθέξεη πξννξηζκέλε λα 
είλαη δηθή ζνπ. 
9. ηελ Παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ ζα εηζέιζνπκε γαιήληα ηψξα, ρσξίο λα αληηιακβαλφκαζηε 
ηίπνηε, άιιν εθηφο απφ ην ιακπξφ Σνπ πξφζσπν θαη ηελ ηέιεηα Αγάπε Σνπ. 2Σν φξακα 
ηνπ πξνζψπνπ Σνπ ζα παξακείλεη καδί ζνπ, αιιά ζα ππάξμεη κηα ζηηγκή πνπ ζα ππεξβεί 
φια ηα νξάκαηα, αθφκε θη απηφ, ην πην άγην. 3Απηή ηε ζηηγκή πνηέ δε ζα ηε δηδάμεηο, γηαηί 
δελ ηελ έθηαζεο κέζσ ηεο κάζεζεο. 4Σν φξακα φκσο εθθξάδεη ηελ αλάκλεζε ζνπ, ηνπ ηη 
γλψξηδεο εθείλε ηε ζηηγκή θαη ην νπνίν είλαη βέβαην φηη ζα γλσξίζεηο θαη πάιη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 158 
  
ήκεξα Μαζαίλσ λα Γίλσ Καζώο Λακβάλσ. 
 
1. Ση ζνπ έρεη δνζεί; 2Ζ γλψζε φηη είζαη έλαο λνπο, κέζα ζην Ννπ θαη εθαηφ ηνηο εθαηφ 
λνπο, γηα πάληα αλακάξηεηνο θαη εληειψο άθνβνο, επεηδή δεκηνπξγήζεθεο απφ ηελ 
Αγάπε. 3χηε θαη έρεηο θχγεη απφ ηελ Πεγή ζνπ, ζπλερίδνληαο λα είζαη φπσο 
δεκηνπξγήζεθεο. 4Απηφ ζνπ δφζεθε ζαλ γλψζε ηελ νπνία δελ κπνξείο λα ράζεηο. 5Γφζεθε 
επίζεο ζε θάζε νλ, γηαηί απηή ε γλψζε είλαη ε δσή ηνπ. 
2. Σν έρεηο ιάβεη φιν απηφ.2Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζηνλ θφζκν πνπ λα κελ ην έρεη ιάβεη. 
3Απηή ε γλψζε δελ είλαη απηφ πνπ δίλεηο εζχ, γηαηί απηφ είλαη φ,ηη έδσζε ε δεκηνπξγία. 
4ιν απηφ δελ κπνξεί λα δηδαρζεί. 5Ση ινηπφλ πξέπεη λα κάζεηο λα δίλεηο ζήκεξα; 6Σν 
ρζεζηλφ καο κάζεκα επηθαιέζηεθε κηα θεληξηθή ηδέα πνπ βξίζθεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 
θεηκέλνπ. 7Ζ εκπεηξία δελ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε θάπνηνλ άιινλ θαη' επζείαλ, κε ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ ε φξαζε κπνξεί λα κνηξαζηεί. 8Ζ απνθάιπςε φηη ν Παηέξαο θαη ν Τηφο είλαη έλα 
ζα έξζεη κε ηνλ θαηξφ ζηνλ θάζε λνπ. 9Σν πφηε ζα ζπκβεί απηφ φκσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
ίδην ην λνπ θαη δε δηδάζθεηαη. 
3. Ο ρξφλνο έρεη ήδε θαζνξηζηεί. 2Φαίλεηαη λα είλαη απζαίξεηνο. 3Χζηφζν, θαλέλαο δελ 
θάλεη νχηε έλα βήκα ζην δξφκν κφλν θαη κφλν θαηά ηχρε. 4Σν έρεη ήδε θάλεη απηφ ην βήκα, 
αλ θαη δελ ην έρεη αξρίζεη αθφκε. 5Γηαηί ν ρξφλνο απιψο θαη κφλν θαίλεηαη ζαλ λα 
πξνρσξεί πξνο κηα θαηεχζπλζε. 6Δπηρεηξνχκε κφλν θαη κφλν έλα ηαμίδη πνπ έρεη ήδε 
ηειεηψζεη. 7Φαίλεηαη σζηφζν λα έρεη έλα κέιινλ πνπ αθφκε δε γλσξίδνπκε. 
4. Ο ρξφλνο είλαη έλα ηέρλαζκα, κηα ηαρπδαθηπινπξγία, κηα ηεξάζηηα ςεπδαίζζεζε ζηελ 
νπνία νη δηάθνξεο κνξθέο έξρνληαη θαη θεχγνπλ σο δηα καγείαο. 2Τπάξρεη σζηφζν έλα 
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ζρέδην πίζσ απφ ηα θαηλφκελα ην νπνίν δελ αιιάδεη. 3Σν ζελάξην έρεη γξαθηεί. 4Σν πφηε ε 
εκπεηξία ζα έξζεη λα βάιεη ηέινο ζηηο ακθηβνιίεο ζνπ έρεη θαζνξηζηεί. 5Γηαηί απιψο θαη 
κφλν βιέπνπκε ην ηαμίδη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ηειείσζε, αλαπνιψληαο ην, 
θαληαδφκελνη φηη ην θάλνπκε κηα αθφκε θνξά, επαλεμεηάδνληαο φ,ηη έρεη πεξάζεη. 
5. Έλαο δάζθαινο δε δίλεη εκπεηξία, επεηδή δελ ηελ έκαζε.2Απνθαιχθηεθε ζε απηφλ ζηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξφλν. 3Ή φξαζε φκσο είλαη ην δψξν ηνπ. 4Απηφ ην δψξν κπνξεί λα ην δψζεη 
θαη' επζείαλ, γηαηί ε γλψζε ηνπ Υξηζηνχ δελ έρεη ραζεί, επεηδή Απηφο έρεη φξαζε πνπ 
κπνξεί λα ηε δψζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηε δεηήζεη. 5Σν Θέιεκα ηνπ Παηέξα θαη ην Γηθφ Σνπ 
είλαη ελσκέλα ζηε γλψζε. 6Τπάξρεη σζηφζν έλα φξακα πνπ ην Άγην Πλεχκα βιέπεη, 
επεηδή ν λνπο ηνπ Υξηζηνχ ην βιέπεη επίζεο. 
6. Ηδνχ ε έλσζε ηνπ θφζκνπ ηεο ακθηβνιίαο θαη ησλ ζθηψλ κε ην άυιν. 2Ηδνχ έλα ήζπρν 
κέξνο κέζα ζηνλ θφζκν πνπ γίλεηαη άγηνο κε ηε ζπγρψξεζε θαη ηελ αγάπε. 3Ηδνχ, φιεο νη 
αληηζέζεηο ζπκθηιηψλνληαη, γηαηί εδψ ην ηαμίδη ηειεηψλεη. 4Ζ εκπεηξία, ε νπνία δε 
καζαίλεηαη, δε δηδάζθεηαη θαη δε βιέπεηαη, απιψο ππάξρεη. 5Ζ εκπεηξία είλαη ππεξάλσ ηνπ 
ζηφρνπ καο, γηαηί ππεξβαίλεη φ,ηη ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί. 6 ζηφρνο καο είλαη ε φξαζε 
ηνπ Υξηζηνχ. 7Απηφλ ην ζηφρν κπνξνχκε λα ηνλ πεηχρνπκε. 
7. Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ έρεη έλα λφκν. 2Γελ θνηηάδεη ην ζψκα θαη δελ ηνλ παίξλεη γηα ηνλ 
Τηφ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε. 3Βιέπεη έλα θσο πέξα απφ ην ζψκα, κηα ηδέα πέξα απφ φ,ηη 
κπνξεί λα αγγηρηεί, κηα αγλφηεηα πνπ δελ θειηδψλεηαη απφ ιάζε, νηθηξά ζθάικαηα θαη 
ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο ελνρήο απφ ηα φλεηξα ηεο ακαξηίαο. 4Γε βιέπεη θαλέλα δηαρσξηζκφ. 
5Καη θνηηάδεη ηνπο πάληεο, ζε θάζε πεξίζηαζε, ζε φια ηα ζπκβάληα θαη φια ηα γεγνλφηα, 
ρσξίο ηελ παξακηθξή εμαζζέληζε ηνπ θσηφο πνπ βιέπεη. 
8. Απηή ε φξαζε κπνξεί λα δηδαρηεί, θαη πξέπεη λα δηδαρηεί απφ φινπο απηνχο πνπ ζα 
ήζειαλ λα ηελ απνθηήζνπλ. 2Απαηηεί κφλν θαη κφλν ηελ αλαγλψξηζε φηη ν θφζκνο δελ 
κπνξεί λα δψζεη ηίπνηα πνπ κπνξεί έζησ θαη ακπδξά λα ζπγθξηζεί κε ηελ αμία ηεο, νχηε λα 
ζέζεη έλα ζηφρν πνπ δελ εμαθαλίδεηαη φηαλ απηή έρεη γίλεη αληηιεπηή. Απηή ηελ φξαζε 
δίλεηο ζήκεξα: κε βιέπεηο θαλέλα ζαλ έλα ζψκα. 4Υαηξέηεζε ηνλ ζαλ Τηφ ηνπ Θενχ πνπ 
είλαη, παξαδερφκελνο φηη είλαη, έλα κε ζέλα ζηελ αγηνζχλε. 
9. Έηζη νη ακαξηίεο ηνπ ζπγρσξνχληαη( γηαηί ν Υξηζηφο έρεη φξαζε πνπ έρεη ηε δχλακε λα 
ηηο αγλνήζεη φιεο ηνπο. 2Με ηελ ζπγρψξεζε Σνπ εμαθαλίδνληαη. Απαξαηήξεηεο απφ Απηφλ, 
απιψο εμαθαλίδνληαη, γηαηί ην φξακα ηεο αγηνζχλεο πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ απηέο έξρεηαη 
λα πάξεη ηε ζέζε ηνπο. 4Γελ έρεη ζεκαζία ηη κνξθή πήξαλ απηέο νη ακαξηίεο, ή πφζν 
πειψξηεο θάλεθαλ, ή πνηνο θάλεθε φηη πιεγψζεθε απφ απηέο. 5Γελ ππάξρνπλ πηα. 6Καη 
φιεο νη επηπηψζεηο πνπ θάλεθαλ λα έρνπλ εμαθαληζηεί καδί κε απηέο, έρνπλ εμνπδεηεξσζεί 
θαη πνηέ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ. 
10. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν καζαίλεηο λα δίλεηο θαζψο ιακβάλεηο. 2Καη έηζη ε φξαζε ηνπ 
Υξηζηνχ πεξηιακβάλεη θαη ζέλα επίζεο. 3Απηφ ην κάζεκα δελ είλαη δχζθνιν λα ην κάζεηο, 
αλ ζπκάζαη φηη ζηνλ αδεξθφ ζνπ βιέπεηο κφλν θαη κφλν ηνλ εαπηφ ζνπ. 4Αλ ν αδεξθφο 
ζνπ έρεη ραζεί ζηελ ακαξηία, ηφηε θη εζχ έρεηο ραζεί, αλ βιέπεηο θσο κέζα ηνπ νη ακαξηίεο 
ζνπ έρνπλ ζπγρσξεζεί απφ ηνλ εαπηφ ζνπ. 5Κάζε αδεξθφο πνπ ζπλαληάο ζήκεξα 
πξνζθέξεη κηα αθφκε επθαηξία λα αθήζεηο ην φξακα ηνπ Υξηζηνχ λα ιάκςεη πάλσ ζνπ θαη 
λα ζνπ πξνζθέξεη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 
11. Γελ έρεη ζεκαζία πφηε ζα έξζεη ε απνθάιπςε, γηαηί απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην ρξφλν. 
2Ο ρξφλνο φκσο αθφκε έρεη έλα δψξν λα δψζεη, ζην νπνίν ε αιεζηλή γλψζε θαζξεθηίδεηαη 
κε ηέηνηα αθξίβεηα πνπ ε απεηθφληζε ηεο κνηξάδεηαη ηελ αζέαηε αγηνζχλε ηεο θαη ε 
νκνίσζε ηεο ιάκπεη κε ηελ αζάλαηε αγάπε ηεο.3Έμαζθνχκεζα ζην λα βιέπνπκε κε ηα 
κάηηα ηνπ Υξηζηνχ ζήκεξα. 4Καη κε ηα άγηα δψξα πνπ δίλνπκε, ε φξαζε ηνπ Υξηζηνχ 
πεξηιακβάλεη θη εκάο επίζεο. 
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Γίλσ ηα Θαύκαηα πνπ Έρσ Λάβεη. 
 
Η. Καλέλαο δελ κπνξεί λα δψζεη φ,ηη δελ έρεη ιάβεη. 2Σν λα δψζεηο έλα πξάγκα απαηηεί 
πξψηα λα ην έρεηο ζηελ θαηνρή ζνπ. 3Eδψ νη λφκνη ηνπ Οπξαλνχ θαη ηνπ θφζκνπ 
ζπκθσλνχλ. 4Eδψ φκσο θαη δηαρσξίδνληαη. 5 θφζκνο πηζηεχεη φηη γηα λα έρεηο έλα 
πξάγκα ζηελ θαηνρή ζνπ, πξέπεη λα ην θξαηήζεηο. 6Ή ζσηεξία δηδάζθεη ην αληίζεην. 7Tν 
λα δίλεηο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηο φηη έρεηο ιάβεη. 8Δίλαη ε απφδεημε πσο 
φ,ηη έρεηο ιάβεη είλαη δηθφ ζνπ. 
2. Καηαιαβαίλεηο φηη έρεηο ζεξαπεπηεί, φηαλ δίλεηο ηε ζεξαπεία. 2Απνδέρεζαη φηη ε 
ζπγρψξεζε έρεη επηηεπρζεί ζηνλ εαπηφ ζνπ, φηαλ ζπγρσξείο. 3Αλαγλσξίδεηο ηνλ αδεξθφ 
ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ θαη έηζη αληηιακβάλεζαη φηη είζαη αθέξαηνο. 4Γελ ππάξρεη ζαχκα 
πνπ δελ κπνξείο λα δψζεηο, γηαηί φια ζνπ δίλνληαη. 5Λάβε ηα ηψξα κε ην λα αλνίμεηο ην 
κέξνο ηνπ λνπ ζνπ φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα θαη λα ηα ραξίζεηο. 
3. Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη έλα ζαχκα. 2Πεγάδεη πνιχ πην πάλσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, γηαηί 
θαζξεπηίδεη ηελ Αηψληα Αγάπε θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο αγάπεο πνπ πνηέ δελ πεζαίλεη, 
αιιά ε νπνία έρεη ζπγθαιπθζεί. 3Ή φξαζε ηνπ Υξηζηνχ απεηθνλίδεη ηνλ Οπξαλφ, γηαηί 
βιέπεη έλα θφζκν ηφζν φκνην κε ηνλ Οπξαλφ πνπ φ,ηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηέιεην κπνξεί 
λα θαζξεθηηζηεί εθεί.4 καπξηζκέλνο θαζξέθηεο πνπ πξνζθέξεη ν θφζκνο κπνξεί λα δείμεη 
κφλν δηαζηξεβισκέλεο θαη θνκκαηηαζκέλεο εηθφλεο. 5 πξαγκαηηθφο θφζκνο απεηθνλίδεη 
ηελ αζσφηεηα ηνπ Οπξαλνχ. 
4. Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ην ζαχκα απφ ην νπνίν φια ηα ζαχκαηα γελληνχληαη. 2Δίλαη ε 
πεγή ηνπο, ε νπνία παξακέλεη κε ην θάζε ζαχκα πνπ δίλεηο θαη ε νπνία φκσο παξακέλεη 
θαη κε ζέλα. 3Δίλαη ν δεζκφο κε ηνλ νπνίν ν δφηεο θαη ν παξαιήπηεο ελψλνληαη ζηελ 
πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο εδψ ζηε γε, φπσο είλαη έλα ζηνλ Οπξαλφ. 4Ο Υξηζηφο δε 
βιέπεη θακηά ακαξηία ζε θαλέλα. 5Καη ζηα κάηηα Σνπ νη αλακάξηεηνη είλαη ζαλ έλα. 6Ή 
αγηνζχλε ηνπο δφζεθε απφ ηνλ Παηέξα Σνπ θαη απφ ηνλ Ίδην. 
5. Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ε γέθπξα αλάκεζα ζηνπο θφζκνπο. 2Καη ζηε δχλακε ηεο 
κπνξείο κε αζθάιεηα λα εκπηζηεχεζαη φηη ζα ζε κεηαθέξεη απφ απηφ ηνλ θφζκν ζε έλα 
θφζκν νινθιεξσηηθά θηηαγκέλν απφ ζπγρψξεζε. 3Πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη εδψ αξθεηά 
ζηέξεα, είλαη απιψο ζθηέο εθεί, δηαθαλή, ακπδξά βιεπφκελα, κεξηθέο θνξέο μεραζκέλα θαη 
πνηέ ηθαλά λα παξεκπνδίζνπλ ην θσο πνπ αθηηλνβνιεί πέξα απφ απηά. 4Ζ αγηφηεηα έρεη 
μαλαεπηζηξέςεη ζηελ φξαζε, θαη νη ηπθινί κπνξνχλ λα δνπλ. 
6. Απηφ είλαη ην έλα θαη κφλν δψξν ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ην ζεζαπξνθπιάθην πνπ κπνξείο 
λα επηθαιεζηείο κε ηέιεηα βεβαηφηεηα γηα φια ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ επηπρία ζνπ. 2Οια βξίζθνληαη ήδε εδψ. 3ια κπνξεί λα ηα ιάβεη θαλείο απιψο θαη 
κφλν κε ην λα ηα δεηήζεη. 4Δδψ ε πφξηα δελ είλαη πνηέ θιεηδσκέλε θαη ζε θαλέλα δελ 
αξλείηαη ε παξακηθξή ηνπ παξάθιεζε ή ε πην επείγνπζα αλάγθε ηνπ. 5Γελ ππάξρεη 
αζζέλεηα πνπ δελ έρεη ήδε ζεξαπεπηεί, νχηε έιιεηςε πνπ δελ έρεη δηνξζσζεί, νχηε αλάγθε 
πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κέζα ζε απηφ ην ρξπζφ ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Υξηζηνχ. 
7. Δδψ ζπκάηαη ν θφζκνο ηη ράζεθε, φηαλ πιάζηεθε. 2Γηαηί εδψ επηδηνξζψλεηαη, γίλεηαη 
θαηλνχξηνο θαη πάιη, αιιά απφ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε. 3,ηη πξννξηδφηαλ λα γίλεη ν νίθνο 
ηεο ακαξηίαο γίλεηαη ην θέληξν ηεο ιχηξσζεο θαη ε εζηία ηνπ ειένπο, φπνπ απηνί πνπ 
ππνθέξνπλ ζεξαπεχνληαη θαη είλαη εππξφζδεθηνη. 4Καλέλαο δε ζα δησρηεί απφ απηφλ ην 
λέν νίθν, φπνπ ε ζσηεξία ηνπ ηνλ πεξηκέλεη. 5Καλέλαο δελ ηνπ είλαη άγλσζηνο. 6Καλέλαο 
δελ ηνπ δεηά ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην δψξν ηεο απνδνρήο ηνπ, ηνπ θαισζνξίζκαηνο ηνπ. 
8. Ζ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ν άγηνο ηφπνο φπνπ νη θξίλνη ηεο ζπγρψξεζεο έρνπλ ηηο ξίδεο 
ηνπο. 2Απηφο είλαη ν νίθνο ηνπο. 3Μπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ εδψ πίζσ ζηνλ θφζκν, 
αιιά πνηέ δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην κε ζξεπηηθφ θαη ξερφ έδαθνο ηνπ θφζκνπ. 4 
Υξεηάδνληαη ην θσο θαη ηε δεζηαζηά θαη ηελ θαιφθαξδε θξνληίδα πνπ πξνζθέξεη ε αγάπε 
ηνπ Υξηζηνχ. 5Υξεηάδνληαη ηελ αγάπε κε ηελ νπνία Απηφο ηνπο θνηηάδεη. 6Καη γίλνληαη νη 
αγγειηαθφξνη Σνπ, νη νπνίνη δίλνπλ έηζη φπσο έιαβαλ. 
9. Πάξε απφ ηελ παξαθαηαζήθε Σνπ, ψζηε νη ζεζαπξνί ηεο λα απμεζνχλ. 2η θξίλνη Σνπ δε 



 160 

θεχγνπλ απφ ηνλ νίθν ηνπο, φηαλ κεηαθέξνληαη πίζσ ζηνλ θφζκν. 3η ξίδεο ηνπο 
παξακέλνπλ. 4Γε θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο, αιιά θέξλνπλ καδί ηνπο ηελ αγαζνεξγία 
ηεο πεγήο ηνπο θαη κεηαηξέπνπλ ηνλ θφζκν ζ' έλα θήπν φκνην κε απηφλ απφ ηνλ νπνίν 
πξνήιζαλ θαη ζηνλ νπνίν μαλαπεγαίλνπλ κε κεγαιχηεξε επσδηά. 5Σψξα είλαη δηπιά 
επινγεκέλνη. 6Σα κελχκαηα πνπ έθεξαλ απφ ηνλ Υξηζηφ έρνπλ δηαλεκεζεί θαη έρνπλ 
επηζηξαθεί ζε απηνχο. 7Καη απηνί ηα επηζηξέθνπλ ραξνχκελα ζε Απηφλ. 
10. Ηδνχ, ε παξαθαηαζήθε ησλ ζαπκάησλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ζνπ γηα λα δψζεηο. 2Γελ 
αμίδεηο ην δψξν, φηαλ ν Θεφο φξηζε λα ζνπ δνζεί; 3Μελ θξίλεηο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ, αιιά 
αθνινχζεζε ζην δξφκν πνπ Απηφο έρεη ραξάμεη. 4Ο Υξηζηφο έρεη νλεηξεπηεί ην φλεηξν ελφο 
ζπρσξεκέλνπ θφζκνπ. 5Απηφ είλαη ην δψξν Σνπ, κε ην νπνίν κηα γιπθηά κεηάβαζε κπνξεί 
λα γίλεη απφ ην ζάλαην ζηε δσή, απφ ηελ απειπηζία ζηελ ειπίδα. 6Αο νλεηξεπηνχκε κε 
Απηφλ γηα κηα ζηηγκή. 7Σν φλεηξν Σνπ καο μππλά ζηελ αιήζεηα. 8Ζ φξαζε Σνπ δίλεη ηα κέζα 
γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ παληνηηλή καο αγηφηεηα ζην Θεφ, ε νπνία δελ έρεη ραζεί. 
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Δίκαη ζην πίηη κνπ. Ο Φόβνο Δίλαη Άγλσζηνο Δδώ. 
 
1. Ο θφβνο είλαη άγλσζηνο ζηελ αγάπε. 2Σαπηίζνπ κε ην θφβν, θαη ζα απνμελσζείο απφ 
ηνλ εαπηφ ζνπ.3Καη έηζη ζα είζαη άγλσζηνο ζηνλ εαπηφ ζνπ. 4,ηη είλαη ν Δαπηφο ζνπ 
παξακέλεη απνμελσκέλν απφ ην κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ πνπ λνκίδεη φηη είλαη πξαγκαηηθφ, 
αιιά δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ. 5Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ςπρηθά πγηήο ζε κηα 
ηέηνηα θαηάζηαζε; 6Πνηνο άιινο παξά έλαο ηξειφο ζα κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη είλαη φ,ηη 
δελ είλαη θαη λα θαηαδηθάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ; 
2. Τπάξρεη έλαο μέλνο αλάκεζα καο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ κηα ηδέα ηφζν άζρεηε κε 
ηελ αιήζεηα, πνπ κηιά κηα δηαθνξεηηθή γιψζζα, βιέπεη έλαλ θφζκν πνπ ε αιήζεηα δε 
γλσξίδεη θαη θαηαιαβαίλεη απηφ πνπ ε αιήζεηα ζεσξεί αθαηαλφεην. 2Κη αθφκα πην 
παξάμελν, δελ αλαγλσξίδεη εθείλν ζηνλ νπνίν έξρεηαη, θη σζηφζν ηζρπξίδεηαη φηη ην ζπίηη 
ηνπ ηνπ αλήθεη, ελψ εθείλνο είλαη έλαο μέλνο ηψξα πνπ απηφο είλαη ζην ζπίηη. 3Κη σζηφζν, 
πφζν εχθνιν ζα ήηαλ λα πεη θαλείο: «Απηφ είλαη ην ζπίηη κνπ. 4Δδψ αλήθσ θαη δε ζα θχγσ, 
επεηδή έλαο ηξειφο ιέεη φηη πξέπεη λα θχγσ». 
3. Γηα πνην ιφγν δελ ην ιεο απηφ; 2Γηα πνηνλ άιιν ιφγν εθηφο ηνπ φηη είρεο πξνζθαιέζεη 
απηφ ηνλ μέλν λα πάξεη ηε ζέζε ζνπ θαη λα ζε απνμελψζεη απφ ηνλ εαπηφ ζνπ; 3Καλέλαο 
δε ζα άθελε ηνλ εαπηφ ηνπ λα εθδησρηεί ηφζν αρξείαζηα, εθηφο αλ λφκηδε φηη ππήξρε έλα 
άιιν ζπίηη πνπ ηαίξηαδε θαιχηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 
4. Πνηνο είλαη απηφο ν μέλνο; 2Δίλαη ν θφβνο ή εζχ πνπ είζαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ νίθν πνπ 
ν Θεφο ρνξήγεζε γηα ηνλ Τηφ Σνπ; 3Δίλαη ν θφβνο Γηθφο Σνπ, δεκηνπξγεκέλνο θαηά ηελ 
νκνίσζε Σνπ; 4Δίλαη ν θφβνο πνπ ε αγάπε νινθιεξψλεη θαη απφ ηνλ νπνίν 
νινθιεξψλεηαη; 5Γελ ππάξρεη ζπίηη πνπ λα κπνξεί λα ζηεγάδεη θαη ηελ αγάπε θαη ην 
θφβν.6Ή αγάπε θαη ν θφβνο δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ. 7Αλ εζχ είζαη πξαγκαηηθφο, 
ηφηε ν θφβνο πξέπεη λα είλαη κηα ςεπδαίζζεζε. 8Καη αλ ν θφβνο είλαη πξαγκαηηθφο, ηφηε 
εζχ δελ ππάξρεηο θαζφινπ. 
5. Πφζν εχθνια, ινηπφλ, ιχλεηαη απηφ ην δήηεκα. 2πνηνο θνβάηαη έρεη κφλν θαη κφλν 
απαξλεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έρεη πεη: «Δίκαη μέλνο εδψ. 3Καη έηζη αθήλσ ην ζπίηη κνπ ζε 
θάπνηνλ πνπ κνπ κνηάδεη πην πνιχ απφ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνπ δίλσ φια απηά πνπ λφκηδα 
φηη κνπ αλήθνπλ». 4Σψξα έρεη αλαγθαζηηθά εμνξηζηεί, κε γλσξίδνληαο πνηνο είλαη, 
αβέβαηνο γηα φια ηα πξάγκαηα εθηφο απφ απηφ: φηη δελ είλαη ν εαπηφο ηνπ θαη φηη δελ 
κπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ. 
6. Ση αλαδεηά ηψξα; 2Ση κπνξεί λα βξεη; 3Απνμελσκέλνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα 
βξεη ην ζπίηη ηνπ νπνπδήπνηε θη αλ θνηηάμεη, γηαηί έρεη θάλεη ηελ επηζηξνθή αδχλαηε. 4Ο 
δξφκνο ηνπ έρεη ραζεί, έλα ζαχκα φκσο ζα ηνλ αλαθαιχςεη θαη ζα ηνπ δείμεη φηη δελ είλαη 
πηα έλαο μέλνο. 5Σν ζαχκα ζα έξζεη. 6Γηαηί ν Δαπηφο ηνπ παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ. 7Απηφο 
δελ πξνζθάιεζε θαλέλα μέλν θαη δελ ηαχηηζε θαηά ιάζνο ηνλ Δαπηφ Σνπ κε θακηά μέλε 
ζθέςε. 8Καη ζα θαιέζεη ηνπο Γηθνχο Σνπ ζηνλ εαπηφ Σνπ ζε αλαγλψξηζε ηνπ πνηνη είλαη νη 
Γηθνί Σνπ. 
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7. Πνηνο είλαη ν μέλνο; 2Γελ είλαη απηφο πνπ ν Δαπηφο ζνπ παξαιείπεη λα θαιέζεη; 3Σψξα 
δελ κπνξείο λα αλαγλσξίζεηο απηφλ ηνλ μέλν πνπ έρεη κπεη ζηε κέζε, γηαηί ηνπ έρεηο δψζεη 
ηε ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά ζνπ αλήθεη. 4 Δαπηφο ζνπ φκσο είλαη ηφζν βέβαηνο γηα ηνπο 
Γηθνχο Σνπ, φζν είλαη ν Θεφο γηα ηνλ Τηφ Σνπ. 5Ο Θεφο δελ κπνξεί λα θάλεη ιάζνο γηα ηε 
θχζε ηεο δεκηνπξγίαο. 
6Έίλαη ζίγνπξνο γηα ην πνηνο Σνπ αλήθεη. 7Καλέλαο μέλνο δελ κπνξεί λα παξεκβιεζεί 
κεηαμχ ηεο γλψζεο Σνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Τηνχ Σνπ. 8Γε γλσξίδεη μέλνπο. 9Έίλαη 
βέβαηνο γηα ηνλ Τηφ Σνπ. 
8. Ζ βεβαηφηεηα ηνπ Θενχ είλαη αξθεηή. 2Οπνηνλ γλσξίδεη ν Θεφο φηη είλαη ν Τηφο Σνπ, 
αλήθεη εθεί πνπ Απηφο έρεη βάιεη ηνλ Τηφ Σνπ γηα πάληα. 3Έρεη απαληήζεη ζε ζέλα πνπ 
ξσηάο: «Πνηνο είλαη ν μέλνο;'» 4Αθνπγε ηε Φσλή Σνπ λα ζε δηαβεβαηψλεη, ήξεκα θαη κε 
ζηγνπξηά, φηη δελ είζαη έλαο μέλνο ζηνλ Παηέξα ζνπ, νχηε θαη ν Γεκηνπξγφο ζνπ έρεη 
απνμελσζεί απφ ζέλα. 5Απηφλ πνπ ν Θεφο έρεη ελψζεη παξακέλεη γηα πάληα αδηαίξεηνο, 
ζηνλ νίθν ηνπ ζε Απηφλ, πνηέ απνμελσκέλνο απφ ηνλ Δαπηφ ηνπ. 
9. ήκεξα πξνζθέξνπκε επραξηζηίεο πνπ ν Υξηζηφο έρεη έξζεη λα ςάμεη ζηνλ θφζκν γηα 
φ,ηη Σνπ αλήθεη.2Ζ φξαζε Σνπ δε βιέπεη μέλνπο παξά κφλν ηνπο Γηθνχο Σνπ θαη ελψλεηαη 
ραξνχκελα κε απηνχο. 3Απηνί Σνλ βιέπνπλ ζαλ έλα μέλν, γηαηί δελ αλαγλσξίδνπλ ηνλ 
εαπηφ ηνπο. 4Χζηφζν, θαζψο Σνλ θαισζνξίδνπλ ζπκνχληαη. 5Καη Απηφο ηνπο νδεγεί θαη 
πάιη κε ηξπθεξφηεηα ζηνλ νίθν πνπ αλήθνπλ. 
10. Καλέλαλ δελ μερλά ν Υξηζηφο. 2Καλέλα δελ παξαιείπεη λα ζνπ δψζεη λα ζπκεζείο, 
ψζηε ην ζπίηη ζνπ λα κπνξεί λα είλαη νινθιεξσκέλν θαη ηέιεην φπσο δεκηνπξγήζεθε. 
3Απηφο δε ζε έρεη μεράζεη. 4Γε ζα Σνλ ζπκεζείο φκσο κέρξη λα δεηο ηνπο πάληεο φπσο 
Απηφο ηνπο βιέπεη. 5Οπνηνο δελ αλαγλσξίδεη ηνλ αδεξθφ ηνπ, Σνλ απαξλείηαη, θαη έηζη 
αξλείηαη λα δερηεί ην δψξν ηεο φξαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Δαπηφο ηνπ αλαγλσξίδεηαη 
μεθάζαξα, ην ζπίηη ηνπ επηζηξέθεη ζηε κλήκε ηνπ θαη ε ζσηεξία πξαγκαηνπνηείηαη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 161  
 
Γώζε κνπ ηελ Δπινγία ζνπ 'Άγηε Τηέ ηνπ Θενύ. 
 
1. ήκεξα εμαζθνχκεζα δηαθνξεηηθά θαη παίξλνπκε κηα νξηζκέλε ζέζε σο πξνο ην ζπκφ 
καο, ψζηε νη θφβνη καο λα εμαθαληζηνχλ θαη λα αθήζνπκε ρψξν γηα ηελ αγάπε. 2Ζ 
ζσηεξία είλαη εδψ ζηα απιά ιφγηα κε ηα νπνία εθαξκφδνπκε ηε ζεκεξηλή ηδέα. 3Δδψ είλαη 
ε απάληεζε ζηνλ πεηξαζκφ, ε νπνία πνηέ δελ κπνξεί λα κελ θαισζνξίζεη ην Υξηζηφ εθεί 
πνπ ν θφβνο θαη ν ζπκφο είραλ θπξηαξρήζεη πξνεγνπκέλσο. 4Δδψ ε Δπαλφξζσζε έρεη 
νινθιεξσζεί, ν θφζκνο έρεη μεπεξαζηεί κε αζθάιεηα θαη ν Οπξαλφο έρεη ηψξα 
απνθαηαζηαζεί. Δδψ είλαη ε απάληεζε ηεο Φσλήο ηνπ Θενχ. 
2. Οη εληειψο αθεξεκέλεο έλλνηεο είλαη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ λνπ. 2Μέξνο φκσο 
ηνπ λνπ δελ είλαη θπζηνινγηθφ ηψξα. 3Γε βιέπεη ηα πάληα ζαλ έλα. 4Αληηζέησο, βιέπεη 
κφλν θαη κφλν θνκκάηηα ηεο νιφηεηαο γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξνχζε λα επηλνήζεη ηνλ επί 
κέξνπο θφζκν πνπ βιέπεηο.  ζθνπφο φιεο ηεο φξαζεο είλαη λα ζνπ δείμεη φ,ηη ε επηζπκία 
λα δεηο. 6Οιε ε αθνή θέξλεη ζην λνπ ζνπ κφλν θαη κφλν ηνπο ήρνπο πνπ ν λνπο ζνπ ζέιεη 
λα αθνχζεη. 
3. Έηζη πιάζηεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. 2Καη ηψξα είλαη απηά ηα ζπγθεθξηκέλα 
πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ εμάζθεζε καο. 3Σα δίλνπκε ζην Άγην 
Πλεχκα, ψζηε Απηφο λα κπνξέζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα έλα ζθνπφ πνπ είλαη 
δηαθνξεηηθφο απφ ην ζθνπφ πνπ ηνπο δψζακε. 4Απηφο φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
κφλν φ,ηη πιάζακε γηα λα καο δηδάμεη απφ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, έηζη ψζηε λα 
κπνξέζνπκε λα δνχκε κηα δηαθνξεηηθή ρξήζε ζην θαζεηί. 
4. Έλαο αδεξθφο είλαη φινη νη αδεξθνί. 2 θάζε λνπο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο λφεο, γηαηί 
ν θάζε λνπο είλαη αδηαίξεηνο. 3Απηή είλαη ε αιήζεηα. 4Κη σζηφζν, δηεπθξηλίδνπλ απηέο νη 
ζθέςεηο ην λφεκα ηεο δεκηνπξγίαο; 5νπ είλαη απηά ηα ιφγηα εληειψο θαηαλνεηά; 6Ση άιιν 
κπνξεί λα ζνπ θαίλεηαη φηη είλαη παξά θνχθηνη ήρνη, επράξηζηνη ίζσο, νξζνί ζην 
ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο ηφλν, αιιά βαζηθά κε θαηαλνεηνί θαη κε θαηαλνήζηκνη. 7 λνπο πνπ 
δίδαμε ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζθέπηεηαη ζπγθεθξηκέλα δε κπνξεί πηα λα ζπιιάβεη ηηο 
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αθεξεκέλεο έλλνηεο κ' έλαλ ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη ηα πάληα. 8Υξεηαδφκαζηε λα δνχκε 
ιίγν γηα λα κάζνπκε πνιιά. 
5. Φαίλεηαη πσο είλαη ην ζψκα πνπ αηζζαλφκαζηε φηη πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία καο, καο 
θάλεη λα ππνθέξνπκε θαη ζην ηέινο αθαηξεί ηε δσή καο. 2Σα ζψκαηα φκσο δελ είλαη παξά 
ζχκβνια κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο θφβνπ. 3Υσξίο ζχκβνια, ν θφβνο δελ αμίδεη θακηά 
αληίδξαζε, γηαηί ηα ζχκβνια κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ φ,ηη δελ έρεη λφεκα.4Ζ αγάπε 
δε ρξεηάδεηαη ζχκβνια, επεηδή είλαη αιεζηλή. 5 θφβνο φκσο πξνζθνιιάηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, επεηδή είλαη ςεχηηθνο. 
6. Σα ζψκαηα επηηίζεληαη, νη λφεο φκσο δελ επηηίζεληαη. 2Απηή ε ζθέςε ζίγνπξα ζπκίδεη ην 
θείκελν καο, ην νπνίν ηελ ηνλίδεη ζπρλά. 3Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα ζψκαηα γίλνληαη 
εχθνια ηα ζχκβνια ηνπ θφβνπ. 4 Έρεηο πνιιέο θνξέο παξαθηλεζεί λα θνηηάδεηο πέξα απφ 
ην ζψκα, γηαηί ε ζέα ηνπ ζψκαηνο δείρλεη ην ζχκβνιν ηνπ «ερζξνχ» ηεο αγάπεο πνπ ε 
φξαζε ηνπ Υξηζηνχ δε βιέπεη. 5Σν ζψκα είλαη ν ζηφρνο ηεο επίζεζεο, γηαηί θαλέλαο δε 
λνκίδεη φηη κηζεί έλα λνπ. 6Ση άιιν φκσο εθηφο απφ ην λνπ δηαηάδεη ην ζψκα λα επηηεζεί; 7Ση 
άιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε έδξα ηνπ θφβνπ, εθηφο απφ φ,ηη ζθέπηεηαη ην θφβν; 
7. Σν κίζνο είλαη ζπγθεθξηκέλν. 2Πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξάγκα ζην νπνίν λα γίλεη ε 
επίζεζε. 3Έλαο ερζξφο πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφο ζε κηα ηέηνηα κνξθή πνπ λα κπνξεί λα 
αγγηρηεί θαη λα ηδσζεί θαη λα αθνπζηεί θαη ηειηθά λα θνλεπηεί. 
4ηαλ ην κίζνο ελαπφθεηηαη ζε θάπνην πξάγκα, απαηηεί ην ζάλαην ηφζν ζίγνπξα φζν ε 
Φσλή ηνπ Θενχ δηαθεξχζζεη φηη δελ ππάξρεη ζάλαηνο.  θφβνο είλαη αρφξηαγνο, 
θαηαβξνρζίδεη ην θαζεηί πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα ηνπ, βιέπνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζην θαζεηί θαη 
έρνληαο ηελ αλάγθε λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα θαηαζηξέςεη. 
8. πνηνο βιέπεη έλα αδεξθφ ζαλ έλα ζψκα, ηνλ βιέπεη ζαλ ζχκβνιν ηνπ θφβνπ. 2Καη ζα 
επηηεζεί, επεηδή φ,ηη βιέπεη είλαη ν δηθφο ηνπ θφβνο εμσηεξηθεπκέλνο, έηνηκνο λα επηηεζεί, 
νπξιηάδνληαο λα ελσζεί κε απηφλ θαη πάιη. 3Μελ ππνηηκάο ηελ έληαζε ηεο νξγήο πνπ ν 
πξνβιεκέλνο θφβνο γελλά. 4ηξηγγιίδεη γεκάηνο νξγή θαη γξαηδνπλίδεη ηνλ αέξα κε ιχζζα, 
ειπίδνληαο λα αξπάμεη ηνλ πιάζηε ηνπ θαη λα ηνλ θαηαβξνρζίζεη. 
9. Απηφ βιέπνπλ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο ζε θάπνηνλ πνπ ν Οπξαλφο ιαηξεχεη, νη άγγεινη 
αγαπνχλ θαη ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηέιεην. 2Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ. 3Καη ζηελ 
φξαζε ηνπ Υξηζηνχ ε νκνξθηά ηνπ θαζξεπηίδεηαη ζε κηα κνξθή ηφζν άγηα θαη ηφζν 
ππέξνρε πνπ δε ζα κπνξνχζεο λα θξαηεζείο απφ ην λα γνλαηίζεηο ζηα πφδηα ηνπ. 4Αληί λα 
γνλαηίζεηο φκσο, ζα πάξεηο ην ρέξη ηνπ, γηαηί ζηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ είζαη φκνηνο κε απηφλ. 
5Ζ επίζεζε ζνπ ζε απηφλ είλαη ν ερζξφο ζνπ, γηαηί δε ζα αληηιεθηείο φηη ζηα ρέξηα ηνπ είλαη 
ε ζσηεξία ζνπ. 6Εήηεζέ ηνπ κφλν απηφ θαη ζα ζνπ ην δψζεη. 7Εήηεζέ ηνπ λα κε ζπκβνιίδεη 
ην θφβν ζνπ. 8Θα παξαθαινχζεο λα θαηαζηξέςεη ε αγάπε ηνλ εαπηφ ηεο; 9Ζ ζα ήζειεο λα 
ζνπ απνθαιπθζεί θαη λα ζε απειεπζεξψζεη; 
10. ήκεξα εμαζθνχκεζα κ' έλα ηξφπν πνπ έρνπκε επηρεηξήζεη πξνεγνπκέλσο. 2Ζ 
εηνηκφηεηα ζνπ είλαη πην θνληά ηψξα θαη ζα πιεζηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζήκεξα ηελ φξαζε 
ηνπ Υξηζηνχ. 3Αλ είζαη απνθαζηζκέλνο λα ηελ θηάζεηο, ζα πεηχρεηο ζήκεξα. 4Καη κφιηο 
πεηχρεηο, δε ζα είζαη πξφζπκνο λα δερηείο ηνπο κάξηπξεο πνπ ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο ζνπ 
πξνζθαινχλ. 5Ο,ηη ζα δεηο, ζα ζνπ κηιήζεη ηξαγνπδηζηά γηα παλάξραηεο κεισδίεο πνπ ζα 
ζπκεζείο  . 6Γελ έρεηο μεραζηεί ζηνλ Οπξαλφ. 7Γελ ζα ήζειεο λα ηνλ ζπκεζείο; 
11. Γηάιεμε έλαλ αδεξθφ, ζχκβνιν ησλ ππνινίπσλ, θαη δήηεζε ηνπ ηε ζσηεξία. 2Γεο ηνλ 
πξψηα φζν πην θαζαξά κπνξείο ζηελ ίδηα κνξθή πνπ ηνλ έρεηο ζπλεζίζεη.3Γεο ην 
πξφζσπν ηνπ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ, ηα ξνχρα ηνπ. 4Παξαθνινχζεζε ηνλ λα ρακνγειά 
θαη δεο ηηο γλσζηέο ρεηξνλνκίεο πνπ θάλεη ηφζν ζπρλά. 5Μεηά ζπιινγίζνπ ην εμήο: φ,ηη 
βιέπεηο ηψξα ζνπ θξχβεη ηε ζέα ελφο πνπ κπνξεί λα ζνπ ζπγρσξέζεη φιεο ζνπ ηηο 
ακαξηίεο. Σα ηεξά ρέξηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αθαηξέζνπλ ηα θαξθηά πνπ ηξππνχλ ηα 
δηθά ζνπ ρέξηα θαη λα βγάινπλ ην αγθαζσηφ ζηεθάλη πνπ έρεηο βάιεη πάλσ ζην καησκέλν 
ζνπ θεθάιη. 6Εήηεζέ ηνπ ην εμήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζε απειεπζεξψζεη: 
7Γώζε κνπ ηελ επινγία ζνπ άγηε Τηέ ηνπ Θενύ. 
8Θα ήζεια λα ζε θνηηάμσ κε ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνύ 
θαη λα δσ ηελ ηέιεηα αζσόηεηα κνπ ζε ζέλα. 
12. Καη Απηφο ζα απαληήζεη ζε Δθείλνλ πνπ επηθαιέζηεθεο. 2Γηαηί ζα αθνχζεη ηε Φσλή γηα 
ην Θεφ κέζα ζνπ θαη ζα απαληήζεη κε ηε δηθή ζνπ θσλή. 3Κνίηαμέ ηνλ ηψξα, απηφλ πνπ 
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έρεηο δεη κφλν θαη κφλν ζαλ ζάξθα θαη νζηά, θαη αλαγλψξηζε φηη ν Υξηζηφο έρεη έξζεη ζε 
ζέλα. 4Ζ ζεκεξηλή ζνπ ηδέα είλαη ε αζθαιήο ζνπ απφδξαζε απφ ην ζπκφ θαη ην θφβν. 
5Πξφζεμε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηο ακέζσο, αλ κπεηο ζην πεηξαζκφ λα επηηεζείο ζ' έλαλ 
αδεξθφ θαη λα αληηιεθζείο ζε απηφλ ην ζχκβνιν ηνπ θφβνπ ζνπ. 6Καη ζα ηνλ δεηο μαθληθά 
λα κεηακνξθψλεηαη απφ ερζξφ ζε ζσηήξα, απφ ην δηάβνιν ζην Υξηζηφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 162 
 
Δίκαη Όπσο κε Γεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. Απηή κνλάρα ε ζθέςε, αλ θξαηηφηαλ ζην λνπ, ζα έζσδε ηνλ θφζκν. 2Απφ θαηξφ ζε θαηξφ 
ζα ηελ επαλαιακβάλνπκε, θαζψο θηάλνπκε ζε λέα ζηάδηα ζηε κάζεζε καο.3Θα έρεη πνιχ 
κεγαιχηεξν λφεκα γηα ζέλα θαζψο πξνρσξείο. 4Απηά ηα ιφγηα είλαη ηεξά, γηαηί είλαη ηα 
ιφγηα πνπ ν Θεφο έδσζε ζαλ απάληεζε ζηνλ θφζκν πνπ έπιαζεο. 5Με απηά ν θφζκνο 
εμαθαλίδεηαη, θαη φια ηα πξάγκαηα πνπ βιέπνληαη κέζα ζηα θαηαρληαζκέλα ζχλλεθα ηνπ 
θαη ηηο λεθειψδεηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ ράλνληαη θαζψο ιέεη θαλείο απηά ηα ιφγηα. 6Γηαηί 
πξνέξρνληαη απφ ην Θεφ. 
2. Απηφο είλαη ν Λφγνο κε ηνλ νπνίν ν Τηφο έγηλε ε επηπρία ηνπ Παηέξα Σνπ, ε Αγάπε Σνπ 
θαη ε ηειείσζε Σνπ. 2Δδψ δηαθεξχζζεηαη ε δεκηνπξγία θαη ηηκάηαη φπσο είλαη. 3Γελ 
ππάξρεη θαλέλα φλεηξν πνπ απηά ηα ιφγηα δε ζα εμαθαλίζνπλ, θακηά ζθέςε ακαξηίαο θαη 
θακηά ςεπδαίζζεζε κέζα ζην φλεηξν πνπ δε ζα δηαιπζνχλ κπξνζηά ζηε δχλακε ηνπο. 
4Δίλαη ε ζάιπηγγα ηεο αθχπληζεο πνπ αληερεί ζε φιν ηνλ θφζκν. 5Οη λεθξνί μππλνχλ γηα 
λα απαληήζνπλ ζην θάιεζκα ηεο. 6Καη απηνί πνπ δνπλ θαη αθνχλ ην ζάιπηζκα ηεο πνηέ δε 
ζα δνπλ ην ζάλαην. 
3. Δίλαη πξάγκαηη άγηνο απηφο πνπ θάλεη απηά ηα ιφγηα δηθά ηνπ, αλπςψλνληαο ηα ζην λνπ 
ηνπ φηαλ μππλά ην πξσί, αλαθαιψληαο ηα ζηε κλήκε ηνπ φιε ηελ εκέξα θαη παίξλνληαο ηα 
καδί ηνπ ηε λχρηα φηαλ πάεη λα θνηκεζεί. 2Σα φλεηξα ηνπ είλαη γεκάηα επηπρία θαη ε 
αλάπαπζε ηνπ ζίγνπξε, ε αζθάιεηα ηνπ εμαζθαιηζκέλε θαη ην ζψκα ηνπ ζεξαπεπκέλν, 
επεηδή θνηκάηαη θαη μππλά κε ηελ αιήζεηα πάληνηε κπξνζηά ηνπ. 3Θα ζψζεη ηνλ θφζκν, 
επεηδή δίλεη ζηνλ θφζκν φ,ηη ιακβάλεη θάζε θνξά πνπ εθαξκφδεη ηα ιφγηα ηεο αιήζεηαο. 
4. ήκεξα εμαζθνχκεζα απιά. 2Γηαηί ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ηζρπξά θαη δε 
ρξεηάδνληαη άιιεο ζθέςεηο γηα λα αιιάμνπλ ην λνπ εθείλνπ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. 3Σφζν 
νινθιεξσηηθά κεηαβάιιεηαη ν λνπο, πνπ γίλεηαη ηψξα ην ζεζαπξνθπιάθην ζην νπνίν ν 
Θεφο ηνπνζεηεί φια ηα δψξα Σνπ φιε ηελ Αγάπε Σνπ, γηα λα δηαλεκεζεί ζε φιν ηνλ θφζκν 
θαη λα απμεζεί κε ην δφζηκν ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο επεηδή ην κνίξαζκα 
ηεο είλαη απεξηφξηζην. 4Καη έηζη καζαίλεηο λα ζθέπηεζαη κε ην Θεφ.5Ή φξαζε ηνπ Υξηζηνχ 
έρεη επαλνξζψζεη ηε δηθή ζνπ φξαζε κε ην λα δηαζψζεη ην λνπ ζνπ. 
5. Σηκάκε εζέλα ζήκεξα. 2Γηθφ ζνπ είλαη ην δηθαίσκα γηα ηελ ηέιεηα αγηνζχλε πνπ ηψξα 
απνδέρεζαη. 3Με απηή ηελ απνδνρή ε ζσηεξία έξρεηαη ζηνλ θαζέλα, γηαηί πνηνο ζα 
κπνξνχζε λα αγαπά ηελ ακαξηία φηαλ ηέηνηα αγηνζχλε έρεη επινγήζεη ηνλ θφζκν; 4Γ1νηνο 
ζα κπνξνχζε λα απειπηζηεί, φηαλ ε ηέιεηα ραξά είλαη δηθή ζνπ, δηαζέζηκε ζε φινπο ζαλ 
ζεξαπεία γηα ηε ζιίςε θαη ηε δπζηπρία γηα θάζε αίζζεζε απψιεηαο θαη γηα ηελ πιήξε 
απφδξαζε απφ ηελ ακαξηία θαη ηελ ελνρή; 
6. Καη πνηνο δε ζα ήζειε λα είλαη αδεξθφο ζνπ ηψξα, εζχ, πνπ είζαη ν ιπηξσηήο ηνπ θαη ν 
ζσηήξαο ηνπ. 2Πνηνο ζα κπνξνχζε λα κε ζε θαισζνξίδεη ζηελ θαξδηά ηνπ κε κηα 
πξφζθιεζε γεκάηε αγάπε, αλππνκνλψληαο λα ελσζεί κε έλαλ φκνην ηνπ ζηελ αγηνζχλε; 
3Δίζαη φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 4Απηά ηα ιφγηα δηαιχνπλ ην ζθνηάδη θαη ε λχρηα 
εμαθαλίδεηαη. 5Σν θσο έρεη έξζεη ζήκεξα λα επινγήζεη ηνλ θφζκν. 6Γηαηί έρεηο αλαγλσξίζεη 
ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ζνπ είλαη ε αλαγλψξηζε ην θφζκνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 163  
 
Γελ Τπάξρεη Θάλαηνο. Ο Τηόο ηνπ Θενύ Δίλαη Διεύζεξνο. 
 
1. Ο ζάλαηνο είλαη κηα ζθέςε πνπ παίξλεη πνιιέο κνξθήο, νη νπνίεο ζπρλά δελ 
αλαγλσξίδνληαη. 2Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ ιχπε, θφβνο, αλεζπρία ή ακθηβνιία, ζαλ 
ζπκφο, απηζηία θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζψκαηα, ζαλ θζφλνο θαη 
ζαλ φιεο ηηο κνξθέο ζηηο νπνίεο ε επηζπκία λα είζαη απηφ πνπ δελ είζαη κπνξεί λα έξζεη λα 
ζε δειεάζεη. 3Οιεο απηέο νη ζθέςεηο δελ είλαη παξά απεηθνλίζεηο ηεο ιαηξείαο ηνπ ζαλάηνπ 
ζαλ ζσηήξα θαη απειεπζεξσηή. 
2. Ζ πξνζσπνπνίεζε ηνπ θφβνπ, ν νηθνδεζπφηεο ηεο ακαξηίαο, ν Θεφο ησλ ελφρσλ θαη ν 
άξρνληαο φισλ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη απαηψλ, ε ζθέςε ηνπ ζαλάηνπ θαίλεηαη ηζρπξή. 
2Γηαηί θαίλεηαη λα θξαηά φια ηα φληα κέζα ζην ξπηηδηαζκέλν ρέξη ηεο, φιεο ηηο ειπίδεο θαη 
ηηο επηζπκίεο κέζα ζην θαηαζηξεπηηθφ ηεο γξάπσκα, θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο 
ζηφρνπο πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί κφλν θαη κφλν ζηα ηπθιά ηεο κάηηα.3η αδχλακνη, νη 
αλήκπνξνη θαη νη άξξσζηνη ππνθιίλνληαη κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηεο, λνκίδνληαο φηη κφλν 
απηή είλαη πξαγκαηηθή, αλαπφθεπθηε, άμηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. 4Γηαηί κφλν απηή ζα 
έξζεη ζηα ζίγνπξα. 
3. ια ηα πξάγκαηα εθηφο απφ ην ζάλαην θαίλνληαη λα είλαη αβέβαηα, ράλνληαη φζν 
δχζθνιν θη αλ είλαη λα ηα θεξδίζεηο, έρνπλ αβέβαηε έθβαζε θαη ηείλνπλ λα πξνδίλνπλ ηηο 
ειπίδεο πνπ θάπνηε δεκηνχξγεζαλ θαη λα αθήλνπλ ηε γεχζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο 
ηαπείλσζεο ζην πέξαζκα ηνπο, ζηε ζέζε ησλ θηινδνμηψλ θαη ησλ νλείξσλ. 2ην ζάλαην 
φκσο βαζίδεηαη θαλείο. 3Γηαηί ζα έξζεη ζηα ζίγνπξα, φηαλ έξζεη ε ψξα γηα ηελ άθημε ηνπ. 
4Πνηέ δελ ζα παξαιείςεη λα πάξεη θάζε δσή ζαλ φκεξν ηνπ. 
4. Θα ήζειεο λα ππνηαρηείο ζε έλα ηέηνην είδσιν; 2Δδψ, ε δχλακε θαη ε ηζρχο ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Θενχ γίλεηαη αληηιεπηή κέζα ζε έλα είδσιν θηηαγκέλν απφ ζθφλε. 3Δδψ, ην αληίζεην 
ηνπ Θενχ αλαθεξχζζεηαη θχξηνο φιεο ηεο δεκηνπξγίαο, δπλαηφηεξν απφ ην Θέιεκα ηνπ 
Θενχ γηα ηε δσή, δπλαηφηεξν απφ ηελ απεξαληνζχλε ηεο αγάπεο θαη απφ ηελ ηέιεηα, 
ακεηάβιεηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Οπξαλνχ. 4Δδψ, ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ 
ζπληξίβεηαη ηειηθά θαη αθήλεηαη λα αλαπαπηεί θάησ απφ ηελ ηαθφπεηξα πνπ ν ζάλαηνο 
έρεη βάιεη πάλσ ζην ζψκα ηνπ άγηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 
5. Διεεηλφο ζηε ζπληξηβή ηνπ, έρεη γίλεη φπσο ν ζάλαηνο ζα ηνλ ήζειε λα είλαη. 2Ο 
επηηάθηνο ηνπ, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν ζάλαηνο έρεη γξάςεη, δελ ηνπ δίλεη θαλέλα φλνκα, γηαηί 
έρεη γίλεη ρψκα. 3Λέεη κνλάρα ην εμήο: «Δδψ είλαη έλαο κάξηπξαο φηη ν Θεφο είλαη λεθξφο». 
4Καη απηφ ν ζάλαηνο ην γξάθεη μαλά θαη μαλά, ελψ νη πηζηνί ηνπ ζπκθσλνχλ θαη 
γνλαηηζκέλνη κε ηα κέησπα ηνπο θάησ ζην έδαθνο ςηζπξίδνπλ θνβηζκέλνη φηη έρεη δίθην. 
6. Δίλαη αδχλαην λα ιαηξεχεηο νπνηαδήπνηε κνξθή ζαλάηνπ θαη σζηφζν λα δηαιέμεηο 
κεξηθέο κνξθέο πνπ δε ζα ζνπ άξεζαλ θαη ζα ήζειεο λα απνθχγεηο, ελψ αθφκα 
εκπηζηεχεζαη ηηο ππφινηπεο. 2Γηαηί ν ζάλαηνο είλαη απφιπηνο. 3Δίηε φια ηα πξάγκαηα 
πεζαίλνπλ είηε δνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα πεζάλνπλ. 4Καλέλαο ζπκβηβαζκφο δελ είλαη 
δπλαηφο  .5Γηαηί εδψ βιέπνπκε θαη πάιη κηα νινθάλεξε ηδέα, ηελ νπνία πξέπεη λα δερηνχκε 
αλ ζέινπκε λα είκαζηε δηαλνεηηθά πγηείο: φ,ηη αληηθξνχεη εληειψο κηα ζθέςε δελ κπνξεί λα 
είλαη αιεζηλφ, εθηφο αλ ην αληίζεην ηεο απνδερηεί φηη είλαη ςέκαηα. 
7. Ζ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Θενχ είλαη ηφζν γεινία, πνπ αθφκε θαη νη ηξεινί δπζθνιεχνληαη 
λα ηελ πηζηέςνπλ. 2Γηαηί ππνλνεί φηη ν Θεφο ήηαλ δσληαλφο θάπνηε θαη κε θάπνην ηξφπν 
αθαλίζηεθε, θνλεχηεθε, πξνθαλψο, απφ εθείλνπο πνπ δελ Σνλ ήζειαλ λα επηβηψζεη.3Ζ 
ηζρπξφηεξε ηνπο ζέιεζε κπφξεζε λα ππεξληθήζεη ηε Γηθή Σνπ θαη έηζη ε αηψληα δσή 
ππφθπςε ζην ζάλαην. 4Καη καδί κε ηνλ Παηέξα πέζαλε θαη ν Τηφο επίζεο. 
8. Απηνί πνπ ιαηξεχνπλ ην ζάλαην κπνξεί λα είλαη θνβηζκέλν». 2Καη σζηφζν, κπνξνχλ 
ηέηνηεο ζθέςεηο λα είλαη ηξνκαθηηθέο; 3Αλ έβιεπαλ φηη είλαη κνλάρα ν ζάλαηνο ζηνλ νπνίν 
πηζηεχνπλ, ζα απειεπζεξψλνληαλ ακέζσο. 4Καη εζχ ζα ηνπο ην δείμεηο απηφ ζήκεξα. 5Γελ 
ππάξρεη ζάλαηνο, ηνλ απαξληφκαζηε ηψξα ζηελ θάζε κνξθή ηνπ, γηα ηε ζσηεξία ηνπο θαη 
γηα ηε δηθή κνπ ζσηεξία επίζεο. 6Ο Θεφο δελ έπιαζε ην Θάλαην. 7Δπνκέλσο, 
νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ παίξλεη πξέπεη λα είλαη ςεπδαίζζεζε. 8Απηή είλαη ε ζέζε πνπ 
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παίξλνπκε ζήκεξα. 9Καη καο αλαηίζεηαη λα θνηηάμνπκε πέξα απφ ην ζάλαην θαη λα δνχκε 
ηε δσή. 
9. Παηέξα καο, επιόγεζε ηα κάηηα καο ζήκεξα. 2ΔΊκαζηε νη αγγειηαθόξνη ζνπ θαη ζα ζέιακε 
λα δνύκε ηελ ππέξνρε αληαλάθιαζε ηεο Αγάπεο νπ ε νπνία ιάκπεη ζην θαζεηί 3Ενύκε θαη 
θηλνύκαζηε κνλάρα κέζα ζε Δζέλα. 4Γελ είκαζηε απνρσξηζκέλνη από ηελ αηώληα δσή νπ. 
5Γελ ππάξρεη ζάλαηνο, γηαηί ν ζάλαηνο δελ είλαη ην ζέιεκά νπ. 6Καη βξηζθόκαζηε, εθεί πνπ 
καο έρεηο βάιεη, ζηε δσή πνπ κνηξαδόκαζηε κε Δζέλα θαη κε όια ηα όληα γηα λα είκαζηε 
όκνηνη κε Δζέλα θαη κέξνο ηνπ Δαπηνύ νπ γηα πάληα. Γερόκαζηε ηηο θέςεηο νπ ζαλ δηθέο 
καο θαη ην ζέιεκά καο είλαη έλα κε ην Γηθό νπ Θέιεκα γηα πάληα. 8Ακήλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 164 
  
Σώξα Δίκαζηε Έλα κε Απηόλ πνπ Δίλαη ε Πεγή καο. 
 
Η. Πνηα άιιε ψξα εθηφο απφ απηή ηε ζηηγκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ε αιήζεηα; 2Σν παξφλ 
είλαη ν κφλνο ρξφλνο πνπ ππάξρεη. 3Καη έηζη ζήκεξα, απηή ηε ζηηγκή, ηψξα, εξρφκαζηε λα 
δνχκε φ,ηη ππάξρεη γηα πάληα, φρη ζηε δηθή καο φξαζε αιιά ζηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ. 4Απηφο 
θνηηάδεη πέξα απφ ην ρξφλν θαη βιέπεη ηελ αησληφηεηα φπσο απεηθνλίδεηαη εθεί. 5Αθνχεη 
ηνπο ήρνπο πνπ ν αλφεηνο, πνιπάζρνινο θφζκνο δεκηνπξγεί, αιιά ηνπο αθνχεη ακπδξά. 
6Γηαηί πέξα απφ φινπο απηνχο αθνχεη ην ηξαγνχδη ηνπ Οπξαλνχ θαη βξίζθεη ηε Φσλή γηα ην 
Θεφ πην μεθάζαξε, πην θνληηλή θαη πην ζεκαληηθή. 
2. Ο θφζκνο ζβήλεη εχθνια κπξνζηά ζηε ζέα Σνπ. 2Οη ήρνη ηνπ γίλνληαη ακπδξνί. 3Μηα 
κεισδία πνπ πξνέξρεηαη απφ πνιχ πην καθξηά απφ ηνλ θφζκν γίλεηαη νινέλα θαη πην 
αηζζεηή, έλα παλάξραην Κάιεζκα ζην Οπνίν Απηφο δίλεη κηα παλάξραηα απάληεζε. 4Θα ηα 
αλαγλσξίζεηο θαη ηα δχν, γηαηί δελ είλαη παξά ε απάληεζή ζνπ ζην Κάιεζκα ηνπ Παηέξα 
ζνπ.  Υξηζηφο απαληά γηα ζέλα, αληερψληαο ηνλ Δαπηφ ζνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή 
ζνπ γηα λα δψζεη ηε ραξνχκελε ζπγθαηάζεζε Σνπ, απνδερφκελνο ηελ απειεπζέξσζε ζνπ 
γηα ζέλα. 
3. Πφζε άγηα είλαη ε εμάζθεζε ζνπ ζήκεξα, θαζψο ν Υξηζηφο ζνπ δίλεη ηελ φξαζε Σνπ θαη 
αθνχεη γηα ζέλα θαη απαληά ζην φλνκα ζνπ ην Κάιεζκα πνπ αθνχεη! 2Πφζν ήζπρε είλαη ε 
ψξα πνπ δίλεηο γηα λα είζαη καδί Σνπ, πέξα απφ ηνλ θφζκν. 3Πφζν εχθνια μερληνχληαη φιεο 
νη θαηλνκεληθέο ακαξηίεο ζνπ θαη φινη νη θαεκνί ζνπ. 4ήκεξα ν πφλνο εγθαηαιείπεηαη, 
γηαηί νη ζέζεηο θαη νη ήρνη πνπ πξνέξρνληαη απφ πην θνληά απφ ηνλ θφζκν είλαη μεθάζαξνη 
γηα ζέλα πνπ ζήκεξα ζα δερηείο ηα δψξα πνπ δίλεη Απηφο. 
4. Τπάξρεη κηα ζησπή ζηελ νπνία ν θφζκνο δελ κπνξεί λα εηζβάιεη. 2Τπάξρεη κηα 
παλάξραηε εηξήλε πνπ βαζηάο ζηελ θαξδηά ζνπ θαη ηελ νπνία δελ έρεηο ράζεη. 3Τπάξρεη 
κηα αίζζεζε αγηνζχλεο κέζα ζνπ πνπ ε ζθέςε ηεο ακαξηίαο δελ έρεη αγγίμεη. 4ια απηά ζα 
ηα ζπκεζείο ζήκεξα. 5Ζ πίζηε ζνπ εμάζθεζε ζήκεξα ζα θέξεη ακνηβέο ηφζν κεγάιεο θαη 
ηφζν εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ αλαδήηεζεο ζην παξειζφλ, πνπ ζα 
κάζεηο φηη εδψ είλαη ν ζεζαπξφο ζνπ θαη ε αλάπαπζε ζνπ. 
5. ήκεξα είλαη ε κέξα πνπ νη κάηαηεο θαληαζίεο απνζχξνληαη, γηα λα απνθαιχςνπλ φ,ηη 
βξίζθεηαη πέξα απφ απηέο. 2Σψξα, φ,ηη πξαγκαηηθά ππάξρεη γίλεηαη νξαηφ, ελψ ην ζθνηάδη 
πνπ θαηλφηαλ λα ην θξχβεη απιψο εμαθαλίδεηαη. 'Σψξα ε ηζνξξνπία επαλνξζψλεηαη θαη ν 
δπγφο ηεο δηθαηνζχλεο αθήλεηαη ζε Απηφλ πνπ θξίλεη αιεζηλά. 4Καη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε 
Σνπ, έλαο θφζκνο ηέιεηαο αζσφηεηαο ζα απνθαιπθηεί κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ. 5Σψξα ζα 
ηνλ δεηο κε ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ. 6Σψξα ε κεηακφξθσζε ζνπ είλαη θαλεξή. 
6. Αδεξθέ, ε ζεκεξηλή εκέξα είλαη ηεξή γηα ηνλ θφζκν. 2Ζ φξαζε ζνπ, ε νπνία ζνπ δίλεηαη 
απφ θάπνπ πνιχ καθξηά απφ φια ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, ηα μαλαθνηηάεη απηά ηα 
πξάγκαηα απφ κηα λέα άπνςε. 3Καη φ,ηη βιέπεηο γίλεηαη ε ζεξαπεία θαη ε ζσηεξία ηνπ 
θφζκνπ. 4Καη ηα πνιχηηκα πξάγκαηα θαη ηα άρξεζηα γίλνληαη αληηιεπηά θαη βιέπνληαη 
φπσο είλαη. 5Καη φ,ηη είλαη άμην ηεο αγάπεο ζνπ ιακβάλεη ηελ αγάπε ζνπ, ελψ ηίπνηα 
ηξνκαθηηθφ δελ παξακέλεη. 
7. Γε ζα θξίλνπκε ζήκεξα. 2Θα ιάβνπκε κφλν φ,ηη καο δίλεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ γίλεηαη 
πέξα απφ ηνλ θφζκν.3Ή εμάζθεζε καο ζήκεξα γίλεηαη ην δψξν ηεο επραξηζηίαο καο γηα 
ηελ απειεπζέξσζε καο απφ ηελ ηχθισζε θαη ηε δπζηπρία. 4Σν θαζεηί πνπ βιέπνπκε 
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απιψο θαη κφλν ζα απμήζεη ηε ραξά καο, επεηδή ε αγηνζχλε ηνπ θαζξεπηίδεη ηε δηθή καο 
αγηνζχλε. ηεθφκαζηε ζπρσξεκέλνη ζηε ζέα ηνπ Υξηζηνχ, κε φιν ηνλ θφζκν ζπρσξεκέλν 
ζηε δηθή καο ζέα. 6Δπινγνχκε ηνλ θφζκν, θαζψο ηνλ βιέπνπκε ζην θσο ζην νπνίν ν 
σηήξαο καο βιέπεη εκάο, θαη ηνπ πξνζθέξνπκε ηελ ειεπζεξία πνπ καο δίλεηαη φρη κέζσ 
ηεο δηθήο καο φξαζεο αιιά κέζσ ηεο γεκάηεο ζπγρψξεζεο φξαζε Σνπ. 
8. Άλνημε ην παξαπέηαζκα θαηά ηελ εμάζθεζε ζνπ απιψο κε ην λα απνδεζκεχεζαη απφ 
φια ηα πξάγκαηα πνπ λνκίδεηο φηη ζέιεηο. 2Σνπο κεδακηλνχο ζεζαπξνχο ζνπ παξακέξηζε 
θαη άθεζε έλαλ θαζαξφ θαη αλνηρηφ ρψξν κέζα ζην λνπ ζνπ, φπνπ ν Υξηζηφο κπνξεί λα 
έξζεη θαη λα ζνπ πξνζθέξεη ην ζεζαπξφ ηεο ζσηεξίαο. 3Απηφο ρξεηάδεηαη ηνλ αγηφηαην λνπ 
ζνπ, γηα λα ζψζεη ηνλ θφζκν. 4Γελ είλαη απηφο ν ζηφρνο άμηνο λα είλαη δηθφο ζνπ; 5Γελ είλαη 
ε φξαζε ηνπ Υξηζηνχ άμηα λα αλαδεηεζεί πην πνιχ απφ ηνπο απνγνεηεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 
θφζκνπ; 
9. Μελ αθήζεηο ηε ζεκεξηλή εκέξα λα θχγεη ρσξίο λα δψζεηο ηε ζπγθαηάζεζε ζνπ θαη ηελ 
απνδνρή ζνπ ζηα δψξα πνπ θξαηά γηα ζέλα. 2Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν, αλ 
αλαγλσξίζεηο απηά ηα δψξα. 3Μπνξεί λα κελ βιέπεηο ην θαιφ πνπ ε απνδνρή ζνπ δίλεη 
ζηνλ θφζκν. 4Δίλαη ζίγνπξν φκσο φηη ζέιεηο ην. εμήο: απηήλ εδψ ηε κέξα κπνξείο λα 
αληαιιάμεηο φιε ηε δπζηπρία γηα ηε ραξά. 5Έμαζθήζνπ επζπλείδεηα θαη ην δψξν είλαη δηθφ 
ζνπ. 6Θα ζε εμαπαηνχζε ν Θεφο; 7Μπνξεί ε ππφζρεζε Σνπ λα κελ θξαηεζεί; 8Μπνξείο λα 
αξλεζείο λα δψζεηο ηφζν ιίγν, φηαλ ην Υέξη Σνπ πξνζθέξεη ηέιεηα ζσηεξία ζηνλ Τηφ Σνπ; 
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Αο Μελ Αξλεζεί ν Ννπο κνπ ηε θέςε ηνπ Θενύ. 
 
1. Ση θάλεη ηνλ θφζκν λα θαίλεηαη πξαγκαηηθφο εθηφο απφ ηελ απάξλεζή ζνπ ηεο αιήζεηαο 
πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ θφζκν; 2 Ση άιιν παξά νη ζθέςεηο ζνπ ηεο δπζηπρίαο θαη ηνπ 
ζαλάηνπ θξχβνπλ ηελ ηέιεηα επηπρία θαη ηελ αηψληα δσή πνπ ν Παηέξαο ζνπ ζέιεη γηα ζέλα. 
3Καη ηη άιιν εθηφο απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θξχςνπλ φ,ηη δελ κπνξεί λα 
ζπγθαιπθζεί; 4Ση ζα κπνξνχζε λα θξχςεη απφ ζέλα φ,ηη ήδε έρεηο, εθηφο απφ ηελ επηινγή 
ζνπ λα κελ ην βιέπεηο, αξλνχκελνο φηη ππάξρεη; 
2. Ζ θέςε ηνπ Θενχ ζε δεκηνχξγεζε. 2Γε ζε έρεη αθήζεη θαη νχηε γηα κηα ζηηγκή δελ έρεηο 
κείλεη καθξηά απφ απηήλ. 3νπ αλήθεη. 4Απφ απηήλ δεηο. 5Δίλαη ε Πεγή ηεο δσήο ζνπ θαη ζε 
θξαηά καδί ηεο, ην θαζεηί είλαη έλα κε ζέλα, επεηδή απηή ε θέςε δελ ζε έρεη αθήζεη. 6Ζ 
θέςε ηνπ Θενχ ζε πξνζηαηεχεη, θξνληίδεη γηα ζέλα, θάλεη ην δξφκν ζνπ νκαιφ θαη ηνλ 
ηφπν ηεο αλάπαπζεο ζνπ καιαθφ, θσηίδνληαο ην λνπ ζνπ κε επηπρία θαη αγάπε. 7Ζ 
αησληφηεηα θαη ε παληνηηλή δσή ιάκπνπλ ζην λνπ ζνπ, επεηδή ε θέςε ηνπ Θενχ δε ζε 
έρεη αθήζεη θαη αθφκα παξακέλεη καδί ζνπ. 
3. Πνηνο ζα αξληφηαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη ηελ εηξήλε ηνπ, ηε ραξά ηνπ, ηε ζεξαπεία ηνπ 
θαη ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ηνπ, ηελ ήξεκε αλάπαπζε ηνπ θαη ηε γαιήληα αθχπληζε ηνπ, αλ 
απιψο θαη κφλν αλαγλψξηδε πνχ βξίζθνληαη;.2Γε ζα πξνεηνηκαδφηαλ ακέζσο λα πάεη εθεί 
πνπ βξίζθνληαη, εγθαηαιείπνληαο θαζεηί άιιν ζαλ αλάμην ζε ζχγθξηζε κε απηά; 3Καη φηαλ 
ηα έβξηζθε δε ζα ζηγνπξεπφηαλ φηη ζα κείλνπλ καδί ηνπ θαη φηη θαη ν ίδηνο ζα κείλεη καδί 
ηνπο; 
4. Μελ απαξληέζαη ηνλ Οπξαλφ. 2Δίλαη δηθφο ζνπ ζήκεξα, κφλν θαη κφλν αλ ην δεηήζεηο. 
3Γε ρξεηάδεηαη λα αληηιεθζείο πφζν κεγάιν είλαη ην δψξν, πφζν αιιαγκέλνο ζα είλαη ν 
λνπο ζνπ πξηλ ην ιάβεηο. 4Εήηεζε λα ιάβεηο θαη ζα ζνπ δνζεί. 5Ζ βεβαηφηεηα βξίζθεηαη 
κέζα ζε απηφ ην δψξν. 6Μέρξη λα ην θαισζνξίζεηο ζαλ δηθφ ζνπ, ε αβεβαηφηεηα 
παξακέλεη.  Θεφο φκσο είλαη δίθαηνο. 8Ζ ζηγνπξηά δελ απαηηείηαη, γηα λα ιάβεηο φ,ηη κφλν 
ε απνδνρή ζνπ κπνξεί λα δψζεη. 
5. Εήηεζε κε επηζπκία. 2Γε ρξεηάδεηαη λα είζαη ζίγνπξνο φηη δεηάο ην κφλν πξάγκα πνπ 
ζέιεηο. 3Οηαλ φκσο ιάβεηο, ζα είζαη ζίγνπξνο φηη έρεηο ην ζεζαπξφ πνπ πάληνηε 
αλαδεηνχζεο. 4Με ηη ζα ηνλ αληάιιαδεο ηφηε; Ση ζα ζε έθαλε ηψξα λα ηνλ αθήζεηο λα ραζεί 
απφ ηελ εθζηαηηθή ζνπ ζέα; 6Γηαηί απηή ε ζέα απνδεηθλχεη φηη έρεηο αληαιιάμεη ηελ 
ηχθισζή ζνπ κε ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ, ν λνπο ζνπ έρεη εγθαηαιείςεη ηελ άξλεζε ηεο 
θέςεο ηνπ Θενχ θαη ηελ έρεη απνδερηεί ζαλ ηελ θιεξνλνκηά ζνπ. 
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6. Σψξα φιεο νη ακθηβνιίεο είλαη παξειζφλ, ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη βέβαην, θαη ε 
ζσηεξία ζνπ έρεη δνζεί. 2Σψξα ε δχλακε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ζην λνπ ζνπ, γηα λα 
ζεξαπεχεηο φπσο θαη εζχ ζεξαπεχηεθεο. 3Γηαηί ηψξα είζαη κεηαμχ ησλ ζσηήξσλ ηνπ 
θφζκνπ. 4Ο πξννξηζκφο ζνπ έγθεηηαη ζε απηφ θαη πνπζελά αιινχ. 5Θα έδηλε ν Θεφο ηε 
ζπγθαηάζεζε Σνπ λα κείλεη ν Τηφο Σνπ γηα πάληα πεηλαζκέλνο, εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ηνπ 
λα δερηεί ηελ ηξνθή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δήζεη; 6Ή αθζνλία ππάξρεη κέζα ηνπ θαη ε 
ζηέξεζε ηνπ δελ κπνξεί λα ηνλ απνθφςεη απφ ην ζπίηη ηνπ θαη απφ ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ 
πνπ ηνλ ζπληεξεί. 
7. Δμαζθήζνπ ζήκεξα έρνληαο ειπίδα. 2Γηαηί ε ειπίδα είλαη πξάγκαηη δηθαηνινγεκέλε. 3η 
ακθηβνιίεο ζνπ δελ έρνπλ λφεκα, γηαηί ν Θεφο είλαη βέβαηνο. 4Καη ε θέςε ηνπ Θενχ πνηέ 
δελ απνπζηάδεη. 5Δίλαη βέβαην φηη ε ζηγνπξηά ππάξρεη κέζα ζε ζέλα, πνπ είζαη νίθνο ηνπ 
Θενχ. '6Απηά ηα καζήκαηα αθαηξνχλ φιεο ηηο ακθηβνιίεο πνπ έρεηο ηνπνζεηήζεη κεηαμχ ηνπ 
Θενχ θαη ηεο ζηγνπξηάο ζνπ γηα Απηφλ. 
8. Βαζηδφκαζηε ζην Θεφ λα καο δψζεη βεβαηφηεηα, φρη ζηνπο εαπηνχο καο. 2Καη 
εμαζθνχκαζηε ζην φλνκα Σνπ, φπσο ν Λφγνο Σνπ καο θαζνδεγεί.3Ή ζηγνπξηά Σνπ 
βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ θάζε καο ακθηβνιία. 4Ζ Αγάπε Σνπ παξακέλεη ππεξάλσ θάζε 
θφβνπ καο. 5Ζ θέςε ηνπ Θενχ ζπλερίδεη λα είλαη πέξα απφ φια ηα φλεηξα θαη κέζα ζην 
λνπ καο, ζχκθσλα κε ην Θέιεκα Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 166 
 
Ο Θεόο κνπ Δκπηζηεύεηαη Όια ηα Γώξα Σνπ. 
 
1. ια ηα πξάγκαηα ζνπ έρνπλ δνζεί. 2Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ Θενχ ζε ζέλα είλαη 
απεξηφξηζηε. 3Απηφο γλσξίδεη ηνλ Τηφ Ίνπ. 4Απηφο δίλεη ρσξίο θακηά εμαίξεζε, ρσξίο λα 
αξλείηαη ηίπνηα πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηπρία ζνπ. 5Κη σζηφζν, αλ ην ζέιεκα 
ζνπ δελ είλαη έλα κε ην Γηθφ Σνπ, ηα δψξα Σνπ δελ ιακβάλνληαη. 6Ση ζα ζε έθαλε φκσο λα 
λνκίδεηο φηη ππάξρεη έλα ζέιεκα δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ Σνπ; 
2. Δδψ έρνπκε ηελ παξαδνμνινγία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 
2Απηφο ν θφζκνο δελ είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη επνκέλσο δελ είλαη πξαγκαηηθφο. 
Δθείλνη φκσο πνπ λνκίδνπλ φηη είλαη πξαγκαηηθφο, πξέπεη λα πηζηεχνπλ, επίζεο, φηη 
ππάξρεη έλα άιιν ζέιεκα ην νπνίν έρεη αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ εθείλα πνπ ζέιεη 
Απηφο. 4Απηφ είλαη πξαγκαηηθά αδχλαην, ν θάζε λνπο φκσο πνπ θνηηάδεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ 
ζεσξεί ζίγνπξν, ζηαζεξφ, αμηφπηζην θαη αιεζηλφ πηζηεχεη ζε δχν δεκηνπξγνχο, ή κφλν ζ' 
έλαλ, ηνλ εαπηφ ηνπ. 5Πφηέ φκσο δελ πηζηεχεη ζ' έλα Θεφ. 
3. Σα δψξα ηνπ Θενχ δελ είλαη εππξφζδεθηα ζε θαλέλαλ πνπ έρεη ηέηνηεο παξάμελεο 
πεπνηζήζεηο. 2Θα πξέπεη λα πηζηεχεη φηη ην λα δερηεί ηα δψξα ηνπ Θενχ, φζν θαλεξά θη αλ 
γίλνπλ απηά ηα δψξα, φζν επίκνλα θαη αλ θαιείηαη λα ηα δηεθδηθήζεη ζαλ δηθά ηνπ, είλαη ην 
ίδην κε ην λα πηεζηεί λα δηαπξάμεη πξνδνζία ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ. 2Θα αξλεζεί ηελ 
ππεξεζία ηνπο, ζα δηαςεχζεη ηελ αιήζεηα θαη ζα ππνθέξεη γηα λα δηαζψζεη ηνλ θφζκν πνπ 
έθηηαμε. 
4. Δδψ είλαη ην κφλν ζπίηη πνπ λνκίδεη φηη γλσξίδεη, 2Δδψ είλαη ε κφλε αζθάιεηα πνπ 
πηζηεχεη φηη κπνξεί λα βξεη.3Υσξίο ηνλ θφζκν πνπ έθηηαμε είλαη έλαο απφθιεξνο, 
θνβηζκέλνο θαη δίρσο θαηνηθία. 4Γε ζπλεηδεηνπνηεί φηη είλαη εδψ, ζηνλ θφζκν πνπ έθηηαμε, 
θνβηζκέλνο θαη δίρσο θαηνηθία, έλαο απφθιεξνο πνπ πεξηπιαληέηαη καθξηά απφ ην ζπίηη 
ηνπ, πνπ δε ζπλεηδεηνπνηεί φηη έρεη μεράζεη απφ πνχ ήξζε, πνχ πεγαίλεη θαη, αθφκα, πνηνο 
πξαγκαηηθά είλαη. 
5. Σα δψξα ηνπ Θενχ φκσο ηνλ ζπλνδεχνπλ ζηηο κνλαρηθέο, αλφεηεο, πεξηπιαλήζεηο ηνπ, 
αλ θαη δε γλσξίδεη θαλέλα απφ απηά. 2Γελ κπνξεί λα ηα ράζεη. 3Αιιά νχηε θαη βιέπεη ηη ηνπ 
δίλεηαη. 4πλερίδεη λα πεξηπιαληέηαη, αληηιακβαλφκελνο ηε καηαηφηεηα πνπ βιέπεη παληνχ 
γχξσ ηνπ, βιέπνληαο ην κεξίδην ηνπ ζηε δσή λα ράλεηαη ζηγά-ζηγά θαζψο πξνρσξεί πξνο 
ην ηίπνηα. 5Κη σζηφζν ζπλερίδεη λα πεξηπιαληέηαη, δχζηπρνο θαη θησρφο θαη κφλνο, παξ' 
φιν πνπ ν Θεφο είλαη καδί ηνπ θαη παξ' φιν πνπ έρεη έλα ζεζαπξφ ηφζν κεγάιν, πνπ ην 
θαζεηί πνπ πεξηέρεη ν θφζκνο δελ έρεη θακηά αμία κπξνζηά ζην κέγεζνο ηνπ. 
6. Φαίλεηαη λα έρεη κηα αμηνζξήλεηε κνξθή, θνπξαζκέλνο, εμαληιεκέλνο, ξαθέλδπηνο θαη 
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κε πφδηα καησκέλα απφ ηηο πέηξεο ζην δξφκν πνπ βαδίδεη. 2ινη έρνπλ ηαπηηζηεί κε απηφλ, 
γηαηί ν θαζέλαο πνπ έξρεηαη εδψ έρεη αθνινπζήζεη απηφ ην κνλνπάηη θαη έρεη αηζζαλζεί ηελ 
ίδηα ζπληξηβή θαη απειπηζία. Δίλαη θαλείο φκσο πξάγκαηη αμηνζξήλεηνο, φηαλ βιέπεηο φηη 
αθνινπζεί ην δξφκν πνπ δηάιεμε θαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 
Πνηνο βαδίδεη καδί ηνπ θαη λα αλνίμεη ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ γηα λα ειεπζεξσζεί; 
7. Απηφο είλαη ν εαπηφο πνπ δηάιεμεο, απηφο πνπ έπιαζεο ζαλ αληηθαηάζηαην ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. 2Απηφο είλαη ν εαπηφο πνπ βίαηα ππεξαζπίδεζαη ελαληίνλ θάζε ινγηθήο 
θαη θάζε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαη φισλ ησλ καξηχξσλ πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη 
δελ είζαη απηφο. 
3Γελ ηνπο αθνχο. 4Πξνρσξείο ζην δξφκν ζνπ ζθπθηφο, κε ηπρφλ θαη αληηιεθζείο κηα 
αλαιακπή ηεο αιήζεηαο θαη απαιιαγείο απφ ηελ απηαπάηε θαη απειεπζεξσζείο. 
8. Σξέκεηο απφ θφβν κε ηπρφλ θαη αηζζαλζείο ην άγγηγκα ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ ψκν ζνπ θαη 
αληηιεθζείο ην απαιφ Σνπ ρέξη λα ζε νδεγεί λα θνηηάμεηο ηα δψξα ζνπ. 2Πψο ινηπφλ ζα 
κπνξνχζεο λα δηαθεξχμεηο ηε θηψρεηα ζνπ ζηελ εμνξία; 3Απηφο ζα ζε έθαλε λα γειάζεηο κε 
απηή ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ζνπ. 4Πνχ είλαη ε κεκςηκνηξία ηφηε; 5Καη πνχ είλαη ε 
ηξαγσδία πνπ αλαδήηεζεο γηα απηφλ πνπ ν Θεφο πξνφξηζε λα έρεη κφλν ραξά; 
9. Ο παλάξραηνο θφβνο ζνπ ζε έρεη πιεζηάζεη ηψξα θαη ε δηθαηνζχλε ζε έρεη πξνθηάζεη 
επηηέινπο. 2Σν ρέξη ηνπ Υξηζηνχ έρεη αγγίμεη ηνλ ψκν ζνπ θαη αηζζάλεζαη φηη δελ είζαη 
κφλνο ζνπ. 3Τπνςηάδεζαη επίζεο φηη ν αμηνιχπεηνο εαπηφο πνπ λφκηδεο φηη ήζνπλ κπνξεί 
λα κελ είλαη ε Σαπηφηεηα ζνπ. 4 Λφγνο ηνπ Θενχ ίζσο λα είλαη πην αιεζηλφο απφ ηνλ δηθφ 
ζνπ. 5Ίζσο ηα δψξα Σνπ γηα ζέλα λα είλαη πξαγκαηηθά. 6Απηφο ίζσο λα κελ έρεη ηειείσο 
μεγειαζηεί απφ ην ζρέδην ζνπ λα θξαηήζεηο ηνλ Τηφ Σνπ ζε βαζηά ιεζκνληά θαη λα πάξεηο 
ην δξφκν πνπ δηάιεμεο ρσξίο ηνλ Δαπηφ ζνπ. 
10. Σν Θέιεκα ηνπ Θενχ δελ αληηηίζεηαη. 2Απιψο είλαη. 3Γελ είλαη ν Θεφο πνπ έρεηο 
θπιαθίζεη κε ην ζρέδην ζνπ λα ράζεηο ηνλ Δαπηφ ζνπ. 4Απηφο δε γλσξίδεη έλα ζρέδην ηφζν 
άζρεην κε ην Θέιεκα Σνπ. 5Τπήξμε κηα αλάγθε πνπ Απηφο δελ θαηάιαβε, αιιά ζηελ νπνία 
έδσζε κηα Απάληεζε. 6Απηφ είλαη φιν θη φιν. 7Καη εζχ, πνπ είζαη απηφο ζηνλ νπνίν ε 
Απάληεζε έρεη δνζεί, δελ έρεηο αλάγθε απφ ηίπνηα άιιν εθηφο απφ Απηήλ. 
11. Σψξα δνχκε, γηαηί ηψξα δελ κπνξνχκε λα πεζάλνπκε. 2Ζ επηζπκία λα πεζάλεηο έρεη 
απαληεζεί θαη ηα κάηηα πνπ ηελ θνίηαμαλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηψξα απφ ηελ φξαζε πνπ 
αληηιακβάλεηαη φηη δελ είζαη φ,ηη ππνθξίλεζαη φηη είζαη. 3Βαδίδεη καδί ζνπ Απηφο, πνπ 
απνθξίλεηαη ζηνξγηθά ζε φινπο ηνπο θφβνπο ζνπ κε κηα ζπιαρληθή απάληεζε: «δελ είλαη 
έηζη ηα πξάγκαηα». 4νπ δείρλεη φια ηα δψξα πνπ έρεηο θάζε θνξά πνπ ε ζθέςε ηεο 
θηψρεηαο ζε θαηαδπλαζηεχεη, θαη κηιά γηα ηε πληξνθηά Σνπ θάζε θνξά πνπ αληηιακβάλε-
ζαη ηνλ εαπηφ ζνπ λα είλαη κφλνο θαη θνβηζκέλνο. 
12. νπ ππελζπκίδεη επίζεο αθφκα έλα πξάγκα πνπ είρεο μεράζεη. 2Γηαηί ην Άγγηγκα Σνπ ζε 
έρεη θάλεη φκνην κε Απηφλ. 3Σα δψξα πνπ έρεηο δελ είλαη κφλν γηα ζέλα. 4,ηη έρεη έξζεη λα 
ζνπ πξνζθέξεη Απηφο, πξέπεη ηψξα λα κάζεηο λα δίλεηο. 5Άπηφ είλαη ην κάζεκα πνπ 
δηδάζθεη ε πξνζθνξά Σνπ, γηαηί Απηφο ζε έρεη ζψζεη απφ ηελ απνκφλσζε πνπ επηδίσμεο 
λα πιάζεηο γηα λα θξπθηείο απφ ην Θεφ. 6Απηφο ζνπ έρεη ππελζπκίζεη φια ηα δψξα πνπ 
ζνπ έρεη δψζεη ν Θεφο. 7Καη επίζεο κηιά γηα ην ηη γίλεηαη ην ζέιεκα ζνπ, φηαλ δερηείο απηά 
ηα δψξα θαη αλαγλσξίζεηο φηη είλαη δηθά ζνπ. 
13. Σα δψξα είλαη δηθά ζνπ, εκπηζηεπκέλα ζηε θξνληίδα ζνπ, γηα λα ηα δψζεηο ζε φινπο 
απηνχο πνπ δηάιεμαλ ην κνλαρηθφ δξφκν απφ ηνλ νπνίν έρεηο δηαθχγεη. 2Γελ 
θαηαιαβαίλνπλ φηη απιψο θαη κφλν θπλεγνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπο. 3Δζχ είζαη απηφο πνπ 
ηνπο δηδάζθεη ηψξα. 4Γηαηί έρεηο κάζεη απφ ην Υξηζηφ φηη ππάξρεη έλαο άιινο δξφκνο ζηνλ 
νπνίν κπνξνχλ λα βαδίζνπλ. 5Γίδαμε ηνπο κε ην λα ηνπο δείρλεηο ηελ επηπρία πνπ έξρεηαη 
ζε απηνχο πνπ αηζζάλνληαη ην άγγηγκα ηνπ Υξηζηνχ θαη αλαγλσξίδνπλ ηα δψξα ηνπ Θενχ. 
6Μελ αθήλεηο ηε ζιίςε λα θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ζνπ ζηελ απνζηνιή. 
14. Οη αλαζηελαγκνί ζνπ ζα πξνδψζνπλ ηψξα ηηο ειπίδεο εθείλσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 
ζέλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπο. 2Σα δάθξπα ζνπ είλαη δηθά ηνπο. 3Αλ είζαη άξξσζηνο, 
απιψο θαη κφλν αξλείζαη ηε ζεξαπεία ηνπο. 4,ηη θνβάζαη απιψο θαη κφλν ηνπο δηδάζθεη 
φηη νη θφβνη ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλνη. 5Σν ρέξη ζνπ δίλεη ην άγγηγκα ηνπ Υξηζηνχ, ε 
αιιαγή ηεο ζηάζεο ζνπ γίλεηαη ε απφδεημε φηη φπνηνο απνδέρεηαη ηα δψξα ηνπ Θενχ δελ 
κπνξεί πνηέ λα ππνθέξεη απφ ηίπνηα. 
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6Απηφο ζνπ έρεη εκπηζηεπηεί ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ πφλν. 
15. Μελ πξνδψζεηο ηελ απνζηνιή ζνπ. 2Γίλε ε δσληαλή απφδεημε ηνπ ηη κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ζηνλ θαζέλα ην άγγηγκα ηνπ Υξηζηνχ. 3 Θεφο ζνπ έρεη εκπηζηεπηεί φια ηα 
δψξα Σνπ. 4ηελ επηπρία ζνπ δψζε καξηπξία ηνπ πφζν κεηακνξθψλεηαη ν λνπο πνπ 
δηαιέγεη λα δερηεί ηα δψξα Σνπ θαη λα αηζζαλζεί ην άγγηγκα ηνπ Υξηζηνχ. 5Απηή είλαη ε 
απνζηνιή ζνπ ηψξα. 6Γηαηί ν Θεφο εκπηζηεχεηαη ην δφζηκν ησλ δψξσλ Σνπ ζε φινπο 
απηνχο πνπ ηα έρνπλ ιάβεη. 7Απηφο έρεη κνηξαζηεί ηε ραξά Σνπ κε ζέλα. 8Καη ηψξα 
πεγαίλεηο λα ηε κνηξαζηείο κε ηνλ θφζκν. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 167  
 
Τπάξρεη Μία Εσή θαη ηε Μνηξάδνκαη κε ην Θεό. 
 
1. Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε δσήο, γηαηί ε δσή είλαη φπσο ε αιήζεηα. 2Γελ έρεη 
δηαβαζκίζεηο. 3Δίλαη ε θαηάζηαζε πνπ κνηξάδνληαη φινη απηνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην 
Θεφ. 4πσο φιεο νη θέςεηο Σνπ, ε δσή δελ έρεη αληίζεην. 5Γελ ππάξρεη ζάλαηνο, επεηδή 
φ,ηη δεκηνχξγεζε ν Θεφο κνηξάδεηαη ηε Εσή Σνπ. 6Γελ ππάξρεη ζάλαηνο επεηδή ην αληίζεην 
ηνπ Θενχ δελ ππάξρεη. 7Γελ ππάξρεη ζάλαηνο, επεηδή ν Παηέξαο θαη ν Τηφο είλαη έλα. 
2. ε απηφ ηνλ θφζκν θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη ην αληίζεην ηεο δσήο. 
2Απηή ηελ θαηάζηαζε απνθαιείο ζάλαην. Δπηπιένλ έρνπκε κάζεη φηη ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ 
παίξλεη πνιιέο κνξθέο. 4Δίλαη ε ηδέα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 
δελ είλαη γεκάηα απφ ππέξηαηε επηπρία. Δίλαη ν ζπλαγεξκφο ζηνλ νπνίν αληηδξάο κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν εθηφο απφ ηέιεηα ραξά. 6Οιε ε ζιίςε, ε απψιεηα, ε αλεζπρία, ε 
δπζηπρία θαη ν πφλνο, αθφκα θαη ν παξακηθξφο αλαζηελαγκφο θνχξαζεο, ε παξακηθξή 
ελφριεζε, ή ην παξακηθξφ θαηζνχθηαζκα, παξαδέρνληαη ην ζάλαην. 7Καη έηζη αξλείζαη φηη 
δεηο. 
3. Ννκίδεηο φηη ν ζάλαηνο είλαη ζσκαηηθφο.2Κη σζηφζν είλαη κφλν θαη κφλν κηα ηδέα, 
άζρεηνο κε ην ηη θαίλεηαη ζαλ ζσκαηηθφ. 3Μηα ζθέςε βξίζθεηαη ζην λνπ. 4Μεηά κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί φπσο δηεπζχλεη ν λνπο  .5Ζ πεγή ηεο φκσο είλαη ην κέξνο φπνπ πξέπεη λα 
αιιαρηεί, αλ ε αιιαγή πξφθεηηαη λα ζπκβεί. 6Οη ηδέεο δε θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο. 7Ζ 
έκθαζε πνπ απηά ηα καζήκαηα έρνπλ δψζεη ζε απηή ηελ ηδέα, νθείιεηαη ζηνλ θεληξηθφ 
ξφιν πνπ παίδεη ζηηο πξνζπάζεηεο καο λα αιιάμνπκε ηε γλψκε ζνπ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 
8Δίλαη εμαηηίαο απηήο ηεο ηδέαο πνπ κπνξείο λα ζεξαπεπηείο. 9Άπηή είλαη ή αηηία ηεο 
ζεξαπείαο. 10Ο ιφγνο πνπ δελ κπνξείο λα πεζάλεηο. 11Ζ αιήζεηα ηεο ζε θαζηέξσζε ζαλ 
έλα κε ην Θεφ. 
4. Ο ζάλαηνο είλαη ε ζθέςε φηη είζαη απνρσξηζκέλνο απφ ην Γεκηνπξγφ ζνπ. Δίλαη ε 
πεπνίζεζε φηη νη θαηαζηάζεηο αιιάδνπλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελαιιάζζνληαη εμαηηίαο 
παξαγφλησλ πνπ δελ κπνξείο λα ειέγμεηο, πνπ δελ έπιαζεο θαη πνπ πνηέ δελ κπνξείο λα 
αιιάμεηο. 3Δίλαη ε ακεηάβιεηε πεπνίζεζε φηη νη ηδέεο κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ ηελ πεγή 
ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε πεγή ηνπο δελ πεξηέρεη θαη έηζη λα γίλνπλ 
δηαθνξεηηθέο απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ πεγή, δηαρσξηζκέλεο απφ απηήλ σο πξνο ην είδνο 
θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηελ απφζηαζε, ην ρξφλν θαη ηε κνξθή. 
5. Ο ζάλαηνο δελ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηε δσή. 2Οη ηδέεο παξακέλνπλ ελσκέλεο κε ηελ 
πεγή ηνπο. 3Μπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ην θαζεηί πνπ πεξηέρεη ε πεγή ηνπο. 4ε απηφ 
κπνξνχλ λα ππεξβνχλ θαηά πνιχ ηνλ εαπηφ ηνπο. 5Αιιά δελ κπνξνχλ λα γελλήζνπλ φ,ηη 
πνηέ δελ ηνπο δφζεθε. 6Οπσο πιάζνληαη έηζη θαη ζα πιάζνπλ. 7πσο γελλήζεθαλ έηζη θαη 
ζα γελλήζνπλ. 8Καη απφ εθεί πνπ πξνέξρνληαη, εθεί θαη ζα επηζηξέςνπλ. 
6. Ο λνπο κπνξεί λα λνκίδεη φηη θνηκάηαη, αιιά απηφ είλαη φιν θη φιν. 2Γελ κπνξεί λα 
κεηαβάιεη ηελ θαηάζηαζε ηεο εγξήγνξζεο ηνπ. 3Γελ κπνξεί λα πιάζεη έλα ζψκα, νχηε λα 
θαηνηθήζεη κέζα ζ' έλα ζψκα. 4,ηη είλαη μέλν ζην λνπ δελ ππάξρεη, επεηδή δελ έρεη πεγή. 
5Γηαηί ν λνπο δεκηνπξγεί φια ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη δελ κπνξεί λα ηνπο δψζεη 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ έρεη, νχηε λα αιιάμεη ηε δηθή ηνπ αηψληα θαη γεκάηε επίγλσζε 
θαηάζηαζε. 6Γελ κπνξεί λα πιάζεη φ,ηη είλαη πιηθφ. 7,ηη θαίλεηαη λα πεζαίλεη δελ είλαη 
παξά κηα έλδεημε φηη ν λνπο θνηκάηαη. 
7. Σν αληίζεην ηεο δσήο κπνξεί λα είλαη κφλν κηα άιιε κνξθή δσήο. 2Δπνκέλσο κπνξεί λα 
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ζπκθηιησζεί κε φ,ηη ην δεκηνχξγεζε, επεηδή δελ είλαη ζη' αιήζεηα αληίζεην. Ή κνξθή ηνπ 
κπνξεί λα αιιάμεη, κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη φ,ηη δελ είλαη. 4Ο λνπο φκσο είλαη λνπο, 
μχπληνο ή θνηκηζκέλνο. 5Γελ είλαη ην αληίζεην ηνπ ζε θαλέλα δεκηνχξγεκα, νχηε ζε φηη 
θαίλεηαη λα πιάζεη φηαλ πηζηεχεη φηη θνηκάηαη. 
8. Ο Θεφο δεκηνπξγεί ην λνπ κφλν ζηελ θαηάζηαζε ηεο εγξήγνξζεο. 2Απηφο δελ θνηκάηαη 
θαη νη δεκηνπξγίεο Σνπ δελ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ φ,ηη δελ ηνπο δίλεη Απηφο, νχηε λα 
πιάζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ Απηφο δε κνηξάδεηαη καδί ηνπο. 3Ή ζθέςε ηνπ ζαλάηνπ δελ είλαη 
ην αληίζεην ησλ ζθέςεσλ ηεο δσήο. 4Οη θέςεηο ηνπ Θενχ δελ αληηθξνχνληαη πνηέ απφ 
θαλελφο είδνπο αληηζέησλ θαη παξακέλνπλ γηα πάληα ακεηάβιεηεο, κε δχλακε λα 
επεθηείλνληαη παληνηηλά, ρσξίο θακηά αιιαγή — θη σζηφζν κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπο — 
επεηδή βξίζθνληαη παληνχ. 
9. ,ηη θαίλεηαη λα είλαη ην αληίζεην ηεο δσήο είλαη απιψο χπλνο. 2ηαλ ν λνπο δηαιέμεη λα 
είλαη φ,ηη δελ είλαη θαη λα δερηεί κηα μέλε δχλακε πνπ δελ έρεη, κηα μέλε θαηάζηαζε ζηελ 
νπνία δελ κπνξεί λα εηζέιζεη, ή κηα αλαιεζή θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη κέζα ζηελ Πεγή 
ηνπ, απιψο θαίλεηαη φηη πεγαίλεη λα θνηκεζεί γηα ιίγν. 3 Ολεηξεχεηαη ην ρξφλν, έλα 
δηάζηεκα ζην νπνίν φ,ηη θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη δελ έρεη πνηέ ζπκβεί θαη ζην νπνίν νη 
αιιαγέο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί δελ έρνπλ θακηά νπζία θαη φια ηα γεγνλφηα δελ ππάξρνπλ 
πνπζελά. 4ηαλ μππλήζεη ν λνπο, απιψο θαη κφλν ζπλερίδεη λα είλαη φπσο ήηαλ πάληνηε. 
10. Αο είκαζηε παηδηά ηεο αιήζεηαο ζήκεξα θη αο κελ αξλεζνχκε ηελ άγηα καο θιεξνλνκηά. 
2Ζ δσή καο δελ είλαη φπσο ηε θαληαδφκαζηε. 3Πνηνο κπνξεί λα αιιάμεη ηε δσή, επεηδή 
θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ή θάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα είλαη φ,ηη δελ είλαη, επεηδή θνηκάηαη θαη βιέπεη 
ζηα φλεηξα ηνπ ην αληίζεην απηνχ πνπ είλαη; 4Γε ζα δεηήζνπκε ην ζάλαην ζε θακηά κνξθή 
ηνπ ζήκεξα. 5χηε θαη ζα αθήζνπκε ηηο θαληαζίεο πνπ αληηηίζεληαη ζηε δσή λα κείλνπλ 
έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή εθεί πνπ ε θέςε ηεο αηψληαο δσήο έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ ίδην 
ην Θεφ. 
11. Σνλ άγην νίθν Σνπ πξνζπαζνχκε λα δηαθπιάμνπκε ζήκεξα φπσο Απηφο ηνλ 
δεκηνχξγεζε θαη ηνλ ζέιεη λα είλαη γηα πάληα. 2Απηφο είλαη ν Κχξηνο ηνπ ηη ζθεπηφκαζηε 
ζήκεξα. 3Καη κέζα ζηηο θέςεηο Σνπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αληίζεην, θαηαιαβαίλνπκε φηη 
ππάξρεη κηα δσή θαη φηη ηε κνηξαδφκαζηε κε Απηφλ, κε φια ηα δεκηνπξγήκαηα θαη κε ηηο 
ζθέςεηο ηνπο επίζεο, γηαηί Απηφο δεκηνχξγεζε ηα πάληα κέζα ζηελ ελφηεηα ηεο δσήο ε 
νπνία δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί θαη λα πεζάλεη θαη λα θχγεη απφ ηελ Πεγή ηεο δσήο απφ ηελ 
νπνία πξνήιζε. 
12. Μνηξαδφκαζηε κία δσή, επεηδή έρνπκε κία Πεγή, κηα Πεγή απφ ηελ Οπνία ε ηειεηφηεηα 
έξρεηαη ζε καο, παξακέλνληαο πάληα ζηνπο άγηνπο λφεο πνπ Απηφο δεκηνχξγεζε ηέιεηνπο. 
2πσο ήκαζηε, έηζη είκαζηε θαη ηψξα θαη ζα είκαζηε γηα πάληα. 3Δλαο λνπο πνπ θνηκάηαη 
πξέπεη λα μππλήζεη, θαζψο βιέπεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηειεηφηεηα λα θαζξεθηίδεη ηνλ Κχξην ηεο 
Εσήο ηφζν ηέιεηα πνπ ράλεηαη κέζα ζε απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη εθεί. 4Καη ηψξα δελ είλαη 
πηα απιψο κηα απεηθφληζε. 5Γίλεηαη ην πξάγκα πνπ απεηθνλίδεηαη θαη ην θσο πνπ θάλεη ηελ 
απεηθφληζε δπλαηή. 6Κακηά φξαζε δε ρξεηάδεηαη ηψξα. 7Γηαηί ν αθππληζκέλνο λνπο είλαη 
έλαο λνπο πνπ γλσξίδεη ηελ Πεγή ηνπ, ηνλ Δαπηφ ηνπ, ηελ Αγηνζχλε ηνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 168 
  
Ζ Υάξε νπ κνπ Γίλεηαη. Σε Εεηώ Σώξα. 
 
1. Ο Θεφο καο κηιά. 2Δκείο δε ζα Σνπ κηιήζνπκε; 3Γελ είλαη καθξηά. 4Γελ πξνζπαζεί λα 
θξπθηεί απφ καο. 5Δκείο πξνζπαζνχκε λα θξπθηνχκε απφ Απηφλ θαη πέθηνπκε ζε πιάλε. 
6Απηφο παξακέλεη εληειψο πξνζηηφο. 7Αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ. 8Σίπνηα δελ είλαη βέβαην εθηφο 
απφ απηφ, απηφ φκσο είλαη αξθεηφ. Απηφο ζα αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ γηα πάληα.10Οηαλ ν λνπο 
ηνπ θνηκάηαη. Απηφο αθφκε ηνλ αγαπά. 11Κη φηαλ ν λνπο ηνπ μππλήζεη. Απηφο ηνλ αγαπά κε 
κηα Αγάπε πνπ πνηέ δελ αιιάδεη. 
2. Αλ κφλν θαη κφλν γλψξηδεο ην λφεκα ηεο Αγάπεο Σνπ. ε ειπίδα θαη ε απειπηζία ζα ήηαλ 
αδχλαηεο. 2Γηαηί ε ειπίδα ζα είρε εθπιεξσζεί γηα πάληα θαη ε νπνηαδήπνηε είδνπο 
απειπηζία ζα ήηαλ αδηαλφεηε. 3Ζ ράξε Σνπ είλαη ε απάληεζε Σνπ ζηελ απειπηζία, γηαηί ζε 
απηή έγθεηηαη ε ζχκεζε ηεο Αγάπεο Σνπ. 4Γε ζα έδηλε Απηφο κε ραξά ηα κέζα κε ηα νπνία 
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ην Θέιεκα Σνπ αλαγλσξίδεηαη; 5Ζ ράξε Σνπ είλαη δηθή ζνπ, αλ ηελ παξαδερηείο. 6Καη ε 
αλάκλεζε Σνπ μππλά ζην λνπ πνπ δεηά απφ Απηφλ, ηα κέζα κε ηα νπνία ν χπλνο ηνπ 
ζηακαηά. 
3. ήκεξα δεηάκε απφ ην Θεφ ην δψξν πνπ Απηφο έρεη δηαθπιάμεη κε εμαηξεηηθή θξνληίδα 
κέζα ζηηο θαξδηέο καο, πεξηκέλνληαο λα ην παξαδερηνχκε. 2Απηφ είλαη ην δψξν κε ην 
νπνίν ν Θεφο έξρεηαη θαη καο αλπςψλεη, παίξλνληαο ν Ίδηνο ην ηειεπηαίν βήκα ηεο 
ζσηεξίαο. 3Καζνδεγνχκελνη απφ ηε Φσλή Σνπ, καζαίλνπκε φια ηα βήκαηα εθηφο απφ 
απηφ ην ηειεπηαίν. 4ην ηέινο φκσο έξρεηαη ν Ίδηνο θαη καο παίξλεη ζηελ Αγθαιηά Σνπ θαη 
καο μππλά. 5Σν δψξν ηεο ράξεο Σνπ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιψο κηα απάληεζε. 
6Δπαλαθέξεη φιεο ηηο αλακλήζεηο πνπ μέραζε ν θνηκηζκέλνο λνπο, φιε ηε βεβαηφηεηα γηα 
ην ηη είλαη ην λφεκα ηεο Αγάπεο. 
4. Ο Θεφο αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ. 2Εήηεζέ Σνπ ηψξα λα δψζεη ηα κέζα κε ηα νπνία απηφο ν 
θφζκνο ζα εμαθαληζηεί θαη ε φξαζε ζα έξζεη πξψηα, αθνινπζνχκελε κηα ζηηγκή αξγφηεξα 
απφ ηε γλψζε. 3Γηαηί κε ηε Υάξε βιέπεηο έλα θσο πνπ θαιχπηεη φιν ηνλ θφζκν κε αγάπε 
θαη παξαηεξείο φηη ν θφβνο εμαθαλίδεηαη απφ θάζε πξφζσπν, θαζψο νη θαξδηέο 
αλπςψλνληαη θαη δεηνχλ ην θσο ζαλ ην δηθαίσκά ηνπο. 4Ση κέλεη ηψξα πνπ ζα 
θαζπζηεξνχζε ηνλ Οπξαλφ έζησ θαη κηα ζηηγκή πεξηζζφηεξν; 5Ση δελ έρεη ήδε 
εμνπδεηεξσζεί, φηαλ έρεηο ζπγρσξέζεη ηα πάληα; 
5. ήκεξα είλαη κηα λέα θαη άγηα κέξα, γηαηί ιακβάλνπκε φ,ηη καο έρεη δνζεί. 2Ζ πίζηε καο 
αλήθεη ζηνλ Γφηε, φρη ζη ε δηθή καο απνδνρή. 3Παξαδερφκαζηε ηα ιάζε καο, αιιά Απηφο 
πνπ δε γλσξίδεη θαλέλα ιάζνο είλαη επίζεο Απηφο πνπ απαληά ζηα ιάζε καο, δίλνληαο καο 
ηα κέζα γηα λα ηα εγθαηαιείςνπκε θαη λα αλέιζνπκε ζε Απηφλ κε επγλσκνζχλε θαη αγάπε. 
6. Καη Απηφο θαηεβαίλεη λα καο ζπλαληήζεη, θαζψο εξρφκαζηε ζε Απηφλ. 2Γηαηί Απηφο δίλεη, 
φ,ηη έρεη πξνεηνηκάζεη γηα καο θη εκείο ην ιακβάλνπκε. Απηφ είλαη ην ζέιεκα Σνπ, επεηδή 
Απηφο αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ. 4ε Απηφλ πξνζεπρφκαζηε ζήκεξα, επηζηξέθνληαο κφλν θαη 
κφλν ην ιφγν πνπ καο έδσζε ηεο Ίδηαο Σνπ ηεο Φσλήο, ηνπ Λφγνπ Σνπ, ηεο Αγάπεο Σνπ: 
5Ζ ράξε νπ κνπ έρεη δνζεί. 6Σεδεηώ ηώξα. 
7Παηέξα, έξρνκαη ζε έλα. 
8Καη εζύ ζα έξζεηο ζε κέλα πνπ ην δεηώ. 
9Δίκαη ν Τηόο πνπ αγαπάο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 169  
 
Με ηε Υάξε Εσ. Με ηε Υάξε Απειεπζεξώλνκαη. 
 
1. Ζ ράξε είλαη κηα πιεπξά ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ, ε νπνία κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηελ 
θαηάζηαζή πνπ επηθξαηεί ζηελ ελφηεηα ηεο αιήζεηαο. 2Δίλαη ε πην πςειή θηινδνμία ηνπ 
θφζκνπ, γηαηί νδεγεί εληειψο πέξα απφ ηνλ θφζκν. Δίλαη ππεξάλσ ηεο κάζεζεο, θη 
σζηφζν ν ζηφρνο ηεο κάζεζεο, γηαηί ε ράξε δελ κπνξεί λα έξζεη κέρξη ν λνπο λα 
πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα αιεζηλή απνδνρή. 4Ζ ράξε ζα έξζεη ακέζσο ζε απηνχο 
πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη έλα κέξνο φπνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απαιά θαη λα γίλεη δεθηή 
κε πξνζπκία, έλα βσκφ θαζαξφ θαη άγην γηα ην δψξν. 
2. Ζ ράξε είλαη ε απνδνρή ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ κέζα ζε έλα θαηλνκεληθφ θφζκν κίζνπο 
θαη θφβνπ. 2Ζ ράξε απφ κφλε ηεο θάλεη ην κίζνο θαη ην θφβν λα. θχγνπλ, γηαηί, πξνζθέξεη 
κηα θαηάζηαζε ηφζν αληίζεηε κε ην θαζεηί πνπ πεξηέρεη ν θφζκνο, πνπ εθείλνη ησλ νπνίσλ 
ν λνπο είλαη θσηηζκέλνο κε ην δψξν ηεο ράξεο δελ κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ φηη ν θφζκνο 
ηνπ θφβνπ είλαη πξαγκαηηθφο. 
3. Ζ ράξε δελ καζαίλεηαη. 2Σν ηειεπηαίν βήκα πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ φιε ηε 
κάζεζε. 3Ή ράξε δελ είλαη ν ζηφρνο πνπ απηά ηα καζήκαηα θηινδνμνχλ λα πεηχρνπλ. 
4Πξνεηνηκαδφκαζηε φκσο γηα ηε ράξε, γηαηί έλαο δεθηηθφο λνπο κπνξεί λα αθνχζεη ην 
Κάιεζκα λα αθππληζηεί. 5Γελ είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο, ψζηε λα κελ αθνχεη ηε Φσλή ηνπ 
Θενχ. 6Δρεη αληηιεθζεί φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ δε γλσξίδεη θαη έηζη είλαη έηνηκνο λα 
δερηεί κηα θαηάζηαζε εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ εκπεηξία κε ηελ νπνία είλαη 
εμνηθεησκέλνο. 
4. Ίζσο λα θαίλεηαη φηη έρνπκε δηαςεχζεη ηε δήισζε καο φηη ε απνθάιπςε ηνπ Παηέξα θαη 
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ηνπ Τηνχ ζαλ έλα, έρεη ήδε θαζνξηζηεί. 2Αιιά έρνπκε πεη επίζεο φηη ν λνπο θαζνξίδεη πφηε 
ζα έξζεη απηή ε ψξα θαη φηη ηελ έρεη θαζνξίζεη. 3Κη σζηφζν ζε παξνηξχλνπκε λα δψζεηο 
καξηπξία γηα ην Λφγν ηνπ Θενχ, γηα λα επηηαρχλεηο ηελ έιεπζε ηεο ζε θάζε λνπ πνπ 
αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο αιήζεηαο πάλσ ζνπ. 
5. Ζ Δλφηεηα είλαη απιψο ε ηδέα φηη ν Θεφο είλαη. 2Καη κέζα ζηελ Όπαξμε Σνπ πεξηθιείεη 
φια ηα πξάγκαηα. 3Καλέλαο λνπο δελ πεξηέρεη ηίπνηα άιιν εθηφο απφ Απηφλ. 4Λέκε φηη «ν 
Θεόο είλαη» θαη κεηά ζηακαηάκε λα κηιάκε, γηαηί κπξνζηά ζε απηή ηε γλψζε ηα ιφγηα δελ 
έρνπλ λφεκα. 5Γελ ππάξρνπλ ρείιε λα ηα κηιήζνπλ θαη θαλέλα κέξνο ηνπ λνπ δελ είλαη 
ηψξα αξθεηά μερσξηζηφ γηα λα αηζζαλζεί φηη αληηιακβάλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 
εαπηφ ηνπ. 6Έρεη ελσζεί κε ηελ Πεγή ηνπ. 7Καη φπσο ε Ίδηα ηνπ ε Πεγή, απιψο είλαη. 
6. Γελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, νχηε λα γξάςνπκε, νχηε θαλ λα ζθεθηνχκε γηα απηφ. 
2Έξρεηαη ζηνλ θάζε λνπ, φηαλ ε πιήξεο αλαγλψξηζε φηη ην Θέιεκα ηνπ είλαη ην Θέιεκα 
ηνπ Θενχ έρεη ηειείσο δνζεί θαη ηειείσο ιεθζεί. Δπηζηξέθεη ην λνπ ζην αηειείσην παξφλ 
φπνπ ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ δελ κπνξνχλ λα ζπιιεθζνχλ. 4Βξίζθεηαη ππεξάλσ ηεο 
ζσηεξίαο, πέξα απφ φιεο ηηο ζθέςεηο ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζπγρψξεζεο θαη ηνπ άγηνπ 
πξνζψπνπ ηνπ Υξηζηνχ. 5Ο Τηφο ηνπ Θενχ έρεη απιψο εμαθαληζηεί κέζα ζηνλ Παηέξα ηνπ, 
φπσο ν Παηέξαο ηνπ έρεη εμαθαληζηεί κέζα ζε απηφλ. ' θφζκνο πνηέ δελ ππήξμε. 7Ζ 
αησληφηεηα παξακέλεη κηα δηαξθήο θαηάζηαζε. 
7. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη ππεξάλσ ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνζπαζνχκε λα επηζπεχζνπκε. 
2Ζ ζπγρψξεζε, φκσο, φηαλ δηδαρζεί θαη καζεπηεί, θέξλεη καδί ηεο ηηο εκπεηξίεο πνπ 
επηβεβαηψλνπλ φηη ε ψξα πνπ ν ίδηνο ν λνπο έρεη νξίζεη γηα λα εγθαηαιείςεη ηα πάληα εθηφο 
απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, είλαη θνληά ηψξα.3Γελ ηελ θάλνπκε λα έξζεη πην γξήγνξα, απφ 
ηελ άπνςε φηη φ,ηη ζα πξνζθέξεηο είρε ζπγθαιπθζεί απφ Απηφλ πνπ δηδάζθεη ηη ζεκαίλεη ε 
ζπγρψξεζε. 
8. ιε ε κάζεζε ήηαλ ήδε ζην Ννπ Σνπ, νινθιεξσκέλε θαη ηέιεηα. 2Απηφο αλαγλψξηζε ηα 
πάληα πνπ πεξηέρεη ν ρξφλνο θαη ηα έδσζε ζε φινπο ηνπο λφεο, ψζηε ν θαζέλαο, απφ κηα 
ζέζε ζηελ νπνία ν ρξφλνο είρε ηειεηψζεη, λα κπνξέζεη λα απνθαζίζεη πφηε λα αθεζεί 
ειεχζεξνο γηα ηελ απνθάιπςε θαη ηελ αησληφηεηα. 3Δρνπκε επαλαιάβεη αξθεηέο θνξέο 
πξνεγνπκέλσο φηη απιψο θαη κφλν θάλεηο έλα ηαμίδη πνπ έρεη ηειεηψζεη. 
9. Γηαηί ε ελφηεηα πξέπεη λα είλαη εδψ. 2πνηα θη αλ είλαη ε ψξα πνπ έρεη νξίζεη ν λνπο γηα 
ηελ απνθάιπςε είλαη ηειείσο άζρεηε κε ην ηη πξέπεη λα είλαη κηα δηαξθήο θαηάζηαζε, ε 
νπνία είλαη πάληα φπσο ήηαλ πάληνηε θαη ε νπνία ζα παξακείλεη γηα πάληα φπσο είλαη 
ηψξα. Απιψο παίξλνπκε ην ξφιν πνπ αλαηέζεθε απφ πνιχ παιηά θαη ν νπνίνο έρεη ηέιεηα 
εθπιεξσζεί απφ Απηφλ πνπ έγξαςε ην ζελάξην ηεο ζσηεξίαο ζην λνκα ηνπ Γεκηνπξγνχ 
Σνπ θαη ζην λνκα ηνπ Τηνχ ηνπ Γεκηνπξγνχ Σνπ. 
10. Γε ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζνπκε πεξηζζφηεξν απηφ πνπ θαλείο κέζα ζηνλ θφζκν δελ 
κπνξεί λα θαηαιάβεη. 2ηαλ έξζεη ε απνθάιπςε ηεο ελφηεηαο ζνπ, ζα ηε γλσξίζεηο θαη ζα 
ηελ θαηαιάβεηο πιήξσο. 3Σψξα έρνπκε δνπιεηά λα θάλνπκε, γηαηί απηνί πνπ βξίζθνληαη 
ζην ρξφλν κπνξνχλ λα κηινχλ γηα πξάγκαηα πέξα απφ ην ρξφλν θαη λα αθνχλ ηα ιφγηα 
πνπ εμεγνχλ φηη φ,ηη πξφθεηηαη λα έξζεη είλαη ήδε παξειζφλ. 4Ί η λφεκα φκσο κπνξνχλ λα 
έρνπλ ηα ιφγηα γηα απηνχο πνπ αθφκα κεηξνχλ ηηο ψξεο θαη ζεθψλνληαη θαη δνπιεχνπλ θαη 
πεγαίλνπλ γηα χπλν βαζηζκέλνη ζε απηέο; 
11. Δίλαη αξθεηφ, ινηπφλ, πνπ έρεηο δνπιεηά λα θάλεηο γηα λα παίμεηο ην ξφιν ζνπ. 2Σν 
ηέινο πξέπεη λα παξακείλεη αζέαην ζε ζέλα κέρξη λα ηειεηψζεηο ην ξφιν ζνπ. 3Γελ 
πεηξάδεη. 4Γηαηί ζην ξφιν ζνπ βαζίδνληαη φια ηα άιια. 5Καζψο παίξλεηο ην ξφιν πνπ ζνπ 
αλαηέζεθε, ε ζσηεξία έξρεηαη ιίγν πην θνληά ζε θάζε αβέβαηε θαξδηά πνπ δελ ρηππά 
αθφκε ζε αξκνλία κε ην Θεφ. 
12. Ζ ζπγρψξεζε είλαη ε θεληξηθή ηδέα πνπ δηαπεξλά ηε ζσηεξία, θξαηψληαο φιεο ηηο 
πιεπξέο ηεο ζσηεξίαο ζε ζρέζεηο πνπ έρνπλ λφεκα, δηεπζχλνληαο ηελ πνξεία πνπ παίξλεη 
θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ έθβαζε ηεο. 2Καη ηψξα δεηάκε ηε ράξε, ην ηειεπηαίν δψξν πνπ 
κπνξεί λα δψζεη ε ζσηεξία. 3Ή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη ε ράξε ζα ηειεηψζεη ζην ρξφλν, 
γηαηί ε ράξε πξναγγέιιεη ηνλ Οπξαλφ αιιά δελ αληηθαζηζηά ηε ζθέςε ηνπ ρξφλνπ παξά 
κφλν γηα ιίγν. 
13. Απηφ ην κηθξφ δηάζηεκα είλαη αξθεηφ. Δδψ γελληνχληαη ηα ζαχκαηα, γηα λα επηζηξαθνχλ 
απφ εζέλα, πνπ ιακβάλεηο άγηεο ζηηγκέο ζηελ εκπεηξία ζνπ κέζσ ηεο ράξεο, ζε φινπο 
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απηνχο πνπ βιέπνπλ ην θσο πνπ παξακέλεη ζην πξφζσπν ζνπ. 3Πνην είλαη ην πξφζσπν 
ηνπ Υξηζηνχ παξά ην πξφζσπν απηνχ πνπ πήγε γηα κηα ζηηγκή ζηελ αησληφηεηα θαη 
επέζηξεςε θέξλνληαο κηα θαζαξή απεηθφληζε ηεο ελφηεηαο πνπ αηζζάλζεθε πξηλ κηα 
ζηηγκή, γηα λα επινγήζεη ηνλ θφζκν; 4Πψο ζα κπνξνχζεο ηειηθά λα θηάζεηο ηελ αησληφηεηα 
γηα πάληα, φηαλ έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ζνπ παξακέλεη έμσ απφ ζέλα ρσξίο λα γλσξίδεη 
θαη ρσξίο λα έρεη αθππληζηεί θαη έρνληαο ζε αλάγθε λα δψζεηο καξηπξία γηα ηελ αιήζεηα; 
14. Να είζαη επγλψκσλ πνπ επηζηξέθεηο, φπσο ήζνπλ ραξνχκελνο πνπ έθπγεο γηα κηα 
ζηηγκή θαη δέρηεθεο ηα δψξα πνπ ζνπ έδσζε ε ράξε.2Σα θέξλεηο πίζσ ζηνλ εαπηφ ζνπ. 
3Καη ε απνθάιπςε δελ είλαη καθξηά. 4 εξρνκφο ηεο είλαη εμαζθαιηζκέλνο. 5Εεηάκε ηε 
ράξε θαη ηελ εκπεηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ράξε. 6Καισζνξίδνπκε ηελ απειεπζέξσζε 
πνπ πξνζθέξεη ζε φινπο. 7Γελ δεηάκε φ,ηη δελ κπνξεί λα δεηεζεί. 8Γε ζηξέθνπκε ηελ 
πξνζνρή καο πξνο φ,ηη είλαη ππεξάλσ απηνχ πνπ κπνξεί λα δψζεη ε ράξε. 
9Γηαηί απηφ πνπ κπνξεί λα δψζεη ε ράξε κπνξνχκε θη εκείο λα ην δψζνπκε κε ηε ράξε κε 
ηελ νπνία καο έρεη δνζεί. 
15. Ο ζηφρνο ηεο κάζεζεο πνπ έρνπκε ζήκεξα δελ ππεξβαίλεη απηή ηελ πξνζεπρή. 2ηνλ 
θφζκν, φκσο, ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη δεηάκε ζήκεξα απφ Απηφλ, 
πνπ δίλεη ηε ράξε πνπ δεηάκε φπσο Σνπ δφζεθε; 
3Με ηε ράξε δσ.  
 4Με ηε ράξε απειεπζεξώλνκαη.  
5 Με ηε ράξε δίλσ. 6Με ηε ράξε ζα απειεπζεξώζσ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 170 
  
Γελ Τπάξρεη Αζπιαρλία ζην Θεό Ούηε θαη ζε Μέλα. 
 
1. Καλέλαο δελ επηηίζεηαη ρσξίο πξφζεζε λα πιεγψζεη. 2Απηφ δελ κπνξεί λα έρεη θακηά 
εμαίξεζε. 3ηαλ λνκίδεηο φηη επηηίζεζαη γηα λα ακπλζείο, ππνλνείο φηη ην λα είζαη 
άζπιαρλνο είλαη πξνζηαζία θαη φηη είζαη αζθαιήο εμαηηίαο ηεο αζπιαρλίαο. 4Τπνλνείο φηη 
πηζηεχεηο φηη ην λα πιεγψζεηο θάπνηνλ άιιν ζνπ θέξλεη ειεπζεξία. 5Καη ππνλνείο φηη ην λα 
επηηεζείο είλαη ην ίδην κε ην λα αληαιιάμεηο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη κε θάηη 
θαιχηεξν, πην αζθαιέο θαη πην πξνζηαηεπκέλν απφ επηθίλδπλεο εηζβνιέο θαη απφ ην θφβν. 
2. Πφζν πέξα γηα πέξα παξάινγε είλαη ε ηδέα φηη γηα λα πξνθπιαρηείο απφ ην θφβν 
πξέπεη λα επηηεζείο! 2Γηαηί εδψ γελληέηαη ν θφβνο θαη ηξέθεηαη κε αίκα, γηα λα κεγαιψζεη 
θαη λα δπλακψζεη θαη λα καίλεηαη. 3Καη έηζη πξνζηαηεχεη θαλείο ην θφβν, αληί λα απνδξάζεη 
απφ απηφλ. 4ήκεξα καζαίλνπκε έλα κάζεκα πνπ κπνξεί λα ζε γιηηψζεη απφ πην πνιιή 
θαζπζηέξεζε θαη πεξηηηή δπζηπρία απφ φ,ηη ζνπ είλαη δπλαηφ λα θαληαζηείο. Δίλαη ην εμήο: 
6Έζύ πιάζεηο απηό ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ακύλεζαη,  
θαη κε ηελ ίδηα ζνπ ηελ άκπλα ελαληίνλ ηνπ,  
γίλεηαη πξαγκαηηθό θαη αλαπόθεπθην. 
7Δγθαηέιεηςε ηα όπια ζνπ, θαη κόλν ηόηε 
ζα αληηιεθζείο όηη είλαη ςεύηηθν. 
3. Φαίλεηαη φηη είλαη ν εμσηεξηθφο ερζξφο ζηνλ νπνίν επηηίζεζαη. 2Ζ άκπλα ζνπ φκσο 
αλνξζψλεη έλαλ ερζξφ κέζα ζνπ, κηα μέλε ζθέςε πνπ ζε πνιεκά, ζηεξψληαο ζε απφ ηελ 
εηξήλε θαη δηράδνληαο ην λνπ ζνπ ζε δχν ζηξαηφπεδα πνπ θαίλνληαη λα είλαη εληειψο 
αζπκθηιίσηα. 3Γηαηί ε αγάπε ηψξα έρεη έλαλ «ερζξό», θάηη αληίζεην, θαη ν θφβνο, ν μέλνο, 
ηψξα ρξεηάδεηαη ηελ ππεξάζπηζε ζνπ ελαληίνλ ηεο απεηιήο ηνπ ηη πξαγκαηηθά είζαη. 
4. Αλ εμεηάζεηο πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαληαζηηθή ζνπ απηνάκπλα 
πξνρσξεί ζην θαληαζηηθφ δξφκν ηεο ζα αληηιεθηείο ηα αμηψκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη απηή 
ε ηδέα. 2Πξψηνλ είλαη θαλεξφ φηη νη ηδέεο πξέπεη λα θεχγνπλ απφ ηελ πεγή ηνπο, γηαηί είζαη 
εζχ πνπ έπιαζεο ηελ επίζεζε θαη πξέπεη λα ηε δηαλνήζεθεο πξψηνο .3Έπηηίζεζαη σζηφζν 
έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ θαη δηαρσξίδεηο ην λνπ ζνπ απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
επηηεζείο, έρνληαο ηέιεηα πίζηε φηη ν δηαρσξηζκφο πνπ έπιαζεο είλαη πξαγκαηηθφο. 
5. Γεχηεξνλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγάπεο δίλνληαη ζηνλ «ερζξό» ηεο. 2Γηαηί ν θφβνο 
γίλεηαη ε αζθάιεηα ζνπ θαη ν πξνζηάηεο ηεο εηξήλεο ζνπ θαη ζηξέθεζαη ζε απηφλ γηα 
παξεγνξηά θαη απφδξαζε απφ ηηο ακθηβνιίεο γηα ηε δχλακε ζνπ θαη απφ ηελ ειπίδα ηεο 
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αλάπαπζεο ζηε δίρσο φλεηξα γαιήλε. 3Καη ε αγάπε πξνηθίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θφβνπ, θαζψο απνγπκλψλεηαη απφ φ,ηη αλήθεη ζε απηήλ θαη κφλν ζε απηήλ. 4Γηαηί ε αγάπε 
ζα ζνπ δεηνχζε λα εγθαηαιείςεηο φιε ηελ άκπλα ζαλ θάηη αλφεην. 5Καη ηα φπια ζνπ 
πξάγκαηη ζα γίλνληαλ ζθφλε.6Γηαηί απηφ θαη είλαη. 
6. Με ηελ αγάπε ζαλ ερζξφ, ε αζπιαρλία ζα γίλεη έλαο Θεφο. Καη νη ζενί απαηηνχλ απφ 
εθείλνπο πνπ ηνπο ιαηξεχνπλ λα ππαθνχλ ηηο πξνζηαγέο ηνπο θαη λα αξλνχληαη λα ηηο 
ακθηζβεηήζνπλ. 3θιεξή ηηκσξία πεξηκέλεη εθείλνπο πνπ ξσηνχλ αλ νη απαηηήζεηο ηνπο 
είλαη ζπλεηέο θαη ινγηθέο. 4Οη ερζξνί απηψλ ησλ ζεψλ είλαη εμσθξεληθνί θαη παξάινγνη, ελψ 
νη ίδηνη είλαη πάληνηε επζπιαρληθνί θαη δίθαηνη. 
7. ήκεξα θνηηάδνπκε απηφ ηνλ άζπιαρλν ζεφ ήξεκα θαη ακεξφιεπηα. 2Καη παξαηεξνχκε 
φηη είλαη θηηαγκέλνο κφλν θαη κφλν απφ πέηξα, παξ' φιν πνπ ηα ρείιε ηνπ είλαη αιεηκκέλα 
κε αίκα θαη θιφγεο θαίλνληαη λα βγαίλνπλ απφ απηφλ. 
3Γελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. 4Γε ρξεηάδεηαη λα αληηζηαζνχκε ζηε δχλακε ηνπ. 5Γελ έρεη 
θακηά δχλακε. 6Καη εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπο δελ έρνπλ θαλέλα πξνζηάηε, 
νχηε κηα δχλακε ηελ νπνία λα επηθαιεζηνχλ ζε ψξα θηλδχλνπ, νχηε θαη ηζρπξφ πνιεκηζηή 
πνπ ζα παιέςεη γηα απηνχο. 
8. Απηή ε ζηηγκή κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθή. 2Μπνξεί φκσο λα είλαη θαη ε ψξα ηεο 
απειεπζέξσζεο ζνπ απφ ηελ άζιηα ζθιαβηά. 3Κάλεηο κηα επηινγή, φηαλ ζηέθεζαη κπξνζηά 
ζε απηφ ην είδσιν, βιέπνληαο ην αθξηβψο φπσο είλαη. 4Θα απνθαηαζηήζεηο ζηελ αγάπε 
φ,ηη έρεηο πξνζπαζήζεη λα απνζπάζεηο απφ απηήλ θαη λα ηνπνζεηήζεηο κπξνζηά ζε απηήλ 
ηε δίρσο λνπ πέηξα; 5Ή ζα πιάζεηο έλα άιιν είδσιν γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζεηο; 6Γηαηί ν 
Θεφο ηεο αζπιαρλίαο παίξλεη πνιιέο κνξθέο. 7Μηα άιιε κνξθή κπνξεί λα βξεζεί. 
9. Με λνκίδεηο φκσο φηη ν θφβνο είλαη ε απφδξαζε απφ ην θφβν. 2Αο ζπκεζνχκε ηη έρεη 
ηνλίζεη ην θείκελν γηα ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά θαλείο ζην δξφκν πξνο ηελ εηξήλε. 3Σν 
ηειεπηαίν εκπφδην, ην νπνίν είλαη ην πην δχζθνιν λα πηζηέςεηο φηη δελ είλαη ηίπνηα θαη ην 
νπνίν θαίλεηαη ζαλ λα είλαη έλαο ζπκπαγήο ηνίρνο, αδηαπέξαζηνο, ηξνκαθηηθφο θαη 
αλππέξβιεηνο, είλαη ν θφβνο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 4Δδψ βξίζθεηαη ην βαζηθφ αμίσκα πνπ 
ελζξνλίδεη ηε ζθέςε ηνπ θφβνπ ζαλ ζεφ. 5Γηαηί ν θφβνο αγαπηέηαη απφ απηνχο πνπ ηνλ 
ιαηξεχνπλ θαη ή αγάπε θαίλεηαη λα έρεη γίλεη άζπιαρλε ηψξα. 
10. Απφ πνχ πξνέξρεηαη ε εληειψο παξάινγε πίζηε ζηνπο Θενχο ηεο εθδίθεζεο; 2Ζ 
αγάπε δελ έρεη κπεξδέςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφβνπ. 3Απηνί 
πνπ ιαηξεχνπλ ην θφβν φκσο ζα αληηιεθζνχλ ηε δηθή ηνπο ζχγρπζε ζηνλ ερζξό ηνπ 
θφβνπ, θαη ζα αληηιεθζνχλ ηελ αζπιαρλία ηνπ θφβνπ ζαλ έλα κέξνο ηεο αγάπεο. 4Καη ηη 
είλαη πην ηξνκαθηηθφ ηψξα απφ ηελ Καξδηά ηεο Ίδηαο ηεο Αγάπεο; 5Σν αίκα θαίλεηαη λα 
είλαη πάλσ ζηα ρείιε Σνπ, ε θσηηά πξνέξρεηαη απφ Απηφλ. 6Καη Απηφο είλαη πην 
ηξνκαθηηθφο απφ θαζεηί άιιν, θαη αδηαλφεηα άζπιαρλνο θαηαθεξαπλψλεη φινπο απηνχο 
πνπ Σνλ παξαδέρνληαη ζαλ Σν Θεφ ηνπο. 
11. Ζ επηινγή πνπ θάλνπκε ζήκεξα είλαη αλαπφθεπθηε. 2Γηαηί θνηηάδεηο γηα ηειεπηαία θνξά 
απηφ ην θνκκάηη ηεο ζθαιηζκέλεο πέηξαο πνπ έθηηαμεο θαη δελ ην απνθαιείο πηα ζεφ. 
3Δρεηο θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν πξνεγνπκέλσο, αιιά έρεηο δηαιέμεη απηφ ηνλ άζπιαρλν 
ζεφ λα παξακείλεη καδί ζνπ κε κηα άιιε κνξθή. 4Καη έηζη ν θφβνο ηνπ Θενχ επέζηξεςε 
καδί κε ζέλα. 5Απηή ηε θνξά ηνλ αθήλεηο εθεί. 6Κη εζχ επηζηξέθεηο ζ' έλα λέν θφζκν, 
μαιαθξσκέλνο απφ ην βάξνο ηνπ, θη απηφο ν θφζκνο βιέπεηαη φρη κε ηα ηπθιά κάηηα ηνπ 
θφβνπ, αιιά κε ηελ φξαζε πνπ απνθαηάζηεζε ε επηινγή ζνπ. 
12. Σψξα ηα κάηηα ζνπ αλήθνπλ ζην Υξηζηφ θαη Απηφο βιέπεη κέζα απφ απηά. 2Σψξα ε 
θσλή ζνπ αλήθεη ζην Θεφ θαη αληερεί ηε Γηθή Σνπ Φσλή. 3Καη ηψξα ε θαξδηά ζνπ 
παξακέλεη ελ εηξήλε γηα πάληα. 4Δρεηο δηαιέμεη Απηφλ αληί γηα είδσια, θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ζνπ, ηα νπνία έρνπλ δνζεί απφ ην Γεκηνπξγφ ζνπ, επηζηξέθνπλ επηηέινπο 
ζε ζέλα. 5Σν Κάιεζκα γηα ην Θεφ αθνχγεηαη θαη απαληηέηαη. Σψξα ν θφβνο έρεη θάλεη ηφπν 
γηα ηελ αγάπε, θαζψο ν Ίδηνο ν Θεφο αληηθαζηζηά ηελ αζπιαρλία. 
13. Παηέξα, είκαζηε ζαλ Δζέλα. 2Ζ αζπιαρλία δελ θαηνηθεί ζε καο, επεηδή δελ ππάξρεη 
θαζόινπ ζε Δζέλα. 3Ζ εηξήλε ζνπ είλαη δηθή καο. 4Καη επινγνύκε ηνλ θόζκν κε ό,ηη έρνπκε 
ιάβεη από Δζέλα κόλν. 5Γηαιέγνπκε μαλά θαη θάλνπκε ηελ επηινγή καο γηα όινπο ηνπο 
αδεξθνύο καο, γλσξίδνληαο όηη είλαη έλα κ ' εκάο. 6Σνπο θέξλνπκε ηε ζσηεξία νπ, όπσο 
ηελ έρνπκε ιάβεη ηώξα. 7Καη δίλνπκε επραξηζηίεο ζε απηνύο πνπ καο νινθιεξώλνπλ. 8ε 
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απηνύο βιέπνπκε ηε δόμα νπ θαη ζε απηνύο βξίζθνπκε ηελ εηξήλε καο. 9Δίκαζηε άγηνη, 
επεηδή ε αγηνζύλε νπ καο έρεη απειεπζεξώζεη. 10Καη δίλνπκε επραξηζηίεο. 11Ακήλ. 
 
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ V  
 
ΔΗΑΓΩΓΖ 
 
Η. Καη ηψξα θάλνπκε θαη πάιη επαλάιεςε. 2Απηή ηε θνξά είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε 
κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη λα δψζνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε απηφ πνπ επηρεηξνχκε. 
3Άλαγλσξίδνπκε φηη πξνεηνηκαδφκαζηε γηα έλα άιιν ζηάδην θαηαλφεζεο. 4Δίκαζηε 
πξφζπκνη λα νινθιεξψζνπκε ηειείσο απηφ ην βήκα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 
πξνρσξήζνπκε θαη πάιη κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη πίζηε. 5Σα βήκαηα καο 
κέρξη ηψξα δελ είλαη ζηαζεξά θαη νη ακθηβνιίεο καο έρνπλ θάλεη λα πεξπαηάκε αβέβαηα θαη 
αξγά ζην δξφκν πνπ ραξάδνπλ ηα καζήκαηα. 6Σψξα φκσο ζπλερίδνπκε πην γξήγνξα, γηαηί 
πιεζηάδνπκε κηα κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα, έλαλ πην ζίγνπξν ζηφρν. 
2. Κάλε ζηαζεξά ηα βήκαηα καο. Παηέξα καο. 2Άθεζε ηηο ακθηβνιίεο καο λα ζησπήζνπλ θαη 
ηνπο άγηνπο λόεο καο λα κείλνπλ αθίλεηνη, θαη κίιεζε καο. 3Λελ έρνπκε ιόγηα λα νπ 
δώζνπκε. 4Δίκαζηε πξόζπκνη κόλν θαη κόλν λα αθνύζνπκε ην Λόγν νπ θαη λα ηνλ θάλνπκε 
δηθό καο. 5 Οδήγεζε ηελ εμάζθεζε καο, όπσο έλαο παηέξαο νδεγεί έλα κηθξό παηδί  ζε έλα 
δξόκν πνπ δελ θαηαιαβαίλεη. 6Κη σζηόζν ην παηδί αθνινπζεί, ζίγνπξν όηη είλαη αζθαιέο, 
επεηδή ν παηέξαο ηνπ νδεγεί γηα απηό. 
3. Κη έηζη θέξλνπκε ηελ εμάζθεζε καο ζε έλα. 2Καη αλ ζθνληάςνπκε, Δζύ ζα καο 
ζεθώζεηο. 3Αλ μεράζνπκε ην δξόκν, βαζηδόκαζηε πάλσ ζηε Γηθή νπ ζίγνπξε ελζύκεζε. 
4Ξεθεύγνπκε από ην δξόκν καο, αιιά Δζύ δε ζα μεράζεηο λα καο θαιέζεηο πίζσ. 5Κάλε ηα 
βήκαηα καο πην γξήγνξα ηώξα, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα έξζνπκε πην ζίγνπξα θαη πην 
γξήγνξα ζ' Δζέλα. 6Καη δερόκαζηε ην Λόγν πνπ καο πξνζθέξεηο γηα λα ελνπνηήζνπκε ηελ 
εμάζθεζε καο, θαζώο επαλεμεηάδνπκε ηηο ζθέςεηο πνπ καο έρεηο δώζεη. 
4. Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ ζθέςεσλ πνπ επαλεμεηάδνπκε. 
2Καζεκηά απιψο θαη κφλν δηεπθξηλίδεη θάπνηα πιεπξά απηήο ηεο ζθέςεο, ή ηε βνεζά λα 
απνθηήζεη κεγαιχηεξν λφεκα, λα γίλεη πην πξνζσπηθή θη αιεζηλή θαη λα πεξηγξάςεη πην 
θαιά ηνλ άγην Δαπηφ πνπ κνηξαδφκαζηε θαη πνπ ηψξα πξνεηνηκαδφκαζηε λα 
μαλαγλσξίζνπκε: 
3 Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
4Μφλν απηφο ν Δαπηφο γλσξίδεη ηελ αγάπε. 5Μφλν απηφο ν Δαπηφο είλαη ηειείσο ζπλεπήο 
ζηηο ζθέςεηο Σνπ, γλσξίδεη ην Γεκηνπξγφ Σνπ, θαηαιαβαίλεη ηνλ Δαπηφ Σνπ, είλαη ηέιεηνο 
ζηε γλψζε Σνπ θαη ζηελ αγάπε Σνπ θαη πνηέ δελ αιιάδεη ηε δηαξθή Σνπ θαηάζηαζε ηεο 
έλσζεο κε ηνλ Παηέξα Σνπ θαη κε ηνλ Δαπηφ Σνπ. 
5. Καη είλαη Απηφο ν Δαπηφο πνπ πεξηκέλεη λα καο ζπλαληήζεη ζην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ. 
2Κάζε βήκα πνπ θάλνπκε καο θέξλεη ιίγν πην θνληά. 3Απηή ε επαλάιεςε ζα ζψζεη 
ακέηξεην ρξφλν, αλ θξαηήζνπκε ζην λνπ καο φηη Απηφο ζπλερίδεη λα είλαη ν ζηφρνο καο, 
θαζψο εμαζθνχκαζηε, Σνλ πιεζηάδνπκε. 4Αο πςψζνπκε ηηο θαξδηέο καο απφ ηε ζθφλε ζηε 
δσή, θαζψο ζπκφκαζηε φηη Απηφο ν Δαπηφο είλαη δηθφο καο θαη φηη απηά ηα καζήκαηα 
ζηάιζεθαλ γηα λα καο αλνίμνπλ ην δξφκν ηνπ θσηφο θαη λα καο δηδάμνπλ, βήκα πξνο 
βήκα, πψο λα επηζηξέςνπκε ζηνλ αηψλην Δαπηφ πνπ λνκίζακε φηη ράζακε. 
6. Κάλσ ην ηαμίδη καδί ζαο. 2Γηαηί κνηξάδνκαη ηηο ακθηβνιίεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο γηα ιίγν, 
ψζηε λα κπνξέζεηε λα έιζεηε ζε κέλα πνπ αλαγλσξίδσ ην δξφκν κε ηνλ νπνίν φινη νη 
θφβνη θαη νη ακθηβνιίεο μεπεξληνχληαη. 3Βαδίδνπκε καδί. 4Πξέπεη λα θαηαιαβαίλσ ηελ 
αβεβαηφηεηα θαη ηνλ πφλν, αλ θαη γλσξίδσ φηη δελ έρνπλ λφεκα. 5Έλαο ζσηήξαο φκσο 
πξέπεη λα παξακέλεη κε απηνχο πνπ δηδάζθεη, βιέπνληαο φ,ηη βιέπνπλ, αιιά θαη 
θξαηψληαο ζην λνπ ηνπ ην δξφκν πνπ ηνλ απειεπζέξσζε θαη πνπ ηψξα ζα απειεπζεξψζεη 
θαη ζέλα καδί κε απηφλ. 6Ο Τηφο ηνπ Θενχ ζηαπξψλεηαη κέρξη λα πάξεηο ην δξφκν καδί κνπ. 
7. Ζ αλάζηαζε κνπ μαλάξρεηαη θάζε θνξά πνπ νδεγψ κε αζθάιεηα έλαλ αδεξθφ ζην 
κέξνο ζην νπνίν ην ηαμίδη ηειεηψλεη θαη μερληέηαη. 2Αλαλεψλνκαη θάζε θνξά πνπ έλαο 
αδεξθφο καζαίλεη φηη ππάξρεη έλαο δξφκνο δηαθπγήο απφ ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν. 
3Ξαλαγελληέκαη θάζε θνξά πνπ ν λνπο ελφο αδεξθνχ ζηξέθεηαη πξνο ην θσο κέζα ηνπ θαη 
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ςάρλεη γηα κέλα. 4Γελ έρσ μεράζεη θαλέλαλ. 5Βνήζεζέ κε ηψξα λα ζε νδεγήζσ πίζσ, εθεί 
πνπ ην ηαμίδη άξρηζε, γηα λα θάλεηο κηα άιιε επηινγή καδί κνπ. 
8. Διεπζέξσζε κε θαζψο εμαζθείζαη θαη πάιη κε ηηο ζθέςεηο πνπ ζνπ έθεξα απφ Δθείλνλ 
πνπ βιέπεη ηελ πηθξή ζνπ αλάγθε θαη γλσξίδεη ηελ απάληεζε πνπ ν Θεφο Σνπ έρεη δψζεη. 
Δπαλεμεηάδνπκε απηέο ηηο ζθέςεηο καδί. 3Μαδί αθηεξψλνπκε ζε απηέο ην ρξφλν θαη ηελ 
πξνζπάζεηα καο. 4Καη καδί ζα ηηο δηδάμνπκε ζηνπο αδεξθνχο καο.  Θεφο δε ζα ήζειε ηνλ 
Οπξαλφ λα είλαη εκηηειήο. 6Ο Οπξαλφο ζε πεξηκέλεη, φπσο ζε πεξηκέλσ θη εγψ. 7Γελ είκαη 
νινθιεξσκέλνο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε κέλα. 8Καη θαζψο νινθιεξψλνκαη, 
πεγαίλνπκε καδί ζηνλ παλάξραην νίθν καο. ν νπνίνο πξνεηνηκάζηεθε γηα καο πξηλ απφ ηνλ 
εξρνκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ν νπνίνο δηαηεξήζεθε αλαιινίσηνο απφ ην ρξφλν, ακφιπληνο θαη 
αζθαιήο, φπσο ζα είλαη ζην ηέινο φηαλ ν ρξφλνο ζα έρεη ηειεηψζεη. 
9. Αο είλαη ινηπφλ απηή ε επαλάιεςε ην δψξν ζνπ ζε κέλα. 2Γηαηί κνλάρα απηφ έρσ 
αλάγθε, λα αθνχζεηο ηα ιφγηα πνπ κηιψ θαη λα ηα δψζεηο ζηνλ θφζκν. 3Δζχ είζαη ε θσλή 
κνπ, ηα κάηηα κνπ, ηα πφδηα κνπ, ηα ρέξηα κνπ, κε ηα νπνία ζψδσ ηνλ θφζκν. 4Ο Δαπηφο 
απφ ηνλ Οπνίν ζε θαιψ δελ είλαη παξά ν δηθφο ζνπ Δαπηφο. 5ε Απηφλ πεγαίλνπκε καδί. 
Πάξε ην ρέξη ηνπ αδεξθνχ ζνπ, γηαηί απηφο δελ είλαη έλαο δξφκνο πνπ βαδίδνπκε κφλνη 
καο. 7ηνλ αδεξθφ ζνπ εγψ βαδίδσ καδί ζνπ θη εζχ καδί κνπ. 8Ο Παηέξαο καο ζέιεη ηνλ 
Τηφ Σνπ λα είλαη έλα κε Απηφλ. 9Ση δεη ινηπφλ πνπ δελ είλαη έλα κε ζέλα; 
10. Αο γίλεη απηή ε επαλάιεςε ε ψξα ζηελ νπνία κνηξαδφκαζηε κηα λέα εκπεηξία γηα ζέλα, 
κηα εκπεηξία πνπ είλαη φκσο ηφζν παιηά φζν ν ρξφλνο θη αθφκα παιαηφηεξε. 2Αγηαζκέλν 
είλαη ην φλνκα ζνπ. 3Ή δφμα ζνπ είλαη γηα πάληα αθειίδσηε. 4Καη ε πιεξφηεηα ζνπ είλαη 
ηέιεηα ηψξα, φπσο ηελ θαζηέξσζε ν Θεφο. 5Δζχ είζαη ν Τηφο Σνπ, πνπ νινθιεξψλεη ηελ 
πξνέθηαζε Σνπ ζηε δηθή ζνπ πξνέθηαζε. 6Δθαξκφδνπκε κφλν θαη κφλν κηα παλάξραηα 
αιήζεηα, ηελ νπνία γλσξίδακε πξνηνχ νη ςεπδαηζζήζεηο θάλεθαλ λα δηεθδηθνχλ ηνλ θφζκν. 
7Καη ππελζπκίδνπκε ζηνλ θφζκν φηη είλαη ειεχζεξνο απφ φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο θάζε 
θνξά πνπ ιέκε: 
8Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε, θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θαη Δγώ. 
11. Με απηή ηε ζθέςε αξρίδνπκε ηελ επαλάιεςε καο θάζε κέξα. 2Με απηήλ αξρίδνπκε θαη 
ηειεηψλνπκε θάζε πεξίνδν εμάζθεζεο. 3Καη κε απηήλ θνηκφκαζηε, γηα λα μππλήζνπκε θαη 
πάιη κε απηά ηα ίδηα ιφγηα πάλσ ζηα ρείιε καο θαη λα ραηξεηήζνπκε κηα άιιε κέξα. 4Με 
απηή ηε ζθέςε πεξηβάιινπκε φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ θάλνπκε επαλάιεςε, θαη ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πςψζνπκε απηή ηε ζθέςε κπξνζηά ζην λνπ καο θαη λα ηελ 
θξαηήζνπκε κε δηαχγεηα ζηε ζχκεζε καο φιε ηελ εκέξα. 5Καη έηζη, φηαλ ζα έρνπκε 
ηειεηψζεη απηή ηελ επαλάιεςε ζα έρνπκε αλαγλσξίζεη φηη ηα ιφγηα πνπ κηιάκε είλαη 
αιεζηλά. 
12. Σα ιφγηα φκσο δελ είλαη παξά βνεζήκαηα, ηα νπνία, αλ εμαηξέζνπκε ηελ αξρή θαη ην 
ηέινο ησλ πεξηφδσλ εμάζθεζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θαη κφλν γηα λα 
αλαθαινχλ, φηαλ ππάξρεη αλάγθε, ην λνπ ζην ζθνπφ ηνπ. 2Δκπηζηεπφκαζηε ηελ εκπεηξία 
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμάζθεζε, φρη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 3Πεξηκέλνπκε ηελ 
εκπεηξία θαη αλαγλσξίδνπκε φηη κφλν εθεί έγθεηηαη ε βεβαηφηεηα. 4Υξεζηκνπνηνχκαη ηα 
ιφγηα θαη πξνζπαζνχκε μαλά θαη μαλά λα πάκε πέξα απφ απηά ζην λφεκα ηνπο, ην νπνίν 
είλαη πνιχ πην καθξηά απφ ηνλ ήρν ηνπο. 5 ήρνο εμαζζελεί θη εμαθαλίδεηαη, θαζψο 
πιεζηάδνπκε ηελ Πεγή ηνπ λνήκαηνο. 6Έδψ είλαη πνπ βξίζθνπκε αλάπαπζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 171 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Η. (151) ια ηα πξάγκαηα είλαη αληίιαινη ηεο Φσλήο ηνπ Θενχ. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (152) Ζ δχλακε ηεο απφθαζεο είλαη δηθή κνπ. 
2Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
 



 177 

 
ΜΑΘΖΜΑ 172 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Η. (153) Ζ αζθάιεηα κνπ έγθεηηαη ζην φηη δελ ακχλνκαη. 
Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (154) Δίκαη έλαο απφ ηνπο δηαθφλνπο ηνπ Θενχ. 
2 Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 173 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Η. (155) Θα απνζπξζψ απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ θαη ζα αθήζσ Απηφλ λα νδεγεί. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (156) Πεξπαηψ κε ην Θεφ ζηελ ηέιεηα αγηνζχλε. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 174 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
1. (157) ηελ Παξνπζία Σνπ είκαη πξφζπκνο λα εηζέιζσ ηψξα. 
2Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (158) ήκεξα καζαίλσ λα δίλσ θαζψο ιακβάλσ. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 175 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Η. (159) Γίλσ ηα ζαχκαηα πνπ έρσ ιάβεη. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (160) Δίκαη ζην ζπίηη κνπ. 2Ο θφβνο είλαη άγλσζηνο εδψ. 
3Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 176 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
1.(Η6Η) Γψζε κνπ ηελ επινγία ζνπ, άγηε Τηέ ηνπ Θενχ. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (162) Δίκαη φπσο κε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 177 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
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Η. (163) Γελ ππάξρεη ζάλαηνο. 2Ο Τηφο ηνπ Θενχ είλαη ειεχζεξνο. 
Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (164) Σψξα είκαζηε έλα κε Απηφλ πνπ είλαη ε Πεγή καο. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 178 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Η. (165) Αο κελ αξλεζεί ν λνπο κνπ ηε θέςε ηνπ Θενχ.  
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (166) Ο Θεφο κνπ εκπηζηεχεηαη φια ηα δψξα Σνπ. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 179 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
Η. (167) Τπάξρεη κηα δσή θαη ηε κνηξάδνκαη κε ην Θεφ.  
Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη εγώ. 
 
2.(168) Ζ ράξε νπ κνπ δίλεηαη. 2Σε δεηψ ηψξα. 
3Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 180 
 
Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
1. (169) Με ηε ράξε δσ. 2Με ηε ράξε απειεπζεξψλνκαη. 
3Ό Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
2. (170) Γελ ππάξρεη αζπιαρλία ζην Θεφ νχηε θαη ζε κέλα. 
2Ο Θεόο είλαη κόλν θαη κόλν Αγάπε θαη επνκέλσο ην ίδην είκαη θη Δγώ. 
 
Δηζαγσγή ζηα καζήκαηα 181—200 
 
1. Σα καζήκαηα πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζαλ ηδηαίηεξν ζθνπό ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
πξνζπκίαο ζνπ λα θάλεηο δπλαηή ηελ αδύλακε αθνζίσζε ζνπ θαη λα ζπγρσλεύ-ζεηο, ηνπο 
δηαζθνξπηζκέλνπο ζηόρνπο ζνπ ζ' έλα ζθνπό. 2Γελ ζνπ δεηείηαη αθόκε νινθιεξσηηθή 
αθνζίσζε θάζε ζηηγκή. 3νπ δεηείηαη όκσο λα εμαζθεζείο ηώξα γηα λα θηάζεηο ηελ αίζζεζε 
ηεο εηξήλεο πνπ, έζησ θαη δηαθεθνκκέλα, απηή ε ελνπνηεκέλε αθνζίσζε ζα ζνπ δώζεη. 
4Δίλαη απηή ε εκπεηξία πνπ θάλεη ζίγνπξν όηη ζα δώζεηο όιε ζνπ ηελ πξνζπκία γηα λα 
αθνινπζήζεηο ην δξόκν πνπ θαζνξίδνπλ απηά ηα καζήκαηα. 
2. Σα καζήκαηα καο ηώξα πξνζαξκόδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε δηεπξπκέλνπο νξίδνληεο θαη 
άκεζε πξόζβαζε ζηα ηδηαίηεξα εκπόδηα πνπ θξαηνύλ ηελ όξαζε ζνπ ζηελόκπαιε θαη πάξα 
πνιύ πεξηνξηζκέλε, γηα λα ζε αθήζεη λα δεηο ηελ αμία ηνπ ζηόρνπ καο. 2Δπηρεηξνύκε ηώξα 
λα απνκαθξύλνπκε απηά ηα εκπόδηα, έζησ θαη γηα ιίγν. 3Σα ιόγηα από κόλα ηνπο δελ 
κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απειεπζέξσζεο πνπ θέξλεη ε απνκάθξπλζε 
ηνπο. 4Αιιά ε εκπεηξία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο πνπ έξρεηαη θαζώο παξαηηείζαη από 
ην λα ζέιεηο λα δηεπζύλεηο ό,ηη βιέπεηο κηιά γηα ηνλ εαπηό ηεο. 5Ζ αθνζίσζε ζνπ ζα απμεζεί 
ηόζν πνιύ, πνπ ηα ιόγηα ζα έρνπλ ιίγε αμία. 6Θα είζαη ζίγνπξνο γηα ην ηη ζέιεηο θαη γηα ην ηη 
δελ έρεη θακηά αμία. 
3. Καη έηζη αξρίδνπκε ην ηαμίδη καο πέξα από ηα ιόγηα κε ην λα ζπγθεληξσζνύκε πξώηα ζην 
ηη εκπνδίδεη αθόκε ηελ πξόνδν ζνπ. 2Ζ εκπεηξία ηνπ ηη ππάξρεη πέξα από ηελ ηάζε ζνπ λα 
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ακύλεζαη παξακέλεη άθηαζηε όηαλ ηελ απαξληέζαη. 3Μπνξεί λα ππάξρεη, αιιά δελ κπνξείο 
λα δερηείο ηελ παξνπζία ηεο. 4Σώξα ινηπόλ επηρεηξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ιίγν θάζε κέξα 
πέξα από όινπο ηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο. 5Σίπνηα πεξηζζόηεξν δελ δεηείηαη εθηόο 
από απηό, επεηδή ηίπνηα άιιν δελ ρξεηάδεηαη εθηόο από απηό. 6Απηό ζα είλαη αξθεηό γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηνλ εξρνκό ησλ ππνινίπσλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 181 
 
Δκπηζηεύνκαη ηνπο αδειθνύο κνπ νη νπνίνη είλαη έλα κε κέλα. 
 
Η. Ζ εκπηζηνζχλε ζηνπο αδειθνχο ζνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ζεκειηψζεηο θαη λα 
θξαηήζεηο ηελ πίζηε ζνπ ζηελ ηθαλφηεηα ζνπ λα μεπεξάζεηο ηελ ακθηβνιία θαη ηελ έιιεηςε 
ηεο απφιπηεο βεβαηφηεηαο ζηνλ εαπηφ ζνπ. 2Οηαλ επηηίζεζαη ζ' έλαλ αδειθφ ζνπ, 
δηαθεξχζζεηο φηη ν αδειθφο ζνπ πεξηνξίδεηαη απφ φ,ηη έρεηο αληηιεθηεί ζε απηφλ. 3Γελ 
θνηηάδεηο πέξα απφ ηα ιάζε ηνπ. Αληηζέησο, ηα ιάζε ηνπ κεγαινπνηνχληαη θαη θξχβνπλ 
απφ ηελ επίγλσζε ζνπ ηνλ Δαπηφ πνπ βξίζθεηαη ππεξάλσ ησλ δηθψλ ζνπ ιαζψλ θαη πέξα 
απφ ηηο θαηλνκεληθέο ακαξηίεο ηνπ αδειθνχ ζνπ θαζψο θαη απφ ηηο δηθέο ζνπ. 
2. Ζ αληίιεςε έρεη κηα εζηίαζε. 2Δίλαη απηή ε εζηίαζε, πνπ δίλεη ζπλνρή ζην ηη βιέπεηο. 
3Αιιαμε κφλν θαη κφλν απηή ηελ εζηίαζε θαη φ,ηη βιέπεηο ζα αιιάμεη αλαιφγσο. 4Ζ φξαζε 
ζνπ ηψξα ζα αιιάμεη, γηα λα βνεζήζεη ην ζθνπφ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη εθείλνλ πνπ είρεο 
πξνεγνπκέλσο. 5Με ζπγθεληξψλεζαη ζηηο ακαξηίεο ηνπ αδειθνχ ζνπ θαη ζα βηψζεηο ηελ 
εηξήλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πίζηε ζηελ αζσφηεηα. 6Απηή ε πίζηε ιακβάλεη ηε κφλε 
ζίγνπξε ππνζηήξημε ηεο απφ φ,ηη βιέπεηο ζηνπο άιινπο πέξα απφ ηηο ακαξηίεο ηνπο. 7Γηαηί 
ηα ιάζε ηνπο, αλ ζπγθεληξσζείο πάλσ ζε απηά, είλαη απηφπηεο κάξηπξεο ησλ ακαξηηψλ 
κέζα ζε ζέλα. 8Καη έηζη δελ ζα μεπεξάζεηο ηε ζέα ηνπο θαη δελ ζα δεηο ηελ αζσφηεηα πνπ 
βξίζθεηαη πέξα απφ απηά. 
3. Δπνκέλσο, φηαλ εμαζθνχκαζηε ζήκεξα, αθήλνπκε πξψηα φιεο απηέο ηηο αζήκαληεο 
εζηηάζεηο λα θάλνπλ ηφπν γηα ηε κεγάιε καο αλάγθε λα αθήζνπκε ηελ αζσφηεηα καο λα 
γίλεη εκθαλήο. 2Γίλνπκε νδεγίεο ζην λνπ καο φηη αλαδεηνχκε γηα ιίγν απηή ηελ αζσφηεηα 
θαη κφλν απηή. 3Γελ λνηαδφκαζηε γηα ηνπο κειινληηθνχο καο ζηφρνπο. 4Καη φ,ηη είδακε κηα 
ζηηγκή πξνεγνπκέλσο δελ καο απαζρνιεί κέζα ζην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ζην νπνίν 
εμαζθνχκαζηε λα αιιάμνπκε ην ζθνπφ καο. Αλαδεηνχκε ηελ αζσφηεηα θαη ηίπνηα άιιν. 
6Σελ αλαδεηνχκε ηψξα, ρσξίο λα ελδηαθεξφκαζηε γηα ηίπνηα άιιν εθηφο απφ ην ηψξα. 
4. 'Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθηλδπλεχεη ηελ επηηπρία ζνπ είλαη ε απαζρφιεζε 
ζνπ κε ηνπο πεξαζκέλνπο θαη κειινληηθνχο ζηφρνπο ζνπ. 2 Έρεηο απνξξνθεζεί κε ην 
πφζν πνιχ δηαθέξνπλ νη ζηφρνη πνπ απηά ηα καζήκαηα ππνζηεξίδνπλ, κε εθείλνπο ηνπο 
ζηφρνπο πνπ είρεο πξνεγνπκέλσο. 3Καη έρεηο επίζεο απνζαξξπλζεί απφ ηελ θαηαζιηπηηθή 
θαη πεξηνξηζηηθή ζθέςε φηη, αθφκα θη αλ ηπρφλ πεηχρεηο, είλαη αλαπφθεπθην φηη ζα 
μαλαράζεηο ην δξφκν ζνπ. 
5. Ση ζεκαζία ζα κπνξνχζε λα έρεη απηφ; 2Γηαηί ην παξειζφλ δελ ππάξρεη, ην κέιινλ είλαη 
κφλν θαη κφλν κηα θαληαζία. 3Απηέο νη αλεζπρίεο δελ είλαη παξά ακπληηθνί κεραληζκνί 
ελαληίνλ ηεο ησξηλήο αιιαγήο ζηελ εζηίαζε ηεο αληίιεςεο. 4Σίπνηα πεξηζζφηεξν. 
5Δγθαηαιείπνπκε γηα ιίγν απηνχο ηνπο άζθνπνπο πεξηνξηζκνχο. 6Γελ ζηεξηδφκαζηε ζηηο 
πεπνηζήζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη φ,ηη ζα πηζηέςνπκε ζην κέιινλ δελ ζα καο 
παξελνριήζεη ηψξα. 7Δηζεξρφκαζηε ζηελ ψξα ηεο εμάζθεζεο καο κ' έλα ζθνπφ, λα 
θνηηάμνπκε ηελ αζσφηεηα κέζα καο. 
6. Αλαγλσξίδνπκε φηη έρνπκε ράζεη απηφ ην ζηφρν, αλ ν ζπκφο κπινθάξεη ην δξφκν καο 
θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 2Καη αλ νη ακαξηίεο ελφο αδειθνχ έξζνπλ ζην λνπ καο, ε 
ζηελφκπαιε εζηίαζε καο ζα πεξηνξίζεη ηελ φξαζε καο θαη ζα ζηξέςεη ηα κάηηα καο ζηα 
δηθά καο ιάζε, ηα νπνία ζα κεγεζχλνπκε θαη ζα απνθαιέζνπκε «ακαξηίεο». 3Γηα ιίγν, 
ινηπφλ, ρσξίο αλαθνξά ζην παξειζφλ ή ην κέιινλ, αλ ηπρφλ θαη αλνξζσζνχλ απηά ηα 
εκπφδηα, ζα ηα μεπεξάζνπκε κε νδεγίεο πξνο ην λνπ καο λα αιιάμεη ηελ εζηίαζε ηνπ 
θαζψο ιέκε: 
 4Απηό δελ είλαη ό,ηη ζα ήζεια λα θνηηάμσ. 5Δκπηζηεύνκαη ηνπο αδειθνύο κνπ νη 
νπνίνη είλαη έλα κε κέλα. 
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7. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε επίζεο απηή ηε ζθέςε γηα λα έρνπκε κηα αίζζεζε αζθάιεηαο φιε 
ηελ εκέξα. 2Γελ επηδηψθνπκε λα πεηχρνπκε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. 3Καζψο θάζε 
εκπφδην θαίλεηαη λα θξχβεη ηε ζέα ηεο αζσφηεηαο καο, αλαδεηνχκε κφλν θαη κφλν ηε 
δηαθνπή γηα κηα ζηηγκή ηεο δπζηπρίαο πνπ ζα θέξεη ε εζηίαζε ζηελ ακαξηία, κηα εζηίαζε 
πνπ θάλεη ηελ ακαξηία λα παξακέλεη αδηφξζσηε. 
8. Οχηε θαη δεηνχκε λα δνχκε θαληαζίεο. 2Γηαηί φ,ηη αλαδεηνχκε λα δνχκε ππάξρεη 
πξαγκαηηθά. 3Καη θαζψο ε εζηίαζε καο ζηξέθεηαη πέξα απφ ηα ιάζε, ζα δνχκε έλαλ 
εληειψο αλακάξηεην θφζκν. 4ηαλ απηή ε ζέα είλαη ην κφλν πνπ ζέινπκε λα βιέπνπκε, 
φηαλ απηή ε ζέα είλαη ην κφλν πνπ αλαδεηνχκε εηο ην φλνκα ηεο αιεζηλήο αληίιεςεο, ηφηε 
ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ ζα γίλνπλ νπσζδήπνηε δηθά καο. 5Καη ε Αγάπε, πνπ Απηφο 
αηζζάλεηαη γηα καο, ζα γίλεη επίζεο δηθή καο. 6Απηή ε ζέα ζα γίλεη ην κφλν πξάγκα πνπ ζα 
βιέπνπκε λα θαζξεπηίδεηαη ζηνλ θφζκν θαη ζηνλ εαπηφ καο. 
9. Ο θφζκνο πνπ θάπνηε δηαθήξπηηε ηηο ακαξηίεο καο γίλεηαη ηψξα ε απφδεημε φηη είκαζηε 
αλακάξηεηνη. 2Καη ε αγάπε καο γηα φινπο απηνχο πνπ βιέπνπκε επηβεβαηψλεη φηη 
ζπκφκαζηε ηνλ άγην Δαπηφ ν Οπνίνο δελ γλσξίδεη θακηά ακαξηία θαη πνηέ δελ ζα 
κπνξνχζε λα δηαλνεζεί ηίπνηα, πνπ λα είλαη ρσξίο ηελ αζσφηεηα Σνπ. 3Απηή ηε κλήκε 
αλαδεηνχκε θαζψο ζηξέθνπκε ην λνπ καο πξνο ηελ εμάζθεζε καο ζήκεξα. 4Γελ 
θνηηάδνπκε νχηε κπξνζηά νχηε πίζσ. 5Κνηηάδνπκε θαη' επζείαλ ζην παξφλ. 6Κη 
εκπηζηεπφκαζηε ηελ εκπεηξία πνπ δεηνχκε ηψξα. 7Ζ αζσφηεηα καο είλαη κφλν θαη κφλν ην 
Θέιεκα ηνπ Θενχ. 8Απηή ηε ζηηγκή ε ζέιεζε καο είλαη έλα κε ηε Γηθή Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 182 
 
Θα κείλσ αθίλεηνο γηα κηα ζηηγκή θαη ζα πάσ ζπίηη κνπ. 
 
1. Απηφο ν θφζκνο ζηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη δεηο δελ είλαη ην ζπίηη ζνπ. 2Καη θάπνπ κέζα ζην 
λνπ ζνπ γλσξίδεηο φηη απηφ είλαη αιήζεηα. 3Κάπνηα κλήκε ηνπ ζπηηηνχ ζνπ ζπλερίδεη λα 
βξίζθεηαη πάληνηε ζηηο ζθέςεηο ζνπ, ζαλ λα ππήξρε έλα κέξνο πνπ ζε θαιεί λα 
επηζηξέςεηο, αλ θαη δελ αλαγλσξίδεηο ηε θσλή, νχηε θη απηφ πνπ ππελζπκίδεη ε θσλή. 4Κη 
σζηφζν αηζζάλεζαη ζαλ έλαο μέλνο εδψ, ζ' έλα κέξνο πνπ δελ γλσξίδεηο θαζφινπ. 5ρη 
θάηη ζπγθεθξηκέλν, πνπ ζα ζε έθαλε λα πεηο κε ζηγνπξηά φηη είζαη έλαο εμφξηζηνο εδψ. 
6Απιψο έλα επίκνλν ζπλαίζζεκα, κεξηθέο θνξέο ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα απαιφ 
άγγηγκα, ην νπνίν άιιεο θνξέο μερληέηαη ή απνξξίπηεηαη, αιιά θαη ην νπνίν ζίγνπξα ζα 
επηζηξέςεη ζην λνπ ζνπ θαη πάιη. 
2. Γελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα κε γλσξίδεη ην κέξνο γηα ην νπνίν κηιάκε. 2Μεξηθνί φκσο 
πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηε δπζηπρία ηνπο κε παηρλίδηα πνπ παίδνπλ, γηα λα πεξάζνπλ 
ηελ ψξα ηνπο θαη λα ζπγθαιχςνπλ ηε ζιίςε ηνπο. 3Άιινη αξλνχληαη φηη είλαη ζιηκκέλνη θαη 
δελ αλαγλσξίδνπλ ηα δάθξπα ηνπο θαζφινπ. 4Καη άιινη ζα ηζρπξηζηνχλ φηη απηφ γηα ην 
νπνίν κηιάκε είλαη κηα ςεπδαίζζεζε, θάηη πνπ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηίπνηα 
πεξηζζφηεξν απφ έλα φλεηξν.5Πνηνο φκσο κε απιή εηιηθξίλεηα, ρσξίο ακπληηθνχο 
κεραληζκνχο θαη ρσξίο απηαπάηεο, ζα αξληφηαλ φηη θαηαιαβαίλεη ηα ιφγηα πνπ κηιάκε; 
3. ήκεξα κηιάκε γηα ηνλ θαζέλα πνπ πεξπαηά ζε απηφ ηνλ θφζκν, δελ βξίζθεηαη ζπίηη ηνπ. 
2Σξηγπξίδεη αβέβαηα, ςάρλνληαο αζηακάηεηα, αλαδεηψληαο ζην ζθνηάδη απηφ πνπ δελ 
κπνξεί λα βξεη, ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ηη είλαη απηφ πνπ αλαδεηά. 3Υηίδεη ρίιηα ζπίηηα, 
θαλέλα φκσο δελ ηθαλνπνηεί ηνλ αλήζπρν λνπ ηνπ. 4Γελ θαηαιαβαίλεη φηη κάηαηα ρηίδεη. 5Σν 
ζπίηη πνπ αλαδεηά δελ κπνξεί λα ρηηζηεί απφ απηφλ: 6Γελ ππάξρεη ππνθαηάζηαην γηα ηνλ 
Οπξαλφ. Σν κφλν πνπ έπιαζε πνηέ ήηαλ ε θφιαζε. 
4. Ίζσο λα λνκίδεηο φηη είλαη ην ζπίηη ηεο παηδηθήο ζνπ ειηθίαο πνπ ζα μαλαβξείο. 2Ζ 
παηδηθή ειηθία ηνπ ζψκαηνο ζνπ, θαη ην κέξνο φπνπ ζηεγάζηεθε, είλαη κηα κλήκε ηφζν 
δηαζηξεβισκέλε ηψξα πνπ είλαη απιψο κηα απεηθφληζε ελφο παξειζφληνο πνπ πνηέ δελ 
ζπλέβεθε. 3Τπάξρεη σζηφζν έλα Παηδί κέζα ζνπ πνπ αλαδεηά ην ζπίηη ηνπ Παηέξα Σνπ θαη 
γλσξίδεη φηη είλαη έλαο μέλνο εδψ. 4Απηή ε παηδηθή ειηθία είλαη αηψληα, κε κηα αζσφηεηα 
πνπ ζα δηαξθέζεη γηα πάληα. 5Δθεί πνπ ζα πάεη απηφ ην Παηδί είλαη άγηνο ηφπνο. 6Δίλαη ε 
αγηνζχλε Σνπ πνπ θσηίδεη ηνλ Οπξαλφ θαη θέξλεη ζηε γε ηελ αγλή αληαλάθιαζε ηνπ 
θσηφο απφ ςειά, κέζα ζην νπνίν ε γε θαη ν Οπξαλφο ελψλνληαη ζαλ έλα. 
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5. Δίλαη απηφ ην Παηδί κέζα ζνπ πνπ ν Παηέξαο ζνπ γλσξίδεη ζαλ ηνλ Ίδην Σνπ ηνλ Τηφ. 
2Δίλαη απηφ ην Παηδί πνπ γλσξίδεη ηνλ Παηέξα Σνπ. 3Δπηζπκεί ηφζν βαζηά λα πάεη ζπίηη ηνπ, 
ηφζν αδηάθνπα, πνπ ε θσλή Σνπ ζνπ θσλάδεη λα Σνλ αθήζεηο λα αλαπαπηεί γηα ιίγν. 4Γελ 
δεηά ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απιψο θαη κφλν κεξηθέο ζηηγκέο αλάπαπιαο, κνλάρα έλα 
δηάζηεκα ζην νπνίν λα κπνξέζεη λα επηζηξέςεη, γηα λα αλαπλεχζεη θαη πάιη ηνλ άγην αέξα 
πνπ γεκίδεη ην ζπίηη ηνπ Παηέξα Σνπ. 5Καη εζχ επίζεο είζαη ζην ζπίηη Σνπ. 6Θα επηζηξέςεη. 
7Γψζε Σνπ φκσο ιίγε ψξα λα μαλαβξεί ηνλ Δαπηφ Σνπ, κέζα ζηελ εηξήλε πνπ είλαη ην 
ζπίηη Σνπ, αλαπαπφκελνο ζηε ζησπή, ηελ εηξήλε θαη ηελ αγάπε. 
6. Απηφ ην Παηδί ρξεηάδεηαη ηελ πξνζηαζία ζνπ. 2Δίλαη καθξηά απφ ην ζπίηη Σνπ. 3Δίλαη 
ηφζν κηθξφο πνπ θαίλεηαη ηφζν εχθνιν λα Σνλ θιείζεηο έμσ θαη ηε κηθξή Σνπ θσλή λα 
ζπγθαιχςεηο, πνπ ην θάιεζκα Σνπ γηα βνήζεηα ζρεδφλ δελ αθνχγεηαη κέζα ζηνπο 
ζηξίγγιηθνπο ήρνπο θαη ηνπο εθλεπξηζηηθνχο ζνξχβνπο ηνπ θφζκνπ. 
4Γλσξίδεη σζηφζν φηη ε ζίγνπξε πξνζηαζία Σνπ βξίζθεηαη αθφκα κέζα ζνπ. 5Γελ ζα Σνλ 
απνγνεηεχζεηο. 6Θα πάεη ζην ζπίηη Σνπ θαη ζα παο θη εζχ καδί κε Απηφλ. 
7. Απηφ ην Παηδί είλαη ε Ηδηφηεηα ζνπ λα κελ ακχλεζαη, ε δχλακε ζνπ. 2ε εκπηζηεχεηαη. 
3Ζξζε επεηδή γλψξηδε φηη δελ ζα απνηχραηλεο. 4νπ ςηζπξίδεη αζηακάηεηα γηα ην ζπίηη 
Σνπ.5Γηαηί είλαη πξφζπκνο λα ζε θέξεη πίζσ καδί Σνπ, ψζηε θη Απηφο ν Ίδηνο λα κπνξέζεη 
λα κείλεη θαη λα κελ μαλαεπηζηξέςεη εθεί πνπ δελ αλήθεη θη εθεί πνπ δεη ζαλ έλαο 
απφθιεξνο κέζα ζ' έλαλ θφζκν μεληθψλ ζθέςεσλ. 6Ζ ππνκνλή Σνπ δελ έρεη φξηα. 7Θα 
πεξηκέλεη κέρξη λα αθνχζεηο ηελ απαιή Φσλή Σνπ κέζα ζνπ, ε νπνία ζε θαιεί λα Σνλ 
αθήζεηο λα πάεη εηξεληθά, καδί κε εζέλα, εθεί πνπ Απηφο είλαη ζην ζπίηη Σνπ θαη εζχ καδί κε 
Απηφλ. 
8. ηαλ κείλεηο αθίλεηνο γηα κηα ζηηγκή, φηαλ ν θφζκνο ράλεηαη απφ ηα κάηηα ζνπ, φηαλ νη 
αλάμηεο ηδέεο ζηακαηνχλ λα έρνπλ αμία ζηνλ αλήζπρν λνπ ζνπ, ηφηε ζα αθνχζεηο ηε Φσλή 
Σνπ. 2Σφζν έληνλα ζε θαιεί Απηφο, πνπ δελ ζα Σνπ αληηζηαζείο πηα. 3Δθείλε ηε ζηηγκή ζα 
ζε πάξεη ζην ζπίηη Σνπ θαη ζα κείλεηο καδί Σνπ ζηελ ηέιεηα γαιήλε, ζησπειφο θαη ελ 
εηξήλε, ππεξάλσ φισλ ησλ ιφγσλ, αλέγγηρηνο απφ ην θφβν θαη ηελ ακθηβνιία, απφιπηα 
βέβαηνο φηη βξίζθεζαη ζην ζπίηη ζνπ. 
9. Αλαπαχζνπ κε Απηφλ ζπρλά ζήκεξα. 2Γηαηί ήηαλ πξφζπκνο λα γίλεη έλα κηθξφ παηδί, 
ψζηε λα κπνξέζεηο λα κάζεηο απφ Απηφλ πφζν δπλαηφο είλαη απηφο πνπ δελ ακχλεηαη αιιά 
πξνζθέξεη κφλν ηα κελχκαηα ηεο αγάπεο ζε εθείλνπο πνπ λνκίδνπλ φηη είλαη ερζξφο ηνπο. 
3 Απηφο θξαηά ηε δχλακε ηνπ Οπξαλνχ ζην ρέξη Σνπ θαη ηνπο απνθαιεί θίινπο θαη ηνπο 
δίλεη ηε δχλακε Σνπ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δνπλ φηη ζα ήζειε λα είλαη Φίινο ηνπο. 4Σνπο 
δεηά λα Σνλ πξνζηαηεχζνπλ, επεηδή ην ζπίηη Σνπ είλαη καθξηά θαη δελ ζα επηζηξέςεη ζε 
απηφ κφλνο Σνπ. 
10. Ο Υξηζηφο μαλαγελληέηαη κφλν θαη κφλν ζαλ έλα κηθξφ Παηδί θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 
πνπ πεξηπιαληέηαη ζα ήζειε λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηνπ. 2Γηαηί πξέπεη λα κάζεη φηη απηφ 
πνπ ζα ήζειε λα πξνζηαηεχζεη δελ είλαη παξά απηφ ην Παηδί, ην Οπνίν έξρεηαη ρσξίο λα 
ακχλεηαη θαζφινπ θαη ην Οπνίν πξνθπιάζζεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ακχλεηαη. 3Πήγαηλε 
ζπίηη ζνπ καδί κε Απηφλ πνιιέο θνξέο ζήκεξα. 4Δίζαη ηφζν μέλνο εδψ φζν θη Απηφο. 
11. Αθηέξσζε ρξφλν ζήκεξα γηα λα βάιεηο ζηελ άθξε ηελ αζπίδα πνπ δελ σθειεί ζε 
ηίπνηα θαη λα παξαηήζεηο ηε ιφγρε θαη ην ζπαζί πνπ χςσζεο ελαληίνλ ελφο ερζξνχ πνπ 
δελ ππάξρεη. 2Ο Υξηζηφο ζε έρεη απνθαιέζεη θίιν θαη αδειθφ. 3Έρεη έξζεη αθφκε θαη γηα λα 
δεηήζεη ηε βνήζεηα ζνπ λα Σνλ αθήζεηο λα πάεη ζπίηη Σνπ ζήκεξα, νινθιεξσκέλνο θαη 
πιήξεο. 4Έρεη έιζεη φπσο έξρεηαη έλα κηθξφ παηδί, ην νπνίν ζα ηθεηεχζεη ηνλ παηέξα ηνπ 
γηα πξνζηαζία θαη γηα αγάπε. 5Κπβεξλά ην ζχκπαλ θη σζηφζν δεηά αζηακάηεηα λα 
επηζηξέςεηο καδί Σνπ θαη λα κελ πεξλάο πηα ηηο ςεπδαηζζήζεηο γηα Θενχο ζνπ. 
12. Γελ έρεηο ράζεη ηελ αζσφηεηα ζνπ. 2Ζ αζσφηεηα ζνπ είλαη απηφ πνπ ιαρηαξάο. 3Ζ 
επηζπκία ηεο θαξδηάο ζνπ. 4Ζ θσλή πνπ αθνχο θαη ην θάιεζκα πνπ δελ κπνξείο λα 
αξλεζείο. 5Σν άγην Παηδί παξακέλεη καδί ζνπ. 6Σν ζπίηη Σνπ είλαη δηθφ ζνπ. 7ήκεξα ζνπ 
δίλεη ηελ ηδηφηεηα Σνπ λα κελ ακχλεηαη θη εζχ ηελ απνδέρεζαη ζαλ αληάιιαγκα γηα φια ηα 
παηρλίδηα ηνπ πνιέκνπ πνπ έρεηο θηηάμεη. 8Καη ηψξα ν δξφκνο είλαη αλνηρηφο θαη ην ηέινο 
ηνπ ηαμηδηνχ είλαη επηηέινπο νξαηφ. 9Μείλε αθίλεηνο γηα κηα ζηηγκή θαη πήγαηλε ζπίηη ζνπ 
καδί κε Απηφλ θαη κείλε ζηελ εηξήλε γηα ιίγν. 
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ΜΑΘΖΜΑ 183  
 
Δπηθαινύκαη ην Όλνκα ηνπ Θενύ θαη ην δηθό κνπ. 
 
1. Σν λνκα ηνπ Θενχ είλαη άγην, αιιά φρη αγηφηεξν απφ ην δηθφ ζνπ. 2Σν λα επηθαιεζηείο 
ην λνκα Σνπ είλαη αθξηβψο ην ίδην κε ην λα επηθαιεζηείο ην δηθφ ζνπ.3Δλαο παηέξαο δίλεη 
ην φλνκα ηνπ ζην γην ηνπ θαη έηζη ν γηνο ηαπηίδεηαη κε απηφλ. 4Οη αδειθνί ηνπ κνηξάδνληαη 
ην φλνκα ηνπ θαη έηζη είλαη ελσκέλνη κ έλα δεζκφ ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη γηα ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπο. 5Σν λνκα ηνπ Παηεξά ζνπ ζνπ ππελζπκίδεη πνηνο είζαη αθφκε θαη κέζα ζ' έλαλ 
θφζκν πνπ δελ γλσξίδεη θαη παξ' φιν πνπ θη εζχ δελ έρεηο ζπκεζεί 
2 Σν λνκα ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα αθνπζηεί ρσξίο απάληεζε, νχηε λα εηπσζεί ρσξίο 
έλαλ αληίιαιν κέζα ζην λνπ ζνπ πνπ ζε θαιεί λα ζπκεζείο 2Πεο ην λνκα Σνπ θαη ζα έρεηο 
πξνθαιέζεη ηνπο αγγέινπο λα πεξηβάιινπλ ην κέξνο ζην νπνίν ζηέθεζαη θαη λα ζνπ 
ηξαγνπδνχλ, θαζψο απιψλνπλ ηα θηεξά 
ηνπο γηα λα ζε θξαηήζνπλ αζθαιή θαη λα ζε πξνζηαηέςνπλ απφ θάζε εγθφζκηα ζθέςε πνπ 
ζα εηζέβαιιε ζηελ αγηνζχλε ζνπ. 
3. Δπαλέιαβε ην λνκα ηνπ Θενχ θαη φινο ν θφζκνο ζα απαληήζεη κε ην λα εγθαηαιείςεη 
ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 2Κάζε φλεηξν πνπ αγαπά ν θφζκνο έρεη μαθληθά πεξάζεη θαη εθεί πνπ 
θαηλφηαλ φηη ππήξρε βξίζθεηο έλα αζηέξη, Έλα ζαχκα ράξεο. 3η άξξσζηνη ζεθψλνληαη 
ζεξαπεπκέλνη απφ ηηο αξξσζηεκέλεο ζθέςεηο ηνπο. 4Οη ηπθινί κπνξνχλ λα δνπλ, νη θνπθνί 
κπνξνχλ λα αθνχζνπλ 5η ζιηκκέλνη ζηακαηνχλ ηνπο ζξήλνπο ηνπο θαη ηα δάθξπα ηνπ 
πφλνπ ζηεγλψλνπλ, θαζψο ηα επηπρηζκέλα γέιηα έξρνληαη, λα επινγήζνπλ ηνλ θφζκν. 
4. Δπαλέιαβε ην λνκα ηνπ Θενχ θαη ηα αζήκαληα νλφκαηα ζα έρνπλ ράζεη ην λφεκα 
ηνπο. 2Καζε πεηξαζκφο γίλεηαη κφλν θαη κφλν έλα αθαηνλφκαζην θαη αλεπηζχκεην πξάγκα 
κπξνζηά ζην λνκα ηνπ Θενχ. Δπαλέιαβε ην λνκα Σνπ θαη ζα δεηο πφζν εχθνια ζα 
μεράζεηο ηα νλφκαηα φισλ ησλ ζεψλ ζηνπο νπνίνπο έδσζεο αμία. Έρνπλ ράζεη πηα ην 
φλνκα ηνπ Θενχ πνπ ηνπο έδσζεο 5Γελ έρνπλ φλνκα θαη ζνπ είλαη άρξεζηνη, αλ θαη 
πξνηνχ αθήζεηο ην λνκα ηνπ Θενχ λα αληηθαηαζηήζεη ηα αζήκαληα νλφκαηα ηνπο, 
ζηεθφζνπλ ζεβάζκηα κπξνζηά ηνπο, απνθαιψληαο ηνπο Θενχο. 
5. Δπαλέιαβε ην λνκα ηνπ Θενχ θαη, επηθαιέζνπ ηνλ Δαπηφ ζνπ ην λνκα ηνπ Οπνίνπ 
είλαη ην λνκα ηνπ Θενχ. 2Δπαλέιαβε ην λνκα Σνπ θαη φια ηα αζήκαληα, δίρσο φλνκα 
πξάγκαηα ηεο γεο, ζα κπνπλ ζηε ζσζηή ηνπο πξννπηηθή. 3Δθείλνη πνπ επηθαινχληαη ην 
λνκα ηνπ Θενχ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ιάζνο θαη λα κπεξδέςνπλ φ,ηη δελ έρεη φλνκα κε 
ην λνκα, νχηε ηελ ακαξηία κε ηε ράξε, νχηε ηα ζψκαηα κε ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ 4Καη αλ 
ζπλδεζείο κε έλαλ αδειθφ, θαζψο θάζεζαη κε απηφλ ζηε ζησπή επαλαιακβάλνληαο ην 
λνκα ηνπ Θενχ καδί κε απηφλ κέζα ζην γαιήλην λνπ ζνπ, έρεηο εγθαζηδξχζεη εθεί έλα 
βσκφ πνπ θζάλεη ζηνλ Ίδην ην Θεφ θαη ηνλ Τηφ Σνπ 
6. ήκεξα εμαζθήζνπ κφλν θαη κφλν κε ην εμήο: επαλαιάκβαλε ην λνκα ηνπ Θενχ μαλά 
θαη μαλά. 2Ξέραζε θάζε φλνκα εθηφο απφ ην Γηθφ Σνπ 3Μελ αθνχο ηίπνηα άιιν. 4Αθεζε 
φιεο ηηο ζθέςεηο ζνπ λα βαζίδνληαη ζε Απηφ 5Γελ ρξεζηκνπνηνχκε θακία άιιε ιέμε παξά 
κόλν ζηελ αξρή, φηαλ ιέκε ζεκεξηλή ηδέα κφλν κηα θνξά. 4Καη κεηά ην λνκα ηνπ Θενχ 
γίλεηαη ε κνλαδηθή καο ζθέςε, ν κνλαδηθφο καο ιφγνο, ην κφλν πξάγκα πνπ απαζρνιεί ην 
λνπ καο, ε κφλε επρή πνπ έρνπκε, ν κφλνο ήρνο πνπ έρεη λφεκα θαη ην κφλν λνκα ηνπ 
θάζε πξάγκαηνο πνπ επηζπκνχκε λα δνχκε, ηνπ θάζε πξάγκαηνο πνπ ζα απνθαινχζακε 
Θεφ καο. 
7. Γίλνπκε ινηπφλ κηα πξφζθιεζε, ε νπνία δελ κπνξεί πνηέ λα απνξξηθζεί. 2Καη ν Θεφο 
ζα έιζεη θαη ζα ηελ απαληήζεη ν Ίδηνο. 3Με λνκίδεηο φηη Απηφο αθνχεη ηηο αζήκαληεο 
πξνζεπρέο εθείλσλ πνπ Σνλ επηθαινχληαη κε νλφκαηα εηδψισλ πνπ ν θφζκνο αγαπά. 
4Γελ κπνξνχλ λα Σνλ θηάζνπλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. 5Απηφο δελ κπνξεί λα αθνχζεη ηηο 
παξαθιήζεηο εθείλσλ πνπ Σνπ δεηνχλ λα αιιάμεη θαη λα κελ είλαη πηα ν Δαπηφο Σνπ, ή πνπ 
δεηνχλ λα πάξεη ν Τηφο Σνπ έλα φλνκα δηαθνξεηηθφ απφ ην Γηθφ Σνπ. 
8. Δπαλέιαβε ην λνκα ηνπ Θενχ θαη ζα Σνλ αλαγλσξίζεηο ζαλ ην κφλν Γεκηνπξγφ ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. 2Καη ζα αλαγλσξίζεηο επίζεο φηη ν Τηφο Σνπ είλαη κέξνο Σνπ θαη 
δεκηνπξγεί εηο ην λνκα Σνπ. 3Κάζηζε ζησπειά θαη άθεζε ην λνκα Σνπ λα γίλεη κηα ηδέα 
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πνπ πεξηθιείεη ηα πάληα θαη θαηαιακβάλεη εληειψο ην λνπ ζνπ. 4ιεο νη ζθέςεηο αο 
ζηακαηήζνπλ εθηφο απφ απηήλ. 5Καη απάληεζε κε απηήλ ζε φιεο ηηο άιιεο ζθέςεηο, θαη δεο 
ην λνκα ηνπ Θενχ λα αληηθαζηζηά ηα ρίιηα αζήκαληα νλφκαηα πνπ έδσζεο ζηηο ζθέςεηο 
ζνπ ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη ππάξρεη κφλν έλα λνκα γηα ην θαζεηί πνπ ππάξρεη 
θαη γηα ην θαζεηί πνπ ζα ππάξμεη. 
9. ήκεξα κπνξείο λα θηάζεηο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα βηψζεηο ην δψξν ηεο ράξεο. 
2Μπνξείο λα απνδξάζεηο απφ φιε ηε ζθιαβηά ηνπ θφζκνπ θαη λα δψζεηο ζηνλ θφζκν ηελ 
απειεπζέξσζε πνπ βξήθεο. 3Μπνξείο λα ζπκεζείο φ,ηη μέραζε ν θφζκνο θαη λα ηνπ 
πξνζθέξεηο ηε δηθή ζνπ ζχκεζε. 4Μπνξείο λα δερηείο ζήκεξα ην ξφιν πνπ παίδεηο ζηε 
ζσηεξία ηνπ θαζψο θαη ζηε δηθή ζνπ ζσηεξία. 5Καη νη δχν ξφινη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 
ηέιεηα. 
10. Βαζίζνπ ζην λνκα ηνπ Θενχ γηα ηελ απειεπζέξσζε ζνπ, θαη ζα ζνπ δνζεί. 2Κακηά 
άιιε πξνζεπρή δελ είλαη αλαγθαία εθηφο απφ απηήλ, επεηδή απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
άιιεο κέζα ηεο. 3Σα ιφγηα είλαη αζήκαληα θαη φιεο νη παξαθιήζεηο πεξηηηέο, φηαλ ν Τηφο 
ηνπ Θενχ επηθαιείηαη ην λνκα ηνπ Παηέξα ηνπ. 4Οη θέςεηο ηνπ Παηέξα ηνπ γίλνληαη δηθέο 
ηνπ. 5Γηεθδηθεί φια απηά πνπ ν Παηέξαο ηνπ έδσζε θαη δίλεη αθφκα θαη ζα δίλεη γηα πάληα. 
6Δπηθαιείηαη Απηφλ γηα λα αθήζεη φια ηα πξάγκαηα πνπ λφκηζε φηη έπιαζε λα ράζνπλ, 
ηψξα, ην φλνκα ηνπο, ζηε ζέζε ηνπο, ην άγην λνκα ηνπ Θενχ γίλεηαη ε θξίζε ηνπ ηεο 
επηέιεηαο ηνπο. 
11. ια ηα αζήκαληα πξάγκαηα είλαη ζησπειά. 2Οη αζήκαληνη ήρνη δελ αθνχγνληαη ηψξα. 
3Σα αζήκαληα πξάγκαηα ηεο γεο έρνπλ εμαθαληζηεί. 4Σν ζχκπαλ δελ απνηειείηαη απφ 
ηίπνηα άιιν εθηφο απφ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ, ν νπνίνο επηθαιείηαη ηνλ Παηέξα ηνπ. 5Καη ε 
θσλή ηνπ Παηέξα ηνπ απαληά εηο ην άγην λνκα ηνπ Παηέξα ηνπ. 6ε απηή ηελ αηψληα, 
γαιήληα ζρέζε, ζηελ νπνία ε επηθνηλσλία ππεξβαίλεη θαηά πνιχ φια ηα ιφγηα θη επίζεο 
μεπεξλά ζε βάζνο θαη ζε χςνο νηηδήπνηε κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηα ιφγηα, βξίζθεηαη ε 
αηψληα εηξήλε. 7Δηο ην λνκα ηνπ Παηέξα καο, είκαζηε πξφζπκνη λα βηψζνπκε απηή ηελ 
εηξήλε ζήκεξα. 8Καη εηο ην λνκα Σνπ, ζα καο δνζεί. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 184  
 
Σν Όλνκα ηνπ Θενύ Δίλαη ε θιεξνλνκηά κνπ. 
 
1. Εεηο κε ζχκβνια. 2'Δρεηο επηλνήζεη νλφκαηα γηα ην θαζεηί πνπ βιέπεηο. Σν θάζε πξάγκα 
γίλεηαη κηα μερσξηζηή νληφηεηα ε νπνία αλαγλσξίδεηαη απφ ην φλνκα ηεο. 4Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ηελ μεθφβεηο απφ ηελ ελφηεηα. 5Με απηφ ηνλ ηξφπν νξίδεηο ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηελ μερσξίδεηο απφ άιια πξάγκαηα κε ην λα ηνλίδεηο ην δηάζηεκα 
πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 6Απηφ ην δηάζηεκα ην βάδεηο κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ ζηα νπνία 
δίλεηο έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα, κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβάλησλ σο πξνο ην ρψξν θαη ην ρξφλν 
θαη κεηαμχ φισλ ησλ ζσκάησλ ηα νπνία ραηξεηηνχληαη κ' έλα φλνκα. 
2. Απηφ ην δηάζηεκα πνπ βιέπεηο λα δηαρσξίδεη φια ηα πξάγκαηα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν επηηπγράλεηαη ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. 2Βιέπεηο θάηη εθεί πνπ δελ ππάξρεη ηίπνηα θαη 
εθεί πνπ ππάξρεη ε ελφηεηα δελ βιέπεηο ηίπνηα, έλα δηάζηεκα κεηαμχ φισλ ησλ 
πξαγκάησλ, κεηαμχ φισλ ησλ πξαγκάησλ θαη εζέλα. 3Ννκίδεηο έηζη φηη έρεηο δψζεη δσή 
κέζα ζηελ θαηάζηαζε ηνπ απνρσξηζκνχ. 4Με απηφλ ην δηαρσξηζκφ λνκίδεηο φηη έρεηο 
θαζηεξσζεί ζαλ κηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί κε κηα αλεμάξηεηε βνχιεζε. 
3. Πνηα είλαη απηά ηα νλφκαηα κε ηα νπνία ν θφζκνο γίλεηαη κηα ζεηξά μερσξηζηψλ 
γεγνλφησλ, αζχλδεησλ πξαγκάησλ θαη ζσκάησλ πνπ θξαηηνχληαη ζε απφζηαζε θαη ηα 
νπνία θξαηνχλ ην λνπ ζαλ μερσξηζηά θέληξα επίγλσζεο; 2Δζχ ηνπο έδσζεο απηά ηα 
νλφκαηα, θαζηεξψλνληαο ηελ αληίιεςε έηζη φπσο ηελ ήζειεο λα είλαη. 3ηα αθαηνλφκαζηα 
πξάγκαηα δφζεθαλ νλφκαηα θαη έηζη ηνπο δφζεθε θαη πξαγκαηηθφηεηα. 4Γηαηί ζε φ,ηη δίλεηαη 
έλα φλνκα, δίλεηαη θαη λφεκα θαη κεηά ζα ην δεη θαλείο ζαλ λα είλαη γεκάην λφεκα, ζαλ κηα 
αηηία αιεζηλήο επίδξαζεο πνπ θέξεη κέζα ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο. 
4. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα πξαγκαηηθφηεηα πιάζεηαη απφ ηελ 
πξνθαηεηιεκκέλε φξαζε θαη ζηξέθεηαη ζθνπίκσο ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 2O ερζξφο απηήο 
ηεο φξαζεο είλαη ε πιεξφηεηα. 3Απηή ε φξαζε δηαλνείηαη αζήκαληα πξάγκαηα θαη ηα 
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θνηηάδεη. 4Καη ε έιιεηςε απφζηαζεο, κηα αίζζεζε ελφηεηαο ή φξαζεο πνπ βιέπεη 
δηαθνξεηηθά, γίλεηαη ε απεηιή πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη, λα πνιεκήζεη θαη λα αξλεζεί. 
5. Ζ άιιε φξαζε φκσο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηα θπζηνινγηθή θαηεχζπλζε γηα ην λνπ 
λα δηνρεηεχζεη ηελ αληίιεςε ηνπ. 2Δίλαη δχζθνιν λα δηδάμεηο ην λνπ ρίιηα μέλα νλφκαηα θαη 
επίζεο ρηιηάδεο πεξηζζφηεξα. 3Πηζηεχεηο σζηφζν φηη απηφ είλαη ην λφεκα ηεο κάζεζεο, ν 
κφλνο νπζηαζηηθφο ζηφρνο ηεο κε ηνλ νπνίν ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη θαη νη έλλνηεο 
κπνξνχλ λα δηαβηβαζηνχλ κ' έλαλ θαηαλνεηφ ηξφπν. 
6. Απηή είλαη φιε ε θιεξνλνκηά πνπ δίλεη ν θφζκνο. 2Καη ν θαζέλαο πνπ καζαίλεη λα 
ζθέπηεηαη έηζη, απνδέρεηαη ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζχκβνια πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη ν θφζκνο 
είλαη πξαγκαηηθφο. Δίλαη αθξηβψο απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ. 4Γελ αθήλνπλ θακηά ακθηβνιία 
φηη ην θαζεηί ζην νπνίν έλα φλνκα έρεη δνζεί, ππάξρεη. 5Μπνξεί λα ηδσζεί, φπσο 
αλακέλεηαη. 6,ηη αξλείηαη φηη απηφ είλαη αιεζηλφ είλαη κφλν θαη κφλν κηα ςεπδαίζζεζε, γηαηί 
απηφ είλαη ε απφιπηε πξαγκαηηθφηεηα. 7Σν λα ην ακθηζβεηήζεη θαλείο είλαη ηξέια, ην λα 
δερηεί ηελ παξνπζία ηνπ είλαη ε απφδεημε ηεο ςπρηθήο πγείαο. 
7. Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ θφζκνπ. 2Δίλαη έλα ζηάδην κάζεζεο απφ ην νπνίν πξέπεη λα 
πεξάζνπλ φινη απηνί πνπ έξρνληαη ζηνλ θφζκν. 3Οζν πην γξήγνξα αληηιεθζνχλ φκσο ζην 
ηη βαζίδεηαη απηή ε δηδαζθαιία, πφζν ακθηζβεηήζηκα είλαη ηα αμηψκαηα ηεο θαη πφζν 
ακθίβνια ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο, ηφζν πην γξήγνξα ζα ακθηζβεηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο. 
4Ζ κάζεζε πνπ ζηακαηά κε φ,ηη δηδάζθεη ν θφζκνο δελ έρεη λφεκα. 5ηε ζσζηή ηεο ζέζε 
ππεξεηεί απιψο θαη κφλν ζαλ έλα μεθίλεκα απφ ην νπνίν κηα άιινπ είδνπο κάζεζε κπνξεί 
λα αξρίζεη, κηα λέα αληίιεςε λα απνθηεζεί θαη φια ηα απζαίξεηα νλφκαηα πνπ δίλεη ν 
θφζκνο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ θαζψο ηα ακθηβάιιεη θαλείο. 
8. Με λνκίδεηο φηη έπιαζεο ηνλ θφζκν. 2Σηο ςεπδαηζζήζεηο, λαη! '3,ηη φκσο είλαη αιεζηλφ 
ζηε γε θαη ηνλ Οπξαλφ είλαη ππεξάλσ ησλ νλνκάησλ πνπ έρεηο δψζεη. 4ηαλ θαιείο έλαλ 
αδειθφ, ην ζψκα ηνπ είλαη απηφ πνπ επηθαιείζαη. Ή αιεζηλή ηνπ Σαπηφηεηα έρεη 
ζπγθαιπθζεί απφ ην ηη πηζηεχεηο φηη πξαγκαηηθά είλαη. Σν ζψκα ηνπ απαληά ζην φλνκα κε 
ην νπνίν ηνλ θαιείο, επεηδή ν λνπο ηνπ ζπγθαηαηίζεηαη λα πάξεη γηα δηθφ ηνπ ην φλνκα πνπ 
ηνπ δίλεηο. 7Καη έηζη ε ελφηεηα ηνπ απνθεξχζζεηαη δπν θνξέο, επεηδή θαη εζχ ηνλ 
αληηιακβάλεζαη ζαλ λα είλαη δηαρσξηζκέλνο απφ ζέλα θαη απηφο δέρεηαη γηα δηθφ ηνπ απηφ 
ην μερσξηζηφ φλνκα. 
9. Θα ήηαλ πξάγκαηη παξάμελν αλ ζνπ είρε δεηεζεί λα μεπεξάζεηο φια ηα ζχκβνια ηνπ 
θφζκνπ, μερλψληαο ηα γηα πάληα, ζνπ δεηήζεθε σζηφζν λα αλαιάβεηο κηα απνζηνιή 
δηδαζθαιίαο. 2Έρεηο αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ιίγν ηα ζχκβνια ηνπ θφζκνπ. 3Μελ 
εμαπαηάζαη φκσο θαη εζχ απφ απηά. 4Γελ αληηπξνζσπεχνπλ ηίπνηα απνιχησο θαη ζηελ 
εμάζθεζε ζνπ απηή είλαη ε ζθέςε πνπ ζα ζε απειεπζεξψζεη απφ απηά. 5Απηά ηα ζχκβνια 
γίλνληαη απιψο θαη κφλν ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξείο λα επηθνηλσλείο κε έλαλ ηξφπν πνπ 
ν θφζκνο κπνξεί λα θαηαιάβεη, αλαγλσξίδεηο φκσο φηη δελ είλαη ε ελφηεηα φπνπ ε αιεζηλή 
επηθνηλσλία κπνξεί λα βξεζεί. 
10. Απηφ πνπ ρξεηάδεζαη ινηπφλ είλαη δηαζηήκαηα θάζε κέξα ζηα νπνία ε κάζεζε ηνπ 
θφζκνπ γίλεηαη κηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε, κηα θπιαθή ηνπ θφζκνπ απφ ηελ νπνία θεχγεηο 
θαη πεγαίλεηο ζην θσο ηνπ ήιηνπ, φπνπ μερλάο ην ζθνηάδη. 2Δδψ θαηαιαβαίλεηο ην Λφγν, ην 
λνκα πνπ ν Θεφο ζνπ έρεη δψζεη, ηε κηα Σαπηφηεηα πνπ κνηξάδνληαη φια ηα πξάγκαηα, 
ηε κφλε νκνινγία ηνπ ηη είλαη αιεζηλφ. 3Καη κεηά μαλαγχξηζε ζην ζθνηάδη, φρη επεηδή 
λνκίδεηο φηη είλαη πξαγκαηηθφ, αιιά κφλν θαη κφλν γηα λα δηαθεξχμεηο, κ' έλαλ ηξφπν πνπ 
αθφκα έρεη λφεκα ζηνλ θφζκν πνπ θπβεξλά ην ζθνηάδη, φηη δελ είλαη πξαγκαηηθφ. 
11. Υξεζηκνπνίεζε φια ηα αζήκαληα νλφκαηα θαη ζχκβνια πνπ ζθηαγξαθνχλ ηνλ θφζκν 
ηνπ ζθνηαδηνχ: 2Μελ ηα δέρεζαη ζαλ ηε δηθή ζνπ πξαγκαηηθφηεηα. 3Σν Άγην Πλεχκα ηα 
ρξεζηκνπνηεί φια ηνπο, αιιά δελ μερλά φηη ε δεκηνπξγία έρεη έλα λνκα, έλα Νφεκα, θαη 
κηα Πεγή ε Οπνία ελνπνηεί φια ηα πξάγκαηα κέζα ζηνλ εαπηφ Σεο. 4Υξεζηκνπνίεζε, κφλν 
θαη κφλν γηα επθνιία, φια ηα νλφκαηα πνπ ηνπο δίλεη ν θφζκνο, αιιά κελ μερλάο φηη 
κνηξάδνληαη ην λνκα ηνπ Θενχ καδί κε ζέλα. 
12. Ο Θεφο δελ έρεη φλνκα. 2Κη σζηφζν, ην λνκα Σνπ γίλεηαη ην ηειηθφ κάζεκα φηη φια ηα 
πξάγκαηα είλαη έλα θαη κε απηφ ην κάζεκα φιε ε κάζεζε ηειεηψλεη. 3ια ηα νλφκαηα 
ελνπνηνχληαη, φινο ν ρψξνο γεκίδεη κε ηελ αληαλάθιαζε ηεο αιήζεηαο. 4Κάζε ράζκα θιείλεη 
θαη ν απνρσξηζκφο ζεξαπεχεηαη. 5Σν λνκα ηνπ Θενχ είλαη ε θιεξνλνκηά πνπ Απηφο 
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έδσζε ζ' εθείλνπο, πνπ δηάιεμαλ λα πάξεη ε δηδαζθαιία ηνπ θφζκνπ ηε ζέζε ηνπ Οπξαλνχ. 
6ηελ εμάζθεζε καο ν ζθνπφο καο είλαη λα αθήζνπκε ην λνπ καο λα δερηεί φ,ηη ν Θεφο έρεη 
δψζεη ζαλ ηελ απάληεζε Σνπ ζηελ νηθηξή θιεξνλνκηά πνπ έπιαζεο ζαλ θφξν ηηκήο γηα 
ηνλ Τηφ πνπ Απηφο αγαπά. 
13. Καλέλαο πνπ αλαδεηά ην λφεκα ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα απνηχρεη. 2Ζ 
εκπεηξία ζα έξζεη γηα λα ζπκπιεξψζεη ην Λφγν. 3Πξψηα φκσο πξέπεη λα δερηείο ην λνκα 
γηα φιε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη πνιιά νλφκαηα πνπ έδσζεο ζηηο 
φςεηο ηεο έρνπλ δηαζηξεβιψζεη φ,ηη βιέπεηο, αιιά δελ έρνπλ παξαπνηήζεη θαζφινπ ηελ 
αιήζεηα. 4 Έλα λνκα θέξλνπκε ζηελ εμάζθεζε καο. 5'Δλα λνκα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 
ελνπνηήζνπκε ηελ φξαζε καο. 
14. Καη παξ' φιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα γηα θάζε αληίιεςε κηαο 
φςεο ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ έρνπλ παξά έλα λνκα, ην Οπνίν Απηφο 
ηνπο έρεη δψζεη. 2Απηφ είλαη ην λνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εμάζθεζε καο. 3Καη κέζσ 
ηεο ρξήζεο Σνπ, φινη νη αλφεηνη δηαρσξηζκνί πνπ καο θξαηνχζαλ ηπθισκέλνπο 
εμαθαλίδνληαη. 4Καη καο δίλεηαη δχλακε λα δνχκε πέξα απφ απηνχο. 5Σψξα ε φξαζε καο 
επινγείηαη κε επινγίεο πνπ κπνξνχκε λα δίλνπκε θαζψο ηηο ιακβάλνπκε. 
15. Παηέξα, ην λνκα καο είλαη ην Γηθό νπ λνκα. 2ε Απηό ελσλόκαζηε κε όια ηα όληα 
θαη κε Δζέλα πνπ είζαη ν έλαο Γεκηνπξγόο ηνπο. 3.π πιάζακε θαη θαινύκε κε πνιιά 
δηαθνξεηηθά νλόκαηα είλαη κόλν θαη κόλν κηα ζθηά κε ηελ νπνία έρνπκε πξνζπαζήζεη λα 
θαιύςνπκε ηε δηθή ζνπ Πξαγκαηηθόηεηα. 4Καη είκαζηε ραξνύκελνη θαη επγλώκνλεο πνπ 
θάλακε ιάζνο. 5 ια ηα ιάζε καο ηα δίλνπκε ζε Δζέλα, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 
απαιιαγνύκε από όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ θάλεθαλ λα έρνπλ. 6Καη δερόκαζηε ηελ αιήζεηα 
πνπ δίλεηο ζηε ζέζε ηνπ θαζελόο από απηά ηα ιάζε. 7Σν λνκα νπ είλαη ε ζσηεξία καο 
θαη ε απόδξαζε καο από ό,ηη πιάζακε. 8Σν λνκα νπ καο ελώλεη ζηελ ελόηεηα πνπ είλαη 
ε θιεξνλνκηά καο θαη ε εηξήλε καο. 9Ακήλ. 
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Θέισ ηελ εηξήλε ηνπ Θενύ. 
 
1. Σν λα πεηο απηά ηα ιφγηα δελ είλαη ηίπνηα. 2Σν λα ηα ελλνείο φκσο είλαη ην παλ. Αλ 
κπνξνχζεο λα ηα ελλνήζεηο έζησ θαη γηα κηα κφλν ζηηγκή, ζιίςεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
δε ζα ήηαλ πηα δπλαηέο γηα ζέλα, πνηέ θαη πνπζελά. 4Ο Οπξαλφο ζα επέζηξεθε εληειψο 
ζηελ πιήξε επίγλσζε, ε κλήκε ηνπ Θενχ ζα επαλεξρφηαλ ηειείσο θαη ε αλάζηαζε φιεο 
ηεο δεκηνπξγίαο ζα αλαγλσξηδφηαλ πιήξσο. 
2. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ελλνεί απηά ηα ιφγηα θαη λα κε ζεξαπεπηεί. 2Γελ κπνξεί λα 
παίδεη κε φλεηξα, νχηε λα λνκίδεη φηη είλαη ν ίδηνο έλα φλεηξν. 3Γελ κπνξεί λα θηηάμεη κηα 
θφιαζε θαη λα λνκίδεη φηη είλαη πξαγκαηηθή. 4Θέιεη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ θαη ε εηξήλε ηνπ 
Θενχ ηνπ δίλεηαη. 5Γηαηί απηή ε εηξήλε είλαη ην κφλν πνπ ζέιεη θαη ην κφλν πνπ ζα ιάβεη. 
6Πνιιντ έρνπλ πεη απηά ηα ιφγηα. 7Λίγνη φκσο πξάγκαηη ηα ελλννχλ. 8Γελ έρεηο παξά λα 
θνηηάμεηο ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο γχξσ ζνπ, γηα λα ζηγνπξεπηείο πφζν ιίγνη είλαη. 9 
θφζκνο ζα αιιαδφηαλ εληειψο, αλ δχν, νπνηνηδήπνηε, ζπκθσλνχζαλ φηη απηά ηα ιφγηα 
εθθξάδνπλ ην κφλν πξάγκα πνπ ζέινπλ. 
3. Γπν λφεο κ' έλα ζθνπφ γίλνληαη ηφζν ηζρπξνί, πνπ φ,ηη ζέινπλ γίλεηαη ην ζέιεκα ηνπ 
Θενχ. 2Γηαηί νη λφεο κπνξνχλ λα ελσζνχλ κφλν ζηελ αιήζεηα. 3ηα φλεηξα, δπν λφεο δελ 
κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ζθνπφ. 4Γηα ηνλ θαζέλα, ν ήξσαο ηνπ νλείξνπ είλαη 
δηαθνξεηηθφο, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα δελ είλαη ην ίδην θαη γηα ηνπο δχν. Απηφο πνπ ράλεη 
θαη απηφο πνπ θεξδίδεη απιψο ελαιιάζζνληαη ζε κεηαβαιιφκελνπο ζρεκαηηζκνχο, θαζψο 
ε αλαινγία ηνπ θέξδνπο πξνο ηελ απψιεηα θαη ηεο απψιεηαο πξνο ην θέξδνο παίξλεη κηα 
δηαθνξεηηθή φςε ή κηα άιιε κνξθή. 
4. Χζηφζν, κφλν ην ζπκβηβαζκφ κπνξεί λα θέξεη έλα φλεηξν. 2Μεξηθέο θνξέο παίξλεη ηε 
κνξθή ηεο έλσζεο, αιιά κφλν ηε κνξθή. 3Σν λφεκα ζα δηαθχγεη απφ ην φλεηξν, γηαηί ν 
ζπκβηβαζκφο είλαη ν ζηφρνο ησλ νλείξσλ. 4Οη λφεο δελ κπνξνχλ λα ελσζνχλ ζηα φλεηξα. 
Απιψο παδαξεχνπλ. 6Καη ηη παδάξεκα κπνξεί λα ηνπο δψζεη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ; 7η 
ςεπδαηζζήζεηο έξρνληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε Σνπ. 8Καη ην λφεκα πνπ έρεη Απηφο ράλεηαη 
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απφ ηνπο θνηκηζκέλνπο λφεο πνπ επηδηψθνπλ ην ζπκβηβαζκφ, ν θαζέλαο γηα ην ζπκθέξνλ 
ηνπ θαη ηελ απψιεηα θάπνηνπ άιινπ. 
5. Σν λα ελλνείο φηη ζέιεηο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ ζεκαίλεη λα απαξλεζείο φια ηα φλεηξα. 
2Γηαηί θαλέλαο δελ ελλνεί απηά ηα ιφγηα, αλ επηζπκεί ςεπδαηζζήζεηο θαη επνκέλσο αλαδεηά 
ηα κέζα πνπ θέξλνπλ ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 3Δρεη θνηηάμεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηηο έρεη βξεη 
αλεπαξθείο. 4Σψξα αλαδεηά λα πξνρσξήζεη πέξα απφ απηέο, αλαγλσξίδνληαο φηη έλα 
άιιν φλεηξν δελ ζα πξφζθεξε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια. 5'ια ηα φλεηξα είλαη 
ην ίδην γηα απηφλ. 6Καη έρεη κάζεη φηη ε κφλε δηαθνξά είλαη ε κνξθή πνπ παίξλνπλ, γηαηί έλα 
φλεηξν ζα θέξεη ηελ ίδηα απφγλσζε θαη δπζηπρία φπσο φια ηα άιια. 
6. Ο λνπο πνπ πξαγκαηηθά ελλνεί φηη ην κφλν πνπ ζέιεη είλαη ε εηξήλε πξέπεη λα ελσζεί κε 
άιινπο λφεο, γηαηί απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηξήλε επηηπγράλεηαη. 2Καη φηαλ ε 
επηζπκία γηα ηελ εηξήλε είλαη γλήζηα, ην κέζν γηα λα ηε βξεη θαλείο δίλεηαη ζε κηα κνξθή ηελ 
νπνία ν θάζε λνπο, πνπ αλαδεηά ηελ εηξήλε κε εηιηθξίλεηα, κπνξεί λα θαηαιάβεη. 
3Οπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ πάξεη ην κάζεκα ζρεδηάδεηαη γηα απηφλ κ' έλαλ ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα κε κπνξεί λα ην παξεξκελεχζεη, αλ ε αλαδήηεζε ηνπ είλαη εηιηθξηλήο. 4Αλ φκσο 
δεηά ρσξίο εηιηθξίλεηα, δελ ππάξρεη κνξθή κε ηελ νπνία ην κάζεκα ζα γίλεη απνδεθηφ θαη 
ζα καζεπηεί αιεζηλά. 
7. Αο αθηεξψζνπκε ηελ εμάζθεζε καο ζήκεξα ζην λα αλαγλσξίζνπκε φηη πξάγκαηη 
ελλννχκε ηα ιφγηα πνπ ιέκε. 2Θέινπκε ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 3Απηή δελ είλαη κηα κάηαηε 
επηζπκία. 
4Απηά ηα ιφγηα δελ δεηνχλ λα καο δνζεί έλα άιιν φλεηξν. 5Γελ δεηνχλ ζπκβηβαζκφ, νχηε 
πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ άιια παδαξέκαηα κε ηελ ειπίδα φηη κπνξεί αθφκα λα ππάξρεη έλα 
παδάξεκα πνπ κπνξεί λα επηηχρεη εθεί πνπ φια ηα ππφινηπα απέηπραλ. 6Οηαλ ελλνεί 
θαλείο απηά ηα ιφγηα, παξαδέρεηαη φηη νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη κάηαηεο θαη δεηά ην αηψλην 
ζηε ζέζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ νλείξσλ πνπ θαίλνληαη λα αιιάδνπλ σο πξνο ην ηη 
πξνζθέξνπλ, αιιά είλαη φια ηνπο εμίζνπ κεδακηλά. 
8. Αθηέξσζε ζήκεξα ηηο πεξηφδνπο ηεο εμάζθεζεο ζνπ ζηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ λνπ 
ζνπ, γηα λα βξεηο ηα φλεηξα πνπ αθφκα αγαπάο. 2Ση δεηάο ζηελ θαξδηά ζνπ; 3Ξέραζε ηα 
ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηείο φηαλ δεηάο απηά πνπ ζέιεηο. 4 Λάβε ππ' φςε ζνπ κφλν θαη κφλν 
φ,ηη πηζηεχεηο φηη ζα ζε αλαθνπθίζεη θαη ζα ζνπ θέξεη επηπρία. 5Μελ ηαξαρηείο φκσο απφ 
ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ, γηαηί ε κνξθή ηνπο δελ έρεη 
ζεκαζία ηψξα. 6Μελ αθήλεηο κεξηθά φλεηξα λα είλαη πην απνδεθηά, ελψ θξαηάο άιια ζηε 
κπζηηθφηεηα θαη ηελ ληξνπή. 7Οια είλαη ην ίδην. 8Καη επεηδή είλαη ην ίδην, κηα εξψηεζε 
πξέπεη λα ηεζεί ζε φια ηνπο: «απηφ είλαη φ,ηη ζα ήζεια λα έρσ ζηε ζέζε ηνπ Οπξαλνχ θαη 
ηεο εηξήλεο ηνπ Θενχ;» 
9. Απηή είλαη ε επηινγή πνπ θάλεηο. 2Μελ μεγειαζηείο θαη λνκίζεηο φηη είλαη θάηη άιιν. 
3Καλέλαο ζπκβηβαζκφο δελ είλαη δπλαηφο ζε απηφ. 4Γηαιέγεηο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ, ή έρεηο 
δεηήζεη φλεηξα.5Καη ηα φλεηξα ζα έιζνπλ φπσο ηα δήηεζεο. 6Δίλαη φκσο εμίζνπ βέβαην φηη ε 
εηξήλε ηνπ Θενχ ζα έιζεη θαη ζα παξακείλεη καδί ζνπ γηα πάληα. 7Γελ ζα ράλεηαη κε ηελ 
θάζε θακπή θαη ζηξνθή ηνπ δξφκνπ, γηα λα μαλαεκθαλίδεηαη, αγλψξηζηε, κε κνξθέο πνπ 
κεηαβάιινληαη θαη αιιάδνπλ κε ην θάζε βήκα πνπ παίξλεηο. 
10. Θέιεηο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 2Σε ζέινπλ επίζεο θαη φινη απηνί πνπ θαίλνληαη λα 
ςάρλνπλ γηα φλεηξα. 3Γη' απηνχο θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, δεηάο κφλν θαη κφλν 
ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ φηαλ θάλεηο απηή ηελ παξάθιεζε κε βαζηά εηιηθξίλεηα. 4Γηαηί έηζη 
θηάλεηο απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ θαη ελψλεηο ην δηθφ ζνπ ζθνπφ κε απηφ πνπ 
αλαδεηνχλ πάλσ απφ φια ηα πξάγκαηα θαη ην νπνίν είλαη ίζσο άγλσζην ζε απηνχο, αιιά 
ζίγνπξν γηα ζέλα. 5Γείρλεηο αδπλακία κεξηθέο θνξέο θαη είζαη αβέβαηνο γηα ην ζθνπφ ζνπ 
θαη γεκάηνο ακθηβνιίεο γηα ην ηη ζα ήζειεο, πνχ λα ην αλαδεηνχζεο θαη πνχ λα ζηξαθείο 
γηα βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζνπ. 6νπ έρεη δνζεί βνήζεηα. 7Καη δελ ζα ήζειεο λα 
επσθειεζείο ν ίδηνο απφ απηή ηε βνήζεηα κε ην λα ηε κνηξαζηείο; 
11. Καλέλαο απφ απηνχο πνπ αιεζηλά αλαδεηά ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα κελ ηε 
βξεη. 2Γηαηί απιψο δεηά λα κελ εμαπαηάηαη πηα κε ην λα αξλείηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ απηφ πνπ 
είλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 3Πνηνο κπνξεί λα κείλεη αληθαλνπνίεηνο, φηαλ δεηά απηφ πνπ 
ήδε έρεη; 4Πνηνο ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλαπάληεηνο, φηαλ δεηά κηα απάληεζε πνπ είλαη 
δηθή ηνπ γηα λα ηε δψζεη; Ή εηξήλε ηνπ Θενχ είλαη δηθή ζνπ. 
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12. Γηα ζέλα δεκηνπξγήζεθε ε εηξήλε, ζνπ δφζεθε απφ ην Γεκηνπξγφ ηεο θαη θαζηεξψζεθε 
ζαλ ην Γηθφ Σνπ δψξν. 2Πψο κπνξείο λα απνηχρεηο, φηαλ δεηάο κφλν θαη κφλν ην ζέιεκα 
Σνπ γηα ζέλα; 3Καη πψο ζα ήηαλ δπλαηφ λα πεξηνξηζηεί ε παξάθιεζε ζνπ κφλν ζε ζέλα; 
4Καλέλα δψξν ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα κε κνηξαζηεί. 5Απηφ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 
μερσξίδεη ηα δψξα ηνπ Θενχ απφ θάζε φλεηξν πνπ θάλεθε πνηέ λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο 
αιήζεηαο. 
13. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ράζεη θαη φινη ζα σθειεζνχλ, φηαλ νπνηνδήπνηε δψξν ηνπ 
Θενχ έρεη δεηεζεί θαη ιεθζεί απφ θάπνηνλ. 2Ο Θεφο δίλεη κφλν θαη κφλν γηα λα ελψζεη. 3Σν 
ράζηκν δελ έρεη θαλέλα λφεκα γηα Απηφλ. 4Καη φηαλ δελ έρεη θαλέλα λφεκα θαη γηα ζέλα, 
κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο φηη κνηξάδεζαη έλα Θέιεκα κε Απηφλ θαη Απηφο κ' εζέλα. 5Καη ζα 
γλσξίδεηο επίζεο φηη κνηξάδεζαη έλα Θέιεκα κε φινπο ηνπο αδειθνχο ζνπ, ν ζθνπφο ησλ 
νπνίσλ είλαη ν δηθφο ζνπ ζθνπφο. 
14. Δίλαη απηφο ν έλαο ζθνπφο πνπ αλαδεηάκε ζήκεξα, ελψλνληαο ηηο επηζπκίεο καο κε 
ηελ αλάγθε θάζε θαξδηάο, ην θάιεζκα θάζε λνπ, ηελ ειπίδα πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ 
απφγλσζε, ηελ αγάπε πνπ ε επίζεζε ζα ήζειε λα θξχςεη, ηελ αδειθφηεηα πνπ ην κίζνο 
έρεη πξνζπαζήζεη λα δηαζπάζεη, αιιά ε νπνία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη φπσο ν Θεφο ηε 
δεκηνχξγεζε. 2Με ηέηνηα Βνήζεηα ζην πιεπξφ καο, κπνξνχκε λα απνηχρνπκε ζήκεξα 
θαζψο δεηάκε λα καο δνζεί ε εηξήλε ηνπ Θενχ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 186  
 
Ζ σηεξία ηνπ Κόζκνπ Βαζίδεηαη ζε Μέλα. 
 
1. Απηή είλαη ε δήισζε πνπ κηα κέξα ζα αθαηξέζεη φιε ηελ αιαδνλεία απφ θάζε λνπ. 2Απηή 
είλαη ε ζθέςε ηεο αιεζηλήο ηαπεηλφηεηαο, ε νπνία δελ δέρεηαη θακηά απνζηνιή γηα ζέλα 
απφ απηήλ πνπ ζνπ έρεη δνζεί. 3Πξνζθέξεη ηελ απνδνρή ζνπ ηνπ ξφινπ πνπ ζνπ έρεη 
αλαηεζεί, ρσξίο λα αμηψλεη λα πάξεηο έλαλ άιιν ξφιν. 4Γελ θξίλεη ηνλ νξζφ ζνπ ξφιν. 
5Απιψο θαη κφλν παξαδέρεηαη φηη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ γίλεηαη ζηε γε φπσο θαη ζηνλ 
Οπξαλφ. 6Δλψλεη φιεο ηηο βνπιήζεηο πάλσ ζηε γε ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Οπξαλνχ λα 
ζψζεη ηνλ θφζκν, απνθαζηζηψληαο ηνλ ζηελ εηξήλε ηνπ Οπξαλνχ. 
2. Αο κελ αληηκαρφκαζηε ηελ απνζηνιή καο. 2Γελ ηελ θαζηεξψζακε νη ίδηνη. 3Γελ είλαη δηθή 
καο ηδέα. 4Σα κέζα κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ εληέιεηα καο έρνπλ δνζεί. 5Σν 
κφλν πνπ καο δεηείηαη λα θάλνπκε είλαη λα δερηνχκε ην ξφιν καο κε γλήζηα ηαπεηλφηεηα 
θαη λα κελ εμαπαηεζνχκε απφ ηελ αιαδνλεία θαη αξλεζνχκε φηη είκαζηε άμηνη. 6'Ο,ηη καο 
δίλεηαη λα θάλνπκε, έρνπκε ηε δχλακε λα ην θάλνπκε. 7Οη λφεο καο είλαη εληειψο 
θαηάιιεινη λα παίμνπλ ην ξφιν πνπ καο έρεη αλαηεζεί απφ Απηφλ πνπ καο γλσξίδεη θαιά. 
3. Ζ ζεκεξηλή ηδέα κπνξεί λα θαίλεηαη πνιχ βαξηά, ψζπνπ λα δεηο ην λφεκα ηεο. Σν κφλν 
πνπ ιέεη είλαη φηη ν Παηέξαο ζνπ αθφκα ζε ζπκάηαη θαη ζνπ πξνζθέξεη ηελ ηέιεηα 
εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ζε ζέλα πνπ είζαη ν Τηφο Σνπ. 3Γελ δεηά λα αιιάμεηο θαηά θάπνην 
ηξφπν θαη λα γίλεηο δηαθνξεηηθφο απφ φ,ηη είζαη. 4Ση ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη ε ηαπεηλφηεηα 
εθηφο απφ απηφ; 5Καη ηη ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί ε αιαδνλεία εθηφο απφ απηφ; 6ήκεξα δελ 
ζα απνθχγνπκε ην έξγν καο εμαηηίαο ηεο απαηειήο ζθέςεο φηη ε κεηξηνθξνζχλε έρεη 
παξαβηαζηεί. Δίλαη ε ππεξεθάλεηα πνπ ζα αξλνχληαλ ην Κάιεζκα γηα ηνλ Ίδην ην Θεφ. 
4. ήκεξα εγθαηαιείπνπκε φιε ηελ ςεχηηθε ηαπεηλνθξνζχλε, ψζηε λα κπνξνχκε λα 
αθνχκε ηε Φσλή ηνπ Θενχ λα καο απνθαιχπηεη φ,ηη Απηφο ζα καο ήζειε λα θάλνπκε. 2Γελ 
ακθηβάιινπκε γηα ηελ επάξθεηα καο, σο πξνο ηελ απνζηνιή πνπ ζα καο πξνζθέξεη. 3Θα 
είκαζηε βέβαηνη φηη κφλν Απηφο γλσξίδεη ηε δχλακε καο, ηε ζνθία καο θαη ηελ αγηνζχλε 
καο. 4Καη αλ Απηφο καο ζεσξεί άμηνπο, είκαζηε άμηνη. 5Δίλαη κφλν θαη κφλν ε αιαδνλεία πνπ 
έρεη άιιε γλψκε. 
5. Τπάξρεη έλαο ηξφπνο θαη κφλν έλαο, γηα λα απειεπζεξσζείο απφ ηε θπιάθηζε πνπ ζνπ 
έρεη θέξεη ην ζρέδην ζνπ λα απνδείμεηο φηη ην ςεχηηθν είλαη αιεζηλφ. 2Αληί γηα απηφ, δέμνπ 
ην ζρέδην πνπ δελ έπιαζεο εζχ. 3Μελ θξίλεηο ηελ αμία ζνπ ζην ζρέδην Σνπ. 4Αλ ε Φσλή 
ηνπ Θενχ ζε δηαβεβαηψλεη φηη ε ζσηεξία ρξεηάδεηαη ηε ζπκκεηνρή ζνπ, θαη φηη ε νιφηεηα 
βαζίδεηαη ζε ζέλα, λα είζαη ζίγνπξνο φηη απηφ είλαη ζσζηφ. 5Οη αιαδφλεο ζα θαηαπηαζηνχλ 
κε ηα ιφγηα, θνβνχκελνη λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ απηά γηα λα βηψζνπλ φ,ηη ζα 
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κπνξνχζε λα πξνζβάιεη ηε λννηξνπία ηνπο. 6Οη ηαπεηλνί φκσο είλαη ειεχζεξνη λα αθνχλ 
ηε Φσλή πνπ ηνπο ιέεη πνηνη είλαη θαη ηη λα θάλνπλ. 
6. Ζ αιαδνλεία πιάζεη κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθή. 2Απηή είλαη ε 
εηθφλα πνπ ηξέκεη θαη νπηζζνρσξεί κε ηξνκάξα, φηαλ ε Φσλή γηα ην Θεφ ζε δηαβεβαηψλεη 
φηη έρεηο ηε δχλακε, ηε ζνθία θαη ηελ αγηνζχλε λα πξνρσξήζεηο πέξα απφ φιεο ηηο εηθφλεο. 
3Γελ είζαη αδχλακνο, φπσο είλαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ. 4Γελ είζαη αλίδενο θαη 
αλήκπνξνο. 5Ζ ακαξηία δελ κπνξεί λα καπξίζεη ηελ αιήζεηα κέζα ζνπ θαη ε δπζηπρία δελ 
κπνξεί λα έιζεη θνληά ζηνλ άγην νίθν ηνπ Θενχ. 
7. ια απηά ζνπ ιέεη ε Φσλή γηα ην Θεφ. 2Καη ελψ κηιά Απηφο, ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ 
ηξέκεη θαη επηδηψθεη λα επηηεζεί ζηελ απεηιή πνπ δελ γλσξίδεη, θαζψο αηζζάλεηαη ηε βάζε 
ηεο λα θαηαξξέεη. 3Άζε ηελ λα θχγεη. 4Ζ ζσηεξία ηνπ θφζκνπ βαζίδεηαη ζε ζέλα θαη φρη ζε 
απηή ηε κηθξή ζηνίβα ζθφλεο. 5Ση κπνξεί λα πεη απηή ζηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ; Ση αλάγθε 
έρεη λα αλεζπρεί γηα απηήλ; 
8. Καη έηζη βξίζθνπκε ηελ εηξήλε καο. 2Θα δερηνχκε ηελ απνζηνιή πνπ καο έρεη δψζεη ν 
Θεφο, δηφηη φιεο νη ςεπδαηζζήζεηο βαζίδνληαη ζηελ ηξειή πεπνίζεζε φηη κπνξνχκε λα 
επηλνήζνπκε κηα άιιε απνζηνιή γηα ηνπο εαπηνχο καο. 3η απηνδεκηνχξγεηνη ξφινη καο 
αιιάδνπλ θαη θαίλνληαη λα κεηαηξέπνληαη απφ ην ζξήλν ζηελ εθζηαηηθή αγαιιίαζε ηεο 
αγάπεο.4Μπνξνχκε λα γειάζνπκε ή λα θιάςνπκε θαη λα ραηξεηήζνπκε ηε κέξα κε ραξά ή 
κε δάθξπα. Ή ίδηα καο ε χπαξμε θαίλεηαη λα αιιάδεη, θαζψο βηψλνπκε ρίιηεο κεηαβνιέο 
ζηε δηάζεζε καο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο καο ζεθψλνπλ πξάγκαηη ςειά ή καο ξίρλνπλ 
θάησ ζηελ απειπηζία. 
9. Απηφο είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ; 2Θα κπνξνχζε Απηφο λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηα αζηάζεηα θαη 
λα ηελ απνθαιέζεη Τηφ; 3Απηφο πνπ είλαη ακεηάβιεηνο κνηξάδεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά Σνπ 
κε ηε δεκηνπξγία Σνπ. 4ιεο νη εηθφλεο πνπ ν Τηφο Σνπ θαίλεηαη λα πιάζεη δελ έρνπλ θακηά 
επίδξαζε ζην ηη είλαη. 5Πεξλνχλ απφ ην λνπ ηνπ ζαλ αλεκνδαξκέλα θχιια πνπ 
ζρεκαηίδνπλ έλα ζρέδην γηα κηα ζηηγκή θαη κεηά ζθνξπίδνληαη γηα λα μαλακαδεπηνχλ θαη λα 
ην ζθάζνπλ. 6 Ζ ζαλ απηαπάηεο πνπ βιέπεη θαλείο λα μεθπηξψλνπλ απφ ηε ζθφλε κηαο 
εξήκνπ. 
10. Απηέο νη αλνχζηεο εηθφλεο ζα θχγνπλ θαη ζα αθήζνπλ ην λνπ ζνπ μάζηεξν θαη εηξεληθφ 
φηαλ δερηείο ηελ απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη δνζεί. 2Οη εηθφλεο πνπ πιάζεηο δεκηνπξγνχλ κφλν 
θαη κφλν αληηκαρφκελνπο ζηφρνπο, πξφζθαηξνπο θαη αζαθείο, αβέβαηνπο θαη 
δηθνξνχκελνπο. 3Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηαζεξφο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ, ή λα 
θαηεπζχλεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ηε ζπγθεληξσκέλε νξκή ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηέηνησλ 
ζηφρσλ; 4Οη απνζηνιέο πνπ εθηηκά ν θφζκνο είλαη ηφζν αβέβαηεο, πνπ αιιάδνπλ 
ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο ηελ ψξα. 5Ση ειπίδα θέξδνπο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ηέηνηνπο 
ζηφρνπο; 
11. ε επράξηζηε αληίζεζε κε ηηο απνζηνιέο ηνπ θφζκνπ θαη ζίγνπξε φπσο ε επηζηξνθή 
ηνπ ήιηνπ θάζε πξσηλφ γηα λα δηαιχζεη ην ζθνηάδη, ε απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη αιεζηλά δνζεί 
είλαη εληειψο ζαθήο θαη μεθάζαξε. 2Γελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο. 
3Πξνέξρεηαη απφ Έλαλ πνπ δελ γλσξίδεη θαλέλα ιάζνο, ε Φσλή Σνπ είλαη βέβαηε γηα ηα 
κελχκαηα Σεο. 4Απηά ηα κελχκαηα δελ αιιάδνπλ νχηε αιιεινζπγθξνχνληαη. 5ια ηνπο 
δείρλνπλ έλα ζηφρν, θαη κάιηζηα έλα ζηφρν πνπ κπνξείο λα πεηχρεηο. 6Σν δηθφ ζνπ ζρέδην 
κπνξεί λα κελ είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν αιιά ηνπ Θενχ δελ κπνξεί πνηέ λα απνηχρεη 
επεηδή Απηφο είλαη ε Πεγή ηνπ. 
12. Κάλε φπσο ζε δηεπζχλεη ε Φσλή ηνπ Θενχ. 2Καη αλ ζνπ δεηήζεη έλα πξάγκα πνπ 
θαίλεηαη αδχλαην, ζπκήζνπ Πνηνο είλαη Απηφο πνπ δεηά θαη πνηνο απηφο πνπ ζα ήζειε λα 
απαξλεζεί ηελ αιήζεηα. 3Μεηά ζθέςνπ ην εμήο: πνηα είλαη πηζαλφηεξε λα έρεη δίθην; 4Ζ 
Φσλή πνπ κηιά γηα ην Γεκηνπξγφ φισλ ησλ πξαγκάησλ, ν Οπνίνο γλσξίδεη φια ηα 
πξάγκαηα αθξηβψο φπσο είλαη, ή κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ, δαιηζκέλε, 
κπεξδεκέλε, αζπλεπήο θαη αβέβαηε γηα ην θαζεηί; 5Μελ αθήλεηο ηε Φσλή λα ζε δηεπζχλεη. 
6Αληί γηα απηήλ, άθνπγε κηα βέβαηε Φσλή πνπ ζνπ κηιά γηα κηα απνζηνιή πνπ ζνπ έρεη 
δνζεί απφ ην Γεκηνπξγφ ζνπ, ν Οπνίνο ζε ζπκάηαη θαη παξαθαιεί λα Σνλ ζπκεζείο θαη εζχ 
ηψξα. 
13. Ζ απαιή Φσλή Σνπ θαιεί απφ απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζε απηφ πνπ δελ γλσξίδεη. 
2Απηφο είλαη πξφζπκνο λα ζε αλαθνπθίζεη, αλ θαη δελ γλσξίδεη θακηά ζιίςε. 3Δίλαη 
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πξφζπκνο λα θάλεη κηα επαλφξζσζε, αλ θαη ν Ίδηνο είλαη νινθιεξσκέλνο, είλαη πξφζπκνο 
λα ζνπ δψζεη έλα δψξν, αλ θαη γλσξίδεη φηη ήδε έρεηο ηα πάληα. 4Έρεη θέςεηο πνπ 
απαληνχλ θάζε αλάγθε πνπ αληηιακβάλεηαη ν Τηφο Σνπ, αλ θαη ν Ίδηνο δελ βιέπεη απηέο ηηο 
αλάγθεο. 5Γηφηη ε Αγάπε πξέπεη λα δίλεη θαη φ,ηη δίλεηαη εηο ην λνκα Σνπ παίξλεη ηελ πην 
ρξήζηκε κνξθή ζ' έλαλ θφζκν κνξθψλ. 
14. Απηέο είλαη νη κνξθέο πνπ πνηέ δελ κπνξνχλ λα εμαπαηήζνπλ, επεηδή πξνέξρνληαη 
απφ ην Ίδην ην Άκνξθν. 2Ζ ζπγρψξεζε είλαη κηα γήηλε κνξθή αγάπεο, ε νπνία φπσο είλαη 
ζηνλ Οπξαλφ δελ έρεη θακηά κνξθή. 3Χζηφζν φ,ηη ρξεηάδεηαη εδψ, δίλεηαη εδψ, έηζη φπσο 
ρξεηάδεηαη. 4Με απηή ηε κνξθή κπνξείο λα εθπιεξψζεηο ηελ απνζηνιή ζνπ αθφκα θη εδψ, 
αλ θαη απηφ πνπ ε αγάπε ζα ζεκαίλεη γηα ζέλα, φηαλ ην άκνξθν ζα έρεη απνθαηαζηαζεί ζε 
ζέλα, είλαη αθφκα κεγαιχηεξν. 5Ή ζσηεξία ηνπ θφζκνπ βαζίδεηαη ζε ζέλα πνπ κπνξείο λα 
ζπγρσξείο. 6Απηή είλαη ε απνζηνιή ζνπ εδψ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 187 
 
Δπινγώ ηνλ θόζκν επεηδή επινγώ ηνλ εαπηό κνπ. 
 
1. Καλέλαο δελ κπνξεί λα δψζεη αλ δελ έρεη. 2ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην λα δίλεη θαλείο είλαη 
ε απφδεημε φηη έρεη. 3Σν έρνπκε μαλαπεί απηφ. 4Γελ είλαη απηφ, πνπ θαίλεηαη δχζθνιν λα ην 
πηζηέςεη θαλείο. 5Καλέλαο δελ ακθηβάιιεη φηη πξψηα πξέπεη λα θαηέρεηο φ,ηη ζα ήζειεο λα 
δψζεηο. 6Δίλαη ην δεχηεξν κέξνο ζην νπνίν ν θφζκνο θαη ε αιεζηλή αληίιεςε δηαθέξνπλ. 
7Δρνληαο δψζεη φ,ηη είρεο, ν θφζκνο ηζρπξίδεηαη φηη έρεηο ράζεη φ,ηη είρεο ζηελ θαηνρή ζνπ. 
8Ζ αιήζεηα ππνζηεξίδεη φηη ην δφζηκν ζα απμήζεη φ,ηη θαηέρεηο. 
2. Πψο είλαη δπλαηφ απηφ; 2Γηαηί είλαη ζίγνπξν φηη αλ δψζεηο έλα πεπεξαζκέλν πξάγκα, ηα 
κάηηα ηνπ ζψκαηνο ζνπ ζα αληηιεθζνχλ φηη δελ είλαη δηθφ ζνπ. 3Δρνπκε κάζεη φκσο φηη ηα 
πξάγκαηα κφλν θαη κφλν αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζθέςεηο πνπ ηα πιάζνπλ. 4Καη δελ έρεηο 
έιιεηςε απνδείμεσλ φηη φηαλ δίλεηο ηδέεο, ηηο δπλακψλεηο ζην δηθφ ζνπ λνπ. 5ηαλ δίλεηο 
κηα ζθέςε, ε κνξθή κε ηελ νπνία θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ίζσο λα κεηαβάιιεηαη. 6Ζ ζθέςε 
σζηφζν ζα επηζηξέςεη ζε απηφλ πνπ ηε δίλεη. 7χηε κπνξεί ε κνξθή πνπ παίξλεη λα είλαη 
ιηγφηεξν εππξφζδεθηε. 8Θα είλαη πεξηζζφηεξν εππξφζδεθηε. 
3. Οη ηδέεο πξέπεη πξψηα λα αλήθνπλ ζε ζέλα, πξνηνχ ηηο δψζεηο. 2Αλ πξφθεηηαη λα 
ζψζεηο ηνλ θφζκν, πξέπεη πξψηα λα δερηείο ηε ζσηεξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Γελ ζα 
πηζηέςεηο φκσο φηη απηφ έρεη γίλεη, κέρξη λα δεηο ηα ζαχκαηα πνπ θέξλεη ζηνλ θαζέλα πνπ 
θνηηάδεηο. 4Δδψ αθξηβψο μεθαζαξίδεηαη θαη απνθηά λφεκα ε ηδέα ηνπ δνζίκαηνο. 5Σψξα 
κπνξείο λα αληηιεθζείο φηη ην απφζεκα ζνπ απμάλεηαη κε ην λα δίλεηο. 
4. Πξνζηάηεπε φια ηα πξάγκαηα πνπ εθηηκάο κε ην λα ηα δίλεηο θαη ζα είζαη ζίγνπξνο φηη 
πνηέ δελ ζα ηα ράζεηο. 2,ηη λφκηδεο φηη δελ είρεο απνδεηθλχεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη είλαη 
δηθφ ζνπ. 3Με δίλεηο αμία φκσο ζηε κνξθή ηνπ. 4Γηαηί ε κνξθή ηνπ ζα αιιάμεη θαη ζα γίλεη 
αγλψξηζηε κε ηνλ θαηξφ, νζνδήπνηε θη αλ πξνζπαζήζεηο λα ηελ θξαηήζεηο αζθαιή. 
5Κακηά κνξθή δελ δηαξθεί. 6Δίλαη ε ζθέςε πίζσ απφ ηε κνξθή ησλ πξαγκάησλ πνπ δεη 
ρσξίο λα αιιάδεη. 
5. Γίλε κε ραξά. 2Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρεηο κφλν φθεινο. 3Ζ ζθέςε κέλεη θαη δπλακψλεη, 
θαζψο εληζρχεηαη κε ην δφζηκν. 4η ζθέςεηο εθηείλνληαη θαζψο κνηξάδνληαη, επεηδή δελ 
κπνξνχλ λα ραζνχλ.5Γελ ππάξρεη δφηεο θαη παξαιήπηεο κε ηελ έλλνηα πνπ 
αληηιακβάλεηαη ν θφζκνο. 6Τπάξρεη έλαο δφηεο πνπ θξαηά φ,ηη δίλεη, θαη έλαο άιινο πνπ 
επίζεο ζα δψζεη. 7Καη νη δχν ζα σθειεζνχλ απφ απηήλ ηε ζπλαιιαγή, γηαηί ν θαζέλαο ζα 
έρεη ηε ζθέςε ζηε κνξθή πνπ είλαη ε πην ρξήζηκε γηα απηφλ. 8',ηη ν θαζέλαο θαίλεηαη λα 
ράλεη είλαη πάληνηε θάηη ζην νπνίν ζα δψζεη ιηγφηεξε αμία απφ φ,ηη ζα δψζεη ζε απηφ πνπ 
ζα επηζηξαθεί ζηα ζίγνπξα. 
6. Πνηέ κελ μερλάο φηη δίλεηο κφλν θαη κφλν ζηνλ εαπηφ ζνπ. 2Απηφο πνπ θαηαιαβαίλεη ηη 
ζεκαίλεη λα δίλεη θαλείο ζα γειάζεη κε ηελ ηδέα ηεο ζπζίαο. 3Οχηε κπνξεί λα κελ 
αλαγλσξίζεη ηηο πνιιέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ζπζία. 4Θα γειάζεη επίζεο κε ηνλ 
πφλν θαη ηελ απψιεηα, ηελ αξξψζηηα θαη ηε ζιίςε, ηε θηψρεηα, ηελ πείλα θαη ην ζάλαην. 
5Αλαγλσξίδεη φηη ε ζπζία εμαθνινπζεί λα είλαη ε κία ηδέα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ φια 
απηά, ηα νπνία ζεξαπεχνληαη κε ην απαιφ γέιην ηνπ. 
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7. Οη ςεπδαηζζήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζα εμαθαληζηνχλ. 2Με δέρεζαη ηε δπζηπρία θαη 
ζα έρεηο αθαηξέζεη ηε ζθέςε ηεο δπζηπρίαο. 3Ή επινγία ζνπ δίλεηαη ζε φινπο απηνχο πνπ 
ππνθέξνπλ, φηαλ δηαιέγεηο λα δεηο φιε ηε δπζηπρία φπσο είλαη. 4Ζ ζθέςε ηεο ζπζίαο 
πξνμελεί φιεο ηηο κνξθέο πνπ θαίλεηαη λα παίξλεη ε δπζηπρία. 5Καη ε ζπζία είλαη κηα ηδέα 
ηφζν παιαβή, πνπ ε ςπρηθή πγεία ακέζσο ηελ απνξξίπηεη. 
8. Πνηέ κελ πηζηεχεηο φηη κπνξείο λα ζπζηάζεηο. 2Γελ ππάξρεη ρψξνο γηα ζπζία ζε φ,ηη έρεη 
θάπνηα αμία. 3Αλ ε ζθέςε ηεο ζπζίαο έξζεη ζην λνπ ζνπ, ε ίδηα ε παξνπζία ηεο 
απνδεηθλχεη φηη έρεη γίλεη έλα ιάζνο θαη πξέπεη λα δηνξζσζεί. 4Ζ επινγία ζνπ ζα ην 
δηνξζψζεη. 5Έρνληαο δνζεί πξψηα ζε ζέλα, είλαη ηψξα δηθή ζνπ γηα λα ηε δψζεηο επίζεο. 
6Κακηά κνξθή ζπζίαο θαη δπζηπρίαο δελ κπνξεί λα παξακείλεη γηα πνιχ κπξνζηά ζηα 
κάηηα ελφο πνπ έρεη ζπγρσξέζεη θαη έρεη επινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 
9. Οη θξίλνη πνπ ζνπ πξνζθέξεη ν αδειθφο ζνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην βσκφ ζνπ δίπια 
ζε απηνχο πνπ εζχ ηνπ πξνζθέξεηο. 2Πνηνο ζα θνβφηαλ λα θνηηάμεη ηέηνηα αμηαγάπεηε 
αγηνζχλε; 3Ζ κεγάιε ςεπδαίζζεζε ηνπ θφβνπ ηνπ Θενχ εμαζζελεί ηειείσο κπξνζηά ζηελ 
αγλφηεηα πνπ ζα δεηο εδψ. 4Με θνβάζαη λα θνηηάμεηο. 5Ζ επινγία πνπ ζα δεηο ζα 
αθαηξέζεη φιεο ηηο ζθέςεηο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαη ζα αθήζεη ζηε ζέζε ηνπο ην ηέιεην 
δψξν, ην νπνίν ζα κείλεη εθεί γηα πάληα, γηα λα απμάλεηαη παληνηηλά, γηα πάληα δηθφ ζνπ, 
γηα λα ην δίλεηο πάληνηε. 
10. Σψξα είκαζηε έλα ζηε ζθέςε, γηαηί ν θφβνο έρεη θχγεη. 2Καη εδψ, κπξνζηά ζην βσκφ 
ηνπ ελφο Θενχ, ηνπ ελφο Παηέξα, ηνπ ελφο Γεκηνπξγνχ θαη ηεο κίαο θέςεο, ζηεθφκαζηε 
καδί ζαλ ν έλαο Τηφο ηνπ Θενχ. 3ρη ρσξηζηά απφ Απηφλ πνπ είλαη ε Πεγή καο, φρη καθξηά 
απφ έλαλ αδειθφ πνπ είλαη κέξνο ηνπ ελφο Δαπηνχ καο, ηνπ Οπνίνπ ε αζσφηεηα καο έρεη 
ελψζεη φινπο καο ζαλ έλα, ζηεθφκαζηε επινγεκέλνη θαη δίλνπκε φπσο ιακβάλνπκε. 4Σν 
λνκα ηνπ Θενχ είλαη ζηα ρείιε καο. 5Καη θαζψο θνηηάδνπκε εληφο, βιέπνπκε ηελ 
αγλφηεηα ηνπ Οπξαλνχ λα ιάκπεη ζηελ απεηθφληζε καο ηεο Αγάπεο ηνπ Παηέξα καο. 
11. Σψξα είκαζηε επινγεκέλνη θαη ηψξα επινγνχκε ηνλ θφζκν. 2Ο,ηη έρνπκε δεη είκαζηε 
πξφζπκνη λα ην δίλνπκε, γηαηί είκαζηε πξφζπκνη λα ην βιέπνπκε παληνχ. Δίκαζηε 
πξφζπκνη λα ην βιέπνπκε λα ιάκπεη ζε φινπο κε ηε ράξε ηνπ Θενχ. 4Γελ ζα ην 
απνθξχπηακε απφ νηηδήπνηε βιέπακε. 5Θα ζέιακε λα ζηγνπξεπηνχκε φηη απηή ε άγηα ζέα 
είλαη δηθή καο, πξνζθέξνληαο ηελ ζην θαζεηί πνπ βιέπνπκε. 6Γηαηί φπνπ ηε βιέπνπκε, απφ 
εθεί ζα καο επηζηξαθεί ζηε κνξθή θξίλσλ πνπ κπνξνχκε λα αθνπκπήζνπκε πάλσ ζην 
βσκφ καο, θάλνληαο ηνλ έλαλ νίθν γηα ηελ Ίδηα ηελ Αζσφηεηα ε Οπνία θαηνηθεί ζε καο θαη 
καο πξνζθέξεη ηελ Αγηνζχλε ζαλ δηθή καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 188 
 
Ζ Δηξήλε ηνπ Θενύ Λάκπεη Μέζα κνπ Σώξα. 
 
1. Γηαηί λα πεξηκέλεηο γηα ηνλ Οπξαλφ; 2Απηνί πνπ αλαδεηνχλ ην θσο απιψο ζθεπάδνπλ ηα 
κάηηα ηνπο. 3Σν θσο είλαη κέζα ηνπο ηψξα. 4Ζ Φψηηζε είλαη κφλν θαη κφλν αλαγλψξηζε, φρη 
αιιαγή. 5Σν θσο δελ είλαη απφ απηφ ηνλ θφζκν θη εζχ πνπ θέξεηο ην θσο κέζα ζνπ είζαη 
επίζεο έλαο μέλνο εδψ. 6Σν θσο ήξζε καδί ζνπ απφ ην παηξηθφ ζνπ ζπίηη θαη έκεηλε καδί 
ζνπ επεηδή είλαη δηθφ ζνπ. Δίλαη ην κφλν πξάγκα πνπ θέξλεηο καδί ζνπ απφ Απηφλ πνπ 
είλαη ε Πεγή ζνπ. 8Λάκπεη κέζα ζνπ επεηδή θσηίδεη ην ζπίηη ζνπ θαη ζε νδεγεί πίζσ εθεί 
απ' φπνπ ήιζεο θαη φπνπ είλαη ην ζπίηη ζνπ. 
2. Απηφ ην θσο δελ κπνξεί λα ραζεί. 2Γηαηί λα πεξηκέλεηο λα ην βξεηο ζην κέιινλ, ή λα 
πηζηεχεηο φηη έρεη ήδε ραζεί, ή φηη πνηέ δελ ππήξμε; 3Μπνξεί λα ην δεη θαλείο ηφζν εχθνια, 
πνπ επηρεηξήκαηα ηα νπνία ην απνδεηθλχνπλ γίλνληαη γεινία. 4Πνηνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 
παξνπζία απηνχ πνπ βιέπεη κέζα ηνπ; 5Γελ είλαη δχζθνιν λα θνηηάμεηο εληφο, γηαηί εθεί 
αξρίδεη φιε ε φξαζε. 6Γελ ππάξρεη ζέα, είηε είλαη απφ φλεηξα είηε απφ κηα πην αιεζηλή 
Πεγή, πνπ λα κελ είλαη κφλν θαη κφλν ε ζθηά απηψλ πνπ βιέπνληαη κέζσ ηεο εζψηεξεο 
φξαζεο. 7Δθεί αξρίδεη ε αληίιεςε θαη εθεί ηειεηψλεη.8Γελ έρεηο θακηά πεγή εθηφο απφ απηήλ. 
3. Ζ εηξήλε ηνπ Θενχ ιάκπεη ηψξα ζε ζέλα θαη απφ ηελ θαξδηά ζνπ απιψλεηαη ζε φιν ηνλ 
θφζκν. 2ηακαηά γηα ιίγν γηα λα αγγίμεη θάζε νλ θαη λα αθήζεη κηα επινγία πνπ ζα κείλεη 
καδί ηνπ γηα πάληα. 3,ηη δίλεη πξέπεη λα είλαη αηψλην. 4Αθαηξεί φιεο ηηο ζθέςεηο ησλ 
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εθήκεξσλ θαη άρξεζησλ πξαγκάησλ. 5Φέξλεη αλαλέσζε ζε φιεο ηηο θνπξαζκέλεο θαξδηέο 
θαη θσηίδεη φιε ηελ φξαζε ζην πέξαζκα ηεο. 6'ια ηα δψξα ηεο δίλνληαη ζε φινπο θαη φινη 
ελψλνληαη γηα λα δψζνπλ επραξηζηίεο ζε ζέλα πνπ δίλεηο θαη πνπ έρεηο ιάβεη. 
4. Ζ ιάκςε ζην λνπ ζνπ ππελζπκίδεη ζηνλ θφζκν φ,ηη έρεηο μεράζεη θαη ν θφζκνο 
επαλαθέξεη ηε κλήκε θαη ζε ζέλα επίζεο. 2Ζ ζσηεξία αθηηλνβνιεί απφ ζέλα κε δψξα 
αλεθηίκεηα, ηα νπνία δίλνληαη θαη επηζηξέθνληαη. 3ε ζέλα, ην δφηε ηνπ δψξνπ, ν Ίδηνο ν 
Θεφο δίλεη επραξηζηίεο. 4Καη κε ηελ επινγία Σνπ ην θσο κέζα ζνπ ιάκπεη πην πνιχ, 
απμάλνληαο ηα δψξα πνπ έρεηο λα πξνζθέξεηο ζηνλ θφζκν. 
5. Ζ εηξήλε ηνπ Θενχ πνηέ δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί. 2πνηνο ηελ αλαγλσξίδεη κέζα ζηνλ 
εαπηφ ηνπ, πξέπεη λα ηε δψζεη. 3Καη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα ηε δψζεη βξίζθνληαη ζηελ 
θαηαλφεζε ηνπ. 4πγρσξεί επεηδή αλαγλψξηζε ηελ αιήζεηα κέζα ηνπ. 5Ή εηξήλε ηνπ Θενχ 
ιάκπεη ηψξα ζε ζέλα θαη ζε φια ηα φληα. 6ησπειά αλαγλσξίδεηαη παληνχ. 7Γηαηί φ,ηη 
θνηηάδεη ε εζψηεξε φξαζε ζνπ είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεηο γηα ην ζχκπαλ. 
6. Κάζηζε ζησπειά θαη θιείζε ηα κάηηα ζνπ. 2Σν θσο κέζα ζνπ είλαη αξθεηφ. 3Απηφ απφ 
κφλν ηνπ έρεη ηε δχλακε λα ζνπ δψζεη ην δψξν ηεο φξαζεο. 4'Αθεζε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 
θαη άζε ηηο ζθέςεηο ζνπ λα πεηάμνπλ ζηελ εηξήλε εληφο. 5Απηέο γλσξίδνπλ ην δξφκν. 6Γηαηί 
νη εηιηθξηλείο ζθέςεηο πνπ δελ έρνπλ κνιπλζεί απφ ην φλεηξν ησλ εγθφζκησλ πξαγκάησλ 
πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ζέλα, γίλνληαη νη άγηνη αγγειηαθφξνη ηνπ ' Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 
7. Απηέο ηηο ζθέςεηο ζθέπηεζαη κε Απηφλ. 2Αλαγλσξίδνπλ απηέο ηνλ νίθν ηνπο. 3Καη 
θαηεπζχλνληαη κε ζηγνπξηά πξνο ηελ Πεγή ηνπο, πνπ ν Θεφο ν Παηέξαο θαη ν Τηφο είλαη 
έλα. 4Ζ εηξήλε ιάκπεη πάλσ ηνπο, αιιά πξέπεη λα παξακείλνπλ θαη κε ζέλα επίζεο, γηαηί 
γελλήζεθαλ κέζα ζην λνπ ζνπ, φπσο ν δηθφο ζνπ λνπο γελλήζεθε κέζα ζην Ννπ ηνπ 
Θενχ. 5ε νδεγνχλ πίζσ ζηελ εηξήλε απφ φπνπ ήιζαλ κφλν θαη κφλν γηα λα ζνπ 
ππελζπκίζνπλ πψο πξέπεη λα επηζηξέςεηο. 
8. Απηέο νη ζθέςεηο αθνχλ πξνζεθηηθά ηε Φσλή ηνπ Παηέξα ζνπ, φηαλ εζχ αξλείζαη λα 
αθνχζεηο. 2Καη ζε παξνηξχλνπλ απαιά λα δερηείο ην Λφγν Σνπ γηα ην ηη είζαη, αληί γηα ηηο 
θαληαζίεο θαη ηηο ζθηέο. Σνπ ππελζπκίδνπλ φηη είζαη ν ζπλδεκηνπξγφο φισλ ησλ φλησλ. 
4Γηαηί φπσο ε εηξήλε ηνπ Θενχ ιάκπεη ζε ζέλα, έηζη πξέπεη λα ιάκπεη θαη ζε απηά. 
9. ήκεξα εμαζθνχκαζηε ζην λα εξρφκαζηε πην θνληά ζην θσο κέζα καο. 2Παίξλνπκε ηηο 
πεξηπιαλψκελεο ζθέςεηο καο θαη απαιά ηηο επηζηξέθνπκε εθεί πνπ επζπγξακκίδνληαη κε 
φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ κνηξαδφκαζηε κε ην Θεφ. 3Γελ ζα ηηο αθήζνπκε λα παξαζηξαηήζνπλ. 
4Αθήλνπκε ην θσο κέζα ζην λνπ καο λα ηηο θαηεπζχλεη λα έξζνπλ ζπίηη. 5Σηο έρνπκε 
πξνδψζεη, παξαγγέιινληαο ηεο λα θχγνπλ απφ καο. 6Σψξα φκσο ηηο θσλάδνπκε πίζσ θαη 
ηηο μεπιέλνπκε απφ φιεο ηηο παξάμελεο θαη δηαηαξαγκέλεο επηζπκίεο. 7Σνπο επηζηξέθνπκε 
ηελ αγηνζχλε ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο. 
10. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν νη λφεο καο επηζηξέθνπλ καδί κε απηέο ηηο ζθέςεηο θαη 
παξαδερφκαζηε φηη ε εηξήλε ηνπ Θενχ αθφκα ιάκπεη κέζα καο θαη απφ εκάο ζε φια ηα 
φληα πνπ κνηξάδνληαη ηε δσή καο. 2Θα ηα ζπγρσξέζνπκε φια, απαιιάζζνληαο φιν ηνλ 
θφζκν απφ φ,ηη λνκίζακε φηη καο έθαλε.3Γηαηί εκείο πιάζακε ηνλ θφζκν φπσο ηνλ ζέιακε. 
4Σψξα δηαιέγνπκε φηη είλαη αζψνο, ρσξίο ακαξηία θαη αλνηρηφο ζηε ζσηεξία. 5Καη ηνπ 
δίλνπκε ηε ζσηήξην επινγία καο θαζψο ιέκε: 
6Ή εηξήλε ηνπ Θενύ ιάκπεη κέζα κνπ ηώξα. 
7 ια ηα πξάγκαηα αο ιάκπνπλ πάλσ κνπ κε απηή 
ηελ εηξήλε θαη αο ηα επινγήζσ κε ην θσο κέζα κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 189  
 
Αηζζάλνκαη ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ κέζα κνπ ηώξα. 
 
1. Τπάξρεη έλα θσο κέζα ζνπ πνπ ν θφζκνο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί. 2Καη δε ζα δεηο 
απηφ ην θσο κε ηα κάηηα ηνπ, γηαηί είζαη ηπθισκέλνο απφ ηνλ θφζκν. 3Κη σζηφζν έρεηο 
κάηηα λα ην δεηο. 4Βξίζθεηαη εθεί γηα λα ην θνηηάμεηο. 5Γελ ηνπνζεηήζεθε κέζα ζνπ γηα λα 
κείλεη θξπκκέλν απφ ηελ φξαζε ζνπ. 6Απηφ ην θσο είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο ζθέςεο κε 
ηελ νπνία εμαζθνχκαζηε ηψξα. 7Σν λα αηζζάλεζαη ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ κέζα ζνπ ζεκαίλεη 
λα βιέπεηο ηνλ θφζκν κε έλα εληειψο θαηλνχξην ηξφπν, ν θφζκνο ηφηε ιάκπεη κε αζσφηεηα 
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θαη είλαη νινδψληαλνο κε ειπίδα θαη επινγεκέλνο κε ηέιεηα επζπιαρλία θαη αγάπε. 
2. Πνηνο ζα κπνξνχζε λα αηζζαλζεί θφβν κέζα ζε έλαλ θφζκν ζαλ θη απηφ; 2ε 
θαισζνξίδεη, ραίξεηαη πνπ ήιζεο θαη ηξαγνπδά ηηο δνμνινγίεο ζνπ θαζψο ζε θξαηά 
αζθαιή απφ θάζε κνξθή θηλδχλνπ θαη πφλνπ. 3νπ πξνζθέξεη έλα δεζηφ θαη ήζπρν ζπίηη 
γηα λα θαζίζεηο γηα ιίγν. 4ε επινγεί φιε ηελ εκέξα θαη ζε θπιάεη φιε ηε λχρηα ζαλ 
ζησπειφο πξνζηάηεο ηνπ άγηνπ χπλνπ ζνπ. 5Βιέπεη ηε ζσηεξία κέζα ζνπ θαη πξνζηαηεχεη 
ην θσο ζνπ, κέζα ζην νπνίν βιέπεη ην δηθφ ζνπ θσο. 6νπ πξνζθέξεη ηα ινπινχδηα ηνπ 
θαη ην ρηφλη ηνπ ζαλ έλδεημε επγλσκνζχλεο γηα ηελ θαισζχλε ζνπ. 
3. Απηφο είλαη ν θφζκνο πνπ απνθαιχπηεη ε Αγάπε ηνπ Θενχ. 2Δΐλαη ηφζν δηαθνξεηηθφο 
απφ ηνλ θφζκν πνπ βιέπεηο κέζα απφ ηα ζθνηεηλά κάηηα ηεο θαθίαο θαη ηνπ θφβνπ, πνπ ν 
έλαο θφζκνο δηαςεχδεη ηνλ άιιν. 3Μφλν έλαο απφ ηνπο δπν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο. 4Ο 
άιινο ηφηε δελ έρεη θαλέλα λφεκα. 5Έλαο θφζκνο ζηνλ νπνίν ε ζπγρψξεζε ιάκπεη πάλσ 
ζην θαζεηί, θαη ε εηξήλε πξνζθέξεη ην απαιφ θσο ηεο ζε φινπο, είλαη αδηαλφεηνο ζε 
απηνχο πνπ βιέπνπλ έλαλ θφζκν κίζνπο, ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηελ επίζεζε θαη ν νπνίνο 
είλαη έηνηκνο λα εθδηθεζεί, λα ζθνηψζεη θαη λα θαηαζηξέςεη. 
4. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θφζκνο ηνπ κίζνπο είλαη εμίζνπ αζέαηνο θαη αδηαλφεηνο ζ' 
εθείλνπο πνπ αηζζάλνληαη ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ κέζα ηνπο. 2Ο θφζκνο ηνπο θαζξεπηίδεη ηε 
γαιήλε θαη ηελ εηξήλε πνπ ιάκπεη κέζα ηνπο, ηελ θαισζχλε θαη ηελ αζσφηεηα πνπ 
βιέπνπλ λα ηνπο πεξηβάιιεη, ηε ραξά κε ηελ νπνία θνηηάδνπλ γχξσ ηνπο απφ ηηο 
απχζκελεο πεγέο ηεο ραξάο κέζα ηνπο. 3Κνηηάδνπλ φ,ηη έρνπλ αηζζαλζεί κέζα ηνπο θαη 
βιέπνπλ ηελ αλακθίβνιε απεηθφληζε ηνπ παληνχ. 
5. Ση ζα ήζειεο λα δεηο; 2Ζ επηινγή ζνπ έρεη δνζεί. 3Μάζε σζηφζν θαη κελ αθήλεηο ην λνπ 
ζνπ λα μερλά ηνλ εμήο λφκν ηεο φξαζεο: ζα βιέπεηο απηφ πνπ αηζζάλεζαη κέζα ζνπ. 4Αλ 
ην κίζνο βξίζθεη κηα ζέζε ζηελ θαξδηά ζνπ, ζα αληηιεθζείο έλαλ θφζκν γεκάην θφβν, ν 
νπνίνο θξαηηέηαη απάλζξσπα ζηα κπηεξά, θνθαιηάξηθα ρέξηα ηνπ ζαλάηνπ. 5Αλ αηζζάλεζαη 
ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ κέζα ζνπ, ζα δεηο έλαλ θφζκν επζπιαρλίαο θαη αγάπεο γχξσ ζνπ. 
6. ήκεξα πξνρσξνχκε πέξα απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο, θαζψο αλαδεηάκε λα θηάζνπκε ζε 
απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ κέζα καο θαη λα αηζζαλζνχκε ηελ νινθιεξσηηθή ζηνξγή ηνπ, ηελ 
Αγάπε ηνπ πνπ γλσξίδεη φηη είκαζηε ηέιεηνη φπσο ην ίδην, ηελ φξαζε ηνπ πνπ είλαη ην δψξν 
πνπ ε Αγάπε καο δίλεη. 2Μαζαίλνπκε ην δξφκν ζήκεξα. 3Δίλαη ηφζν αμηφπηζηνο φζν θαη ε 
ίδηα ε Αγάπε ζηελ νπνία καο θέξλεη. 4Γηαηί ε απιφηεηα ηνπ απνθεχγεη ηηο παγίδεο πνπ νη 
αλφεηεο πεξηπινθέο ηεο θαηλνκεληθήο ινγηθήο ηνπ θφζκνπ κφλν θαη κφλν θξχβνπλ. 
7. Απιψο θάλε ην εμήο: Μείλε αθίλεηνο θαη εγθαηέιεηςε φιεο ηηο ζθέςεηο ηνπ ηη είζαη θαη ηνπ 
ηη είλαη ν Θεφο, φιεο ηηο ηδέεο πνπ έρεηο κάζεη γηα ηνλ θφζκν, φιεο ηηο παξαζηάζεηο πνπ 
έρεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 3'Αδεηαζε ην λνπ ζνπ απφ θαζεηί πνπ λνκίδεη φηη είλαη είηε αιεζηλφ 
είηε ςεχηηθν, είηε θαιφ είηε θαθφ, απφ θάζε ζθέςε πνπ ζεσξείο άμηα θαη απφ φιεο ηηο ηδέεο 
γηα ηηο νπνίεο ληξέπεζαη. 3Μελ πξνζθνιιείζαη ζε ηίπνηα. 4Με θέξλεηο καδί ζνπ νχηε κηα 
ζθέςε πνπ ην παξειζφλ έρεη δηδάμεη, νχηε κηα πεπνίζεζε πνπ έρεηο πνηέ κάζεη απφ 
νηηδήπνηε. 5Ξέρλα απηφ ηνλ θφζκν, μερλά απηά ηα καζήκαηα θαη έια κε εληειψο άδεηα 
ρέξηα ζην Θεφ ζνπ. 
8. Γελ γλσξίδεη Απηφο ην δξφκν πνπ νδεγεί ζε ζέλα; 2Γελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηο ην 
δξφκν πνπ νδεγεί ζε Απηφλ. 3 ξφινο ζνπ είλαη απιψο λα αθήζεηο φια ηα εκπφδηα πνπ 
έρεηο βάιεη κεηαμχ ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Θενχ ηνπ Παηέξα λα εμαιεηθζνχλ κε γαιήλε θαη γηα 
πάληα. 4 Θεφο ζα παίμεη ην δηθφ Σνπ ξφιν, αληαπνθξηλφκελνο ακέζσο θαη κε ραξά. 
5Εήηεζε θαη ζα ιάβεηο. 6Μελ έρεηο φκσο απαηηήζεηο θαη κελ ππνδεηθλχεηο ζην Θεφ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζνπ εκθαληζηεί. 7 ηξφπνο γηα λα Σνλ θηάζεηο είλαη απιψο 
λα Σνλ αθήζεηο λα είλαη φπσο είλαη. 8Γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ε δηθή ζνπ 
πξαγκαηηθφηεηα απνθαιχπηεηαη επίζεο. 
9. Καη έηζη ζήκεξα δελ δηαιέγνπκε ην δξφκν κε ηνλ νπνίν πεγαίλνπκε ζε Απηφλ. 
2Γηαιέγνπκε φκσο λα Σνλ αθήζνπκε λα έιζεη. 3Καη κε απηή ηελ επηινγή αλαπαπφκαζηε. 
4Καη κέζα ζηηο γαιήληεο θαξδηέο καο θαη ζηνπο δεθηηθνχο λφεο καο, ε Αγάπε Σνπ ραξάδεη 
ην δξφκν ηεο απφ κφλε ηεο. ',ηη δελ έρεη απνθεξπρζεί είλαη ζίγνπξν φηη ζα βξεζεί, αλ είλαη 
αιεζηλφ, θαη κπνξεί πξαγκαηηθά λα θηαζηεί. 6Ο Θεφο γλσξίδεη ηνλ Τηφ Σνπ θαη γλσξίδεη ην 
δξφκν πνπ νδεγεί ζε απηφλ. 7Γελ ρξεηάδεηαη λα Σνπ δείμεη ν Τηφο Σνπ πψο λα βξεη ην 
δξφκν Σνπ. 8Μέζα απφ θάζε αλνηρηή πφξηα ε Αγάπε Σνπ ιάκπεη πξνο ηα έμσ απφ ηνλ 
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νίθν ηεο εληφο θαη θσηίδεη ηνλ θφζκν κε ηελ αζσφηεηα. 
10. Παηέξα, δελ γλσξίδνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζε Δζέλα. 2 Έρνπκε όκσο θσλάμεη θαη 
Δζύ καο έρεηο απαληήζεη. 3Γελ ζα βάινπκε εκπόδηα. 4Οη δξόκνη ηεο ζσηεξίαο δελ είλαη 
δηθνί καο, γηαηί αλήθνπλ ζε Δζέλα. 5Καη ζε Δζέλα ηνπο αλαδεηάκε. 6Σα ρέξηα καο είλαη 
αλνηρηά γηα λα ιάβνπλ ηα δώξα νπ. 7Γελ έρνπκε ζθέςεηο γηα λα ζθεπηόκαζηε ρσξηζηά 
από έλα θαη δελ αγαπάκε θακηά ηδέα γηα ην πνηνη είκαζηε, ή Πνηνο καο δεκηνύξγεζε. 
8Γηθόο ζνπ είλαη ν δξόκνο πνπ είκαζηε πξόζπκνη λα βξνύκε θαη λα αθνινπζήζνπκε. 9Καη 
δεηάκε κόλν θαη κόλν ην ζέιεκα νπ, ην νπνίν είλαη θαη ην δηθό καο ζέιεκα, επίζεο, λα γίλεη 
ζε εκάο θαη ζε όιν ηνλ θόζκν, ώζηε λα γίλεη ν θόζκνο έλα κέξνο ηνπ Οπξαλνύ ηώξα. 
10Ακήλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 190  
 
Γηαιέγσ ηε Υαξά ηνπ Θενύ Αληί γηα ηνλ Πόλν. 
 
1. Ο πφλνο είλαη κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε. 2 ηαλ βηψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, είλαη 
απφδεημε φηη απηαπαηάζαη. 3Γελ είλαη θάηη πξαγκαηηθφ. 4Γελ ππάξρεη θακηά κνξθή πνπ 
παίξλεη, ε νπνία δελ ζα εμαθαληζηεί αλ ηε δεη θαλείο νξζά.5Γηαηί ν πφλνο δηαθεξχζζεη φηη ν 
Θεφο είλαη άζπιαρλνο. 6Πψο ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα είλαη πξαγκαηηθφο ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή; 7 πφλνο επηβεβαηψλεη ην κίζνο ηνπ Θενχ ηνπ Παηέξα γηα ηνλ Τηφ Σνπ, ηηο ακαξηίεο 
πνπ βιέπεη ζε απηφλ θαη ηελ παξάινγε επηζπκία Σνπ γηα εθδίθεζε θαη ζάλαην. 
2. Μπνξνχλ απηέο νη πξνβνιέο λα επηβεβαησζνχλ; 2Μπνξνχλ λα είλαη νηηδήπνηε άιιν 
παξά εληειψο ςεχηηθεο; 3 πφλνο κφλν θαη κφλν επηβεβαηψλεη ηα ιάζε ηνπ Τηνχ ζρεηηθά κε 
ην ηη λνκίδεη φηη είλαη. 4Δίλαη έλα φλεηξν ζθιεξήο αληαπφδνζεο γηα έλα έγθιεκα πνπ δελ ζα 
κπνξνχζε λα δηαπξαρζεί, γηα κηα επίζεζε ζε φ,ηη είλαη εληειψο απξφζβιεην. 5Δίλαη έλαο 
εθηάιηεο εγθαηάιεηςεο απφ κηα Αηψληα Αγάπε, ε Οπνία δελ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαιείςεη 
ηνλ Τηφ πνπ δεκηνχξγεζε απφ αγάπε. 
3. Ο πφλνο είλαη κηα έλδεημε φηη νη ςεπδαηζζήζεηο βαζηιεχνπλ ζηε ζέζε ηεο αιήζεηαο. 
2Γείρλεη φηη ν Θεφο δελ αλαγλσξίδεηαη, ζπγρέεηαη κε ην θφβν, γίλεηαη αληηιεπηφο ζαλ 
ηξειφο θαη βιέπεηαη ζαλ πξνδφηεο ηνπ Δαπηνχ Σνπ. 3Αλ ν Θεφο είλαη πξαγκαηηθφο, δελ 
ππάξρεη πφλνο. 4Αλ ν πφλνο είλαη πξαγκαηηθφο δελ ππάξρεη Θεφο. 5Γηαηί ε εθδίθεζε δελ 
είλαη κέξνο ηεο αγάπεο. 6Καη ν θφβνο, απαξλνχκελνο ηελ αγάπε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
πφλν γηα λα απνδείμεη φηη ν Θεφο έρεη πεζάλεη, απνδεηθλχεη φηη ν ζάλαηνο έρεη ληθήζεη ηε 
δσή. 7Σν ζψκα είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, θζαξηφο θαη ζλεηφο όπσο θαη ν Παηέξαο πνπ έρεη 
ζθνηψζεη. 
4. Δηξήλε ζε απηέο ηηο αλνεζίεο! 2Δίλαη θαηξφο, λα γειάζνπκε κε απηέο ηηο παξάινγεο ηδέεο. 
3Γελ ρξεηάδεηαη λα ηηο ζεσξνχκε άγξηα εγθιήκαηα ή κπζηηθέο ακαξηίεο κε βαξηέο 
ζπλέπεηεο. 4Πνηνο άιινο παξά κφλν έλαο ηξειφο ζα κπνξνχζε λα ηηο θαληαζηεί ζαλ ηελ 
αηηία νπνηνπδήπνηε πξάγκαηνο; 5 κάξηπξαο ηνπο, ν πφλνο, είλαη ηξειφο φπσο θαη νη ίδηεο 
θαη δελ πξέπεη λα ηνλ θνβάηαη θαλείο πεξηζζφηεξν απφ ηηο παξάινγεο ςεπδαηζζήζεηο πνπ 
πξνζηαηεχεη θαη πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη πξέπεη σζηφζν λα είλαη αιεζηλέο. 
5. Μφλν νη ζθέςεηο ζνπ ζνπ πξνθαινχλ πφλν. 2Σίπνηα πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην λνπ ζνπ 
δελ κπνξεί λα ζε πιεγψζεη ή λα ζε βιάςεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 3Γελ ππάξρεη θακηά 
αηηία πέξα απφ ηνλ εαπηφ ζνπ πνπ λα κπνξεί λα έξζεη θαη λα θέξεη ηπξαλλία. 4Καλέλαο 
άιινο δελ ζε επεξεάδεη παξά κφλν ν εαπηφο ζνπ. 5Γελ ππάξρεη ηίπνηα ζηνλ θφζκν πνπ 
έρεη ηε δχλακε λα ζε θάλεη άξξσζην ή ιππεκέλν, αδχλακν ή αζζεληθφ. 6Δίζαη φκσο εζχ, 
πνπ έρεηο ηε δχλακε λα εμνπζηάδεηο φια ηα πξάγκαηα πνπ βιέπεηο απιψο κε ην λα 
αλαγλσξίζεηο ηη είζαη. 7Καζψο ηα αληηιακβάλεζαη ζαλ αβιαβή θαη αθίλδπλα, ζα δερηνχλ ην 
άγην ζέιεκα ζνπ ζαλ ην δηθφ ηνπο. 8Καη φ,ηη θαίλεηαη λα είλαη γεκάην θφβν γίλεηαη ηψξα κηα 
πεγή αζσφηεηαο θαη αγηνζχλεο. 
6. Άγηε αδειθέ κνπ ζθέςνπ γηα ιίγν ην εμήο: Ο θφζκνο πνπ βιέπεηο δελ θάλεη ηίπνηα. 2Γελ 
έρεη θακηά εληειψο επίδξαζε. 3Απιψο αληηπξνζσπεχεη ηηο ζθέςεηο ζνπ. 4Καη ζα αιιάμεη 
εληειψο, θαζψο δηαιέγεηο λα αιιάμεηο ηε γλψκε ζνπ θαη λα δηαιέμεηο ηε ραξά ηνπ Θενχ 
ζαλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηο. 5Ο Δαπηφο ζνπ ιάκπεη ζηελ άγηα ραξά Σνπ γηα πάληα 
ακεηάβιεηνο, αλαιινίσηνο θη απαξάιιαρηνο. 6Καη εζχ ζα ήζειεο λα αξλεζείο ζ' έλα 



 194 

θνκκαηάθη ηνπ λνπ ζνπ ηελ ίδηα ηνπ ηελ θιεξνλνκηά θαη λα ην θξαηήζεηο ζαλ έλα 
λνζνθνκείν πφλνπ, ζαλ έλα αξξσζηεκέλν κέξνο φπνπ ηα φληα ζα έιζνπλ ηειηθά γηα λα 
πεζάλνπλ; 
7. Ο θφζκνο κπνξεί λα θαίλεηαη λα ζνπ πξνμελεί πφλν. 2Ο θφζκνο σζηφζν, επεηδή δελ 
έρεη θακηά αηηία, δελ έρεη ηε δχλακε λα πξνθαιέζεη ηίπνηα. 3Δπεηδή είλαη έλα απνηέιεζκα, 
δελ κπνξεί λα επηθέξεη απνηειέζκαηα. 4αλ κηα ςεπδαίζζεζε, είλαη φ,ηη επηζπκείο. 5η 
κάηαηνη πφζνη ζνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα βάζαλα ηνπ. 6η παξάμελεο επηζπκίεο ζνπ ηνπ 
θέξλνπλ άζρεκα φλεηξα. 7Οη ζθέςεηο ζνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνλ ηπιίγνπλ κε ην θφβν, ελψ κε 
ηελ θαιφθαξδε ζπγρψξεζε ζνπ δεη. 
8. Ο πφλνο είλαη ε ζθέςε ηνπ θαθνχ πνπ παίξλεη κνξθή θαη πξνμελεί φιεζξν ζηνλ άγην 
λνπ ζνπ. 2Ο πφλνο είλαη ηα ιχηξα πνπ έρεηο πιεξψζεη κε ραξά γηα λα κελ είζαη ειεχζεξνο. 
3Με ηνλ πφλν ν Θεφο ζηεξείηαη ηνλ Τηφ πνπ αγαπά. 4Με ηνλ πφλν ν θφβνο θαίλεηαη λα 
ζξηακβεχεη ηεο αγάπεο θαη ν ρξφλνο λα αληηθαζηζηά ηελ αησληφηεηα θαη ηνλ Οπξαλφ. 5Καη ν 
θφζκνο γίλεηαη έλα ζθιεξφ θαη παγεξφ κέξνο, φπνπ ε ζιίςε θπβεξλά θαη νη κηθξέο ραξέο 
ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηε βίαηε επίζεζε ηνπ άγξηνπ πφλνπ πνπ πεξηκέλεη λα θαηαπλίμεη 
φιε ηε ραξά ζηε δπζηπρία. 
9. Παξάηεζε ηα φπια ζνπ θαη έια ρσξίο λα ακχλεζαη ζην ήζπρν κέξνο φπνπ ε εηξήλε ηνπ 
Οπξαλνχ θξαηά επηηέινπο φια ηα πξάγκαηα αθίλεηα. 2Δγθαηέιεη-ςε φιεο ηηο ζθέςεηο ηνπ 
θηλδχλνπ θαη ηνπ θφβνπ. 3Μελ αθήζεηο θακηά επίζεζε λα εηζέιζεη καδί ζνπ. 4Παξάδσζε ην 
ζθιεξφ ζπαζί ηεο θξίζεο πνπ βάδεηο απεηιεηηθά ζην ιαηκφ ζνπ θαη εγθαηάιεηςε ηηο βίαηεο 
επηζέζεηο κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηο λα θξχςεηο ηελ αγηνζχλε ζνπ. 
10. Δδψ ζα θαηαιάβεηο φηη δελ ππάξρεη πφλνο. 2Δδψ ε ραξά ηνπ Θενχ ζνπ αλήθεη. 
3ήκεξα είλαη ε κέξα πνπ ζνπ δίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ην κάζεκα πνπ πεξηέρεη φιε 
ηε δχλακε ηεο ζσηεξίαο. 4Δίλαη ην εμήο: ν πφλνο είλαη κηα ςεπδαίζζεζε, ε ραξά είλαη 
πξαγκαηηθφηεηα. 5 πφλνο είλαη κφλν θαη κφλν χπλνο, ε ραξά είλαη αθχπληζε. 6Ο πφλνο 
είλαη απάηε, κφλν ε ραξά είλαη αιήζεηα. 
11. Καη έηζη μαλαθάλνπκε ηε κφλε επηινγή πνπ κπνξεί πνηέ λα γίλεη, δηαιέγνπκε κεηαμχ 
ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ηεο αιήζεηαο, ή ηνπ πφλνπ θαη ηεο ραξάο, ή ηεο θφιαζεο θαη ηνπ 
Οπξαλνχ. 2Ζ επγλσκνζχλε γηα ην Γάζθαιν καο αο γεκίζεη ηηο θαξδηέο καο, γηαηί είκαζηε 
ειεχζεξνη λα δηαιέμνπκε ηε ραξά καο αληί γηα ηνλ πφλν, ηελ αγηνζχλε καο ζηε ζέζε ηεο 
ακαξηίαο, ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ αληί γηα ηε δηακάρε θαη ην θσο ηνπ Οπξαλνχ αληί γηα ην 
ζθνηάδη ηνπ θφζκνπ. 

ΜΑΘΖΜΑ 191  

Δίκαη ν άγηνο Τηόο ηνπ  Ίδηνπ ηνπ Θενύ. 

1.Απηή είλαη ε δηαθήξπμε ηεο απειεπζέξσζεο ζνπ από ηα δεζκά ηνπ  θόζκνπ. 
2Καη κε απηήλ φινο ν θφζκνο απειεπζεξψλεηαη επίζεο. 3Γελ βιέπεηο  ηη  έρεηο  θάλεη  
κε  ην λα  δψζεηο ζηνλ θφζκν ην  ξφιν ηνπ δεζκνθχιαθα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 4Ση 
άιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη παξά δηεθζαξκέλνο θαη θνβηζκέλνο, ηξνκαγκέλνο απφ ηηο 
ζθηέο, βάλαπζνο θαη άγξηνο, ζηεξνχκελνο θάζε ινγηθήο, ηπθιφο θαη ηξειφο απφ ην 
κίζνο; 
2.Ση έρεηο θάλεη, πνπ απηφο πξέπεη λα είλαη ν θφζκνο ζνπ; 2Ση έρεηο θάλεη, πνπ απηφ 
είλαη ην ηη βιέπεηο; 3Απαξλήζνπ ηνλ ίδην ζνπ ηνλ Δαπηφ θαη απηφ είλαη φ,ηη παξακέλεη. 
4Κνηηάδεηο ην ράνο θαη δηαθεξχζζεηο φηη είλαη ν εαπηφο ζνπ. 5Γελ ππάξρεη ζέα πνπ λα 
κε ζνπ ην επηβεβαηψλεη απηφ. 6Γελ ππάξρεη ήρνο πνπ λα κε καξηπξεί ηελ αδπλακία 
κέζα ζνπ θαη γχξσ ζνπ, δελ ππάξρεη αλαπλνή πνπ παίξλεηο, πνπ λα θαίλεηαη λα ζε  
θέξλεη θνληά ζην ζάλαην, δελ ππάξρεη ειπίδα πνπ έρεηο πνπ δελ ζα  δηαιπζεί ζηα 
δάθξπα. 
3.Απαξλήζνπ ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηφ θαη δε ζα δηαθχγεηο απφ ηελ  ηξέια  πνπ  
πξνθάιεζε  απηή  ηελ  παξάμελε θαη  αθχζηθε  ζθέςε  — θάληαζκα πνπ εκπαίδεη ηε 
δεκηνπξγία θαη θνξντδεχεη ην Θεφ. 2Απαξλήζνπ ηνλ ίδην ζνπ ηνλ Δαπηφ θαη ζα 
επηηεζείο ζην ζχκπαλ κφλνο ζνπ, ρσξίο  έλα  θίιν,  έλαο  κηθξνζθνπηθφο θφθθνο 
ζθφλεο ελαληίνλ ησλ ιεγεψλσλ ησλ ερζξψλ ζνπ. 3Απαξλήζνπ ηνλ ίδην ζνπ ηνλ 
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Δαπηφ θαη ζα δεηο ην θαθφ, ηελ ακαξηία θαη ην ζάλαην θαη ζα παξαηεξήζεηο ηελ  
απφγλσζε λα αξπάδεη απφ ηα ρέξηα ζνπ θάζε ίρλνο ειπίδαο, ρσξίο λα  ζνπ αθήλεη 
ηίπνηα παξά κφλν ηελ επηζπκία λα πεζάλεηο.  
4.Κη σζηφζν, ηη άιιν κπνξεί λα είλαη απηφ εθηφο απφ έλα παηρλίδη πνπ παίδεηο θαη 
ζην νπνίν ε ηαπηφηεηα ζνπ κπνξεί λα δηαςεπζηεί;  2Δίζαη  φπσο ζε δεκηνχξγεζε 
ν Θεφο.  Δίλαη αλνεζία λα πηζηεχεηο  νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ απηφ. 4Με απηή ηε 
ζθέςε κφλν απειεπζεξψλνληαη  φινη. 5Με  απηή κφλν  ηελ  αιήζεηα  φιεο  νη  
ςεπδαηζζήζεηο θεχγνπλ. 6ε απηή κφλν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αζσφηεηα δηαθεξχζζεηαη 
γηα πάληα ζαλ κέξνο ηνπ θάζε πξάγκαηνο, ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο χπαξμεο ηνπ 
θαη ε εγγχεζε ηεο αζαλαζίαο ηνπ.  
5. Άθεζε φκσο ηε ζεκεξηλή ηδέα λα βξεη κηα ζέζε κεηαμχ ησλ  ζθέςεσλ ζνπ θαη ζα 
έρεηο αλπςσζεί πνιχ πην πάλσ απφ ηνλ θφζκν θαη  φιεο ηηο εγθφζκηεο ζθέςεηο πνπ 
ηνλ θξαηνχλ θπιαθηζκέλν. 2Καη απφ απηφ ην κέξνο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 
ζα επηζηξέςεηο θαη ζα ηνλ απειεπζεξψζεηο. 3Γηαηί απηφο πνπ κπνξεί λα δερηεί ηνλ 
αιεζηλφ Δαπηφ ηνπ έρεη αιεζηλά ζσζεί. 4Καη ε ζσηεξία ηνπ είλαη ην δψξν πνπ δίλεη 
ζηνλ θαζέλα, ζαλ έλδεημε επγλσκνζχλεο γηα Απηφλ πνπ έδεημε ην  δξφκν πξνο ηελ 
επηπρία, ην δξφκν πνπ άιιαμε εληειψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηνλ θφζκν. 
6. Μηα άγηα ζθέςε φπσο απηή θαη ζα είζαη ειεχζεξνο: είζαη ν άγηνο Τηφο ηνπ  Ίδηνπ 
ηνπ Θενχ. 2Καη κε απηή ηελ άγηα ζθέςε καζαίλεηο  επίζεο  φηη έρεηο ειεπζεξψζεη ηνλ 
θφζκν. 3Γελ  έρεηο  αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ θφζκν απάλζξσπα θαη κεηά λα 
αληηιεθζείο απηή ηελ άγξηα αλάγθε κέζα ζε απηφλ. 4Σνλ απειεπζεξψλεηο απφ ηε 
θπιάθηζε πνπ ηνπ έρεηο επηβάιεη. 5Γελ ζα δεηο κηα ξεκαγκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ 
λα βαδίδεη ζηνλ θφζκν ηξνκαγκέλε, κε ηνλ θφζκν λα ζπαξηαξά κε αγσλία επεηδή νη 
θφβνη ζνπ έρνπλ αθήζεη ην ζεκάδη ηνπ ζαλάηνπ πάλσ ζηελ θαξδηά ηνπ. 
7. Να είζαη ραξνχκελνο ζήκεξα γηα ην πφζν εχθνια εμνπδεηεξψλεηαη ε θφιαζε. 2Σν 
κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα πεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ είλαη ην  εμήο: 
3Δίκαη ν άγηνο Τηόο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενύ. 4Γελ κπνξεί λα ππνθέξσ,  δελ κπνξεί λα πνλώ, 
δελ κπνξεί λα ράζσ ηίπνηα, νύηε λα κελ θάλσ όια απηά πνπ δεηά ε ζσηεξία. 
5Καη κε απηήλ ηε ζθέςε ην θαζεηί πνπ θνηηάδεηο κεηακνξθψλεηαη νινθιεξσηηθά.  
8. Έλα ζαχκα έρεη θσηίζεη φια ηα ζθνηεηλά θαη αξραία ζπήιαηα,  φπνπ νη 
ηειεηνπξγίεο ηνπ ζαλάηνπ αληερνχζαλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε ν  ρξφλνο. 2Γηαηί ν 
ρξφλνο έρεη ράζεη ηελ εμνπζία ηνπ πάλσ ζηνλ θφζκν.  3Ο  Τηφο ηνπ Θενχ έρεη έξζεη 
ζηε  δφμα ηνπ γηα λα  ιπηξψζεη ηνπο ρακέλνπο, λα ζψζεη ηνπο αλήκπνξνπο θαη λα 
δψζεη ζηνλ θφζκν ην δψξν ηεο ζπγρψξεζεο  ηνπ.  4Πνηνο  ζα  κπνξνχζε  λα  δεη  
ηνλ θφζκν ζαλ ζθνηεηλφ θαη  ακαξησιφ, φηαλ  ν Τηφο  ηνπ Θενχ  έρεη  έξζεη  μαλά, 
επηηέινπο, γηα λα ηνλ απειεπζεξψζεη; 
9. Δζχ πνπ αληηιακβάλεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ αδχλακν θη αζζεληθφ,  κε κάηαηεο 
ειπίδεο θαη ξεκαγκέλα φλεηξα, γελλεκέλνο κφλν θαη κφλν γηα λα πεζάλεηο, λα θιάςεηο 
θαη λα πνλέζεηο, άθνπζε ην εμήο: ζνπ έρεη δνζεί φιε ε δχλακε ζηε γε θαη ζηνλ 
Οπξαλφ. 2Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κε κπνξείο λα θάλεηο. 3Παίδεηο ην παηρλίδη ηνπ 
ζαλάηνπ θαη ηεο αδπλακίαο, νηθηξά δεκέλνο κε ην ζάλαην ζ'   έλαλ θφζκν πνπ 
δελ ζνπ δείρλεη  επζπιαρλία. 4'Οηαλ φκσο ηνπ δψζεηο επζπιαρλία, ε επζπιαρλία 
ηνπ ζα ιάκςεη πάλσ ζνπ 
10. Άθεζε ινηπφλ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ λα μππλήζεη απφ ηνλ χπλν ηνπ  αλνίγνληαο ηα 
άγηα κάηηα ηνπ, λα επηζηξέςεη θαη πάιη γηα λα επινγήζεη  ηνλ θφζκν πνπ έπιαζε. 
2Απφ έλα ιάζνο άξρηζε ν θφζκνο, αιιά ζα  ηειεηψζεη κε ην θαζξέπηηζκα ηεο 
αγηνζχλεο ηνπ Τηνχ. 3Καη ν Τηφο δελ ζα θνηκάηαη πηα, νχηε ζα νλεηξεχεηαη ην 
ζάλαην. 4Δλψζνπ ινηπφλ κ' εκέλα ζήκεξα. 5Ζ δφμα ζνπ είλαη ην θσο πνπ ζψδεη ηνλ 
θφζκν. 6Μελ αξλείζαη πιένλ ηε ζσηεξία. 7Κνίηαμε ηνλ θφζκν γχξσ ζνπ θαη δεο ηε 
δπζηπρία εθεί. 8Γελ είλαη πξφζπκε ε θαξδηά ζνπ λα θέξεη αλάπαπζε  ζηνπο 
θνπξαζκέλνπο αδειθνχο ζνπ; 
11. Οη αδειθνί ζνπ πεξηκέλνπλ ηε δηθή ζνπ απειεπζέξσζε, παξακέλνπλ 
αιπζνδεκέλνη ψζπνπ λα ειεπζεξσζείο. 3Γελ κπνξνχλ λα δνπλ ηελ επζπιαρλία ηνπ 
θφζκνπ κέρξη λα ηε βξεηο εζχ ζηνλ εαπηφ ζνπ. 4Πνλνχλ κέρξη πνπ λα αξλεζείο εζχ 
ηελ εμνπζία ηνπ πφλνπ πάλσ ζνπ. 5Πεζαίλνπλ κέρξη πνπ λα δερηείο εζχ ηε δηθή ζνπ 
αηψληα δσή. 6Δίζαη ν άγηνο Τηφο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 7Να ην ζπκάζαη απηφ θαη φινο ν 
θφζκνο ζα είλαη ειεχζεξνο. 8Να ην ζπκάζαη απηφ θαη ε γε θαη ν Οπξαλφο ζα είλαη  έλα. 
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ΜΑΘΖΜΑ  192 
 
Έρσ κηα απνζηνιή πνπ ν Θεόο ζα ήζειε λα εθπιεξώζσ.  
 
1. Δίλαη ην άγην Θέιεκα ηνπ Παηέξα ζνπ λα νινθιεξψζεηο ηνλ εαπηφ Σνπ  θαη λα είλαη 
ν Δαπηφο ζνπ ν άγηνο Τηφο Σνπ, γηα πάληα αγλφο φπσο ν Ίδηνο, δεκηνπξγεκέλνο απφ 
ηελ Αγάπε θαη πξνζηαηεπκέλνο απφ απηήλ, πξνζθέξνληαο αγάπε θαη δεκηνπξγψληαο 
ζην λνκα ηεο, γηα πάληα έλα κε ην Θεφ θαη κε ηνλ Δαπηφ ζνπ. 2Χζηφζν ηη κπνξεί λα 
ζεκαίλεη κηα ηέηνηα απνζηνιή κέζα ζ' έλαλ θφζκν θζφλνπ, κίζνπο θαη επίζεζεο; 
2. Γηα απηφ ην ιφγν ε απνζηνιή πνπ έρεηο ζηνλ θφζκν είλαη θάησ απφ ηνπο δηθνχο ηνπ 
φξνπο. 2Γηαηί πνηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη κηα γιψζζα πνπ είλαη  πνιχ πην πάλσ απφ 
ηελ απιντθή ηνπ θαηαλφεζε; 3Ζ ζπγρψξεζε αληηπξνζσπεχεη ηελ απνζηνιή ζνπ εδψ. 
4Γελ είλαη δεκηνπξγία ηνπ Θενχ, επεηδή είλαη ην κέζν κε ην νπνίν απηφ πνπ δελ είλαη 
αιεζηλφ κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί. 5Γηαηί πνηνο ζα έπξεπε λα ζπγρσξέζεη ηνλ Οπξαλφ; 
6ηε γε φκσο ρξεηάδεζαη ην κέζν κε ην νπνίν κπνξείο λα αθήζεηο ηηο ςεπδαηζζήζεηο 
λα θχγνπλ. 7Ζ δεκηνπξγία απιψο πεξηκέλεη λα παξαδερηείο ηελ επηζηξνθή ζνπ, φρη λα 
ηελ νινθιεξψζεηο. 
3. Οχηε θαλ κπνξεί λα δηαλνεζεί θαλείο ζε απηφ ηνλ θφζκν ηε δεκηνπξγία.  2Γελ έρεη 
λφεκα εδψ. 3Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην πιεζηέζηεξν πνπ κπνξεί λα έιζεη ζηε γε. 4Δπεηδή 
είλαη γελλεκέλε  ζηνλ Οπξαλφ, δελ έρεη θακηά απνιχησο  κνξθή. 5Ο Θεφο φκσο 
δεκηνχξγεζε Έλαλ πνπ έρεη ηε δχλακε λα κεηαθξάζεη ζηε γιψζζα ησλ κνξθψλ απηφ 
πνπ δελ έρεη θακηά κνξθή. 6,ηη πιάζεη Απηφο είλαη φλεηξα, αιιά έλα είδνο ηφζν θνληά 
ζηελ θαηάζηαζε ηεο εγξήγνξζεο πνπ ην θσο ηεο εκέξαο ήδε ιάκπεη κέζα ηνπο θαη ηα 
κάηηα πνπ ήδε έρνπλ αξρίζεη λα αλνίγνπλ βιέπνπλ ραξνχκελεο ζέεο πνπ ηα δψξα 
ηνπο πεξηέρνπλ. 
4. Ζ ζπγρψξεζε θνηηάδεη απαιά φια ηα πξάγκαηα πνπ είλαη άγλσζηα ζηνλ  Οπξαλφ, 
ηα βιέπεη λα εμαθαλίδνληαη θαη αθήλεη ηνλ θφζκν ζαλ κηα θαζαξή θαη  αθειίδσηε πιάθα  
πάλσ  ζηελ νπνία  ν  Λφγνο ηνπ Θενχ κπνξεί ηψξα λα αληηθαηαζηήζεη ηα αλφεηα 
ζχκβνια πνπ είραλ γξαθηεί εθεί πξνεγνπκέλσο. 2Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην 
νπνίν ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ μεπεξληέηαη, επεηδή δελ έρεη πηα έληνλε γνεηεία θαη ε 
ελνρή έρεη θχγεη 3Ή ζπγρψξεζε αθήλεη ην ζψκα λα γίλεη αληηιεπηφ ζαλ απηφ πνπ 
είλαη, έλα απιφ δηδαρηηθφ βνήζεκα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαιεηθηεί φηαλ ε κάζεζε 
ζα έρεη νινθιεξσζεί, αιιά ην  νπνίν δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαζφινπ απηφλ πνπ 
καζαίλεη. 
5. Ο λνπο ρσξίο ην ζψκα δελ κπνξεί λα θάλεη ιάζε.   2Γελ κπνξεί λα  θαληαζηεί 
φηη ζα πεζάλεη ή φηη είλαη ην ζχκα άζπιαρλεο επίζεζεο. 3Ο ζπκφο γίλεηαη αδχλαηνο 
θαη πνπ είλαη ν ηξφκνο ηφηε; 4Ση θφβνη ζα κπνξνχζαλ λα εμαθνινπζνχλ λα 
πιήηηνπλ απηνχο  πνπ έρνπλ ράζεη ηελ πεγή φιεο ηεο επίζεζεο,  ηνλ ππξήλα ηεο  
αγσλίαο θαη ηελ  έδξα ηνπ θφβνπ;  5Μφλν  ε ζπγρψξεζε κπνξεί λα απαιιάμεη ην λνπ 
απφ ηε ζθέςε φηη ην ζψκα είλαη ην ζπίηη ηνπ. 6Μφλν ε ζπγρψξεζε κπνξεί λα 
επαλαθέξεη ηελ εηξήλε πνπ ν Θεφο πξνφξηδε γηα ηνλ Άγην Τηφ ηνπ. 7Μφλν ε ζπγρψξεζε 
κπνξεί λα πείζεη ηνλ Τηφ λα μαλαθνηηάμεη ηελ αγηνζχλε ηνπ. 
6. ηαλ θχγεη ν ζπκφο, ζα αληηιεθηείο πξάγκαηη φηη γηα ηα κάηηα ηνπ  Υξηζηνχ θαη 
ην δψξν ηεο φξαζεο θακηά ζπζία δελ δεηήζεθε θαη κφλν ν πφλνο αθαηξέζεθε απφ έλαλ 
άξξσζην θαη βαζαληζκέλν λνπ. 2Δίλαη αλεπηζχκεην απηφ; 3Δίλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην 
θνβάηαη θαλείο; 4Ή είλαη θάηη γηα ην νπνίν πξέπεη λα ειπίδεη θαλείο θαη ην νπνίν 
πξέπεη λα ην αληακψζεη κε επραξηζηίεο θαη  λα ην δερηεί ραξνχκελα; 5Δίκαζηε έλα 
θαη επνκέλσο δελ ζπζηάδνπκε ηίπνηα. 6Πξάγκαηη φκσο ηα πάληα καο έρνπλ δνζεί 
απφ ην Θεφ. 
7. Υξεηαδφκαζηε σζηφζν ηε ζπγρψξεζε γηα λα αληηιεθζνχκε φηη απηφ είλαη ζσζηφ. 
2Υσξίο ην αγαζφ θσο ηεο παξαπαίνπκε ζην ζθνηάδη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή κφλν 
θαη κφλν γηα λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ νξγή καο θαη ηηο επηζέζεηο καο. 3Ζ θαηαλφεζε 
καο είλαη ηφζν πεξηνξηζκέλε πνπ απηφ πνπ λνκίδνπκε φηη θαηαιαβαίλνπκε είλαη κφλν 
θαη κφλν ζχγρπζε γελλεκέλε απφ ιάζε. 4Δρνπκε ραζεί κέζα ζηελ νκίριε ησλ 
κεηαβαιιφκελσλ νλείξσλ θαη ησλ θνβηζκέλσλ ζθέςεσλ, κε ηα κάηηα καο 
ζθηρηνθιεηζκέλα γηα λα κε δνχκε ην θσο, κε ηνπο λφεο καο απαζρνιεκέλνπο κε ηε 
ιαηξεία απηνχ πνπ δελ ππάξρεη. 
8. Πνηνο  κπνξεί  λα  μαλαγελλεζεί  ζην Υξηζηφ, παξά απηφο πνπ έρεη  ζπγρσξέζεη 
φινπο απηνχο πνπ βιέπεη ή ζθέπηεηαη ή θαληάδεηαη; 2Πνηνο ζα κπνξνχζε λα 
απειεπζεξσζεί, φηαλ θξαηά νπνηνλδήπνηε θπιαθηζκέλν; 3Δλαο δεζκνθχιαθαο δελ 
είλαη ειεχζεξνο, επεηδή δεζκεχεηαη απφ ηνλ θξαηνχκελν  ηνπ. 4Πξέπεη λα είλαη 
ζίγνπξνο φηη ν θξαηνχκελνο ηνπ δελ ζα απνδξάζεη θαη έηζη πεξλά ηελ ψξα ηνπ 
θξνπξψληαο ηνλ. 5Σα θάγθεια ηεο θπιαθήο γίλνληαη ν θφζκνο ζηνλ νπνίν ν 
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δεζκνθχιαθαο δεη καδί κε ηνλ θξαηνχκελν ηνπ. 6Καη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ 
θπιαθηζκέλνπ βαζίδεηαη ν δξφκνο πξνο ηελ ειεπζεξία θαη  ησλ δχν. 
9.Δπνκέλσο  κελ  θξαηάο  θπιαθηζκέλν  θαλέλα. 2Απειεπζέξσλε  αληί  λα δεζκεχεηο, 
γηαηί έηζη απειεπζεξψλεζαη. 3Ο δξφκνο είλαη απιφο. 4Κάζε θνξά πνπ αηζζάλεζαη κηα 
καραηξηά ζπκνχ, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θξαηάο έλα ζπαζί  πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ. 
5Καη ην ζπαζί ή ζα πέζεη πάλσ  ζνπ  ή ζα απνκαθξπλζεί θαζψο δηαιέγεηο ή λα 
θαηαδηθάζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ή λα είζαη  ειεχζεξνο. 6Καζέλαο ινηπφλ πνπ θαίλεηαη λα ζε 
πξνθαιεί  λα  ζπκψζεηο αληηπξνζσπεχεη ην ζσηήξα ζνπ απφ ηε θπιαθή ηνπ ζαλάηνπ. 
7Καη γηα απηφ ην ιφγν ηνπ νθείιεηο επραξηζηίεο αληί γηα ηηκσξία. 
10. Να είζαη επζπιαρληθφο ζήκεξα. 2Ο Τηφο ηνπ Θενχ αμίδεη ηελ επζπιαρλία ζνπ. 3Δίλαη 
απηφο πνπ ζνπ δεηά λα δερηείο ηψξα ην δξφκν πξνο ηελ ειεπζεξία. 4Μελ ηνλ 
απαξλείζαη. 5Ζ Αγάπε ηνπ Παηέξα ηνπ γηα απηφλ ζνπ αλήθεη. 6Ζ απνζηνιή ζνπ εδψ ζηε 
γε είλαη κφλν θαη κφλν λα ηνλ ζπγρσξέζεηο, ψζηε λα κπνξέζεηο λα ηνλ μαλαδερηείο ζαλ 
ηνλ Δαπηφ ζνπ. 7Απηφο είλαη φπσο ηνλ δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 8Καη εζχ είζαη φ,ηη είλαη 
απηφο. 9πγρψξεζέ ηνπ ηψξα ηηο ακαξηίεο ηνπ θαη ζα δεηο φηη είζαη έλα κε απηφλ.  
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ια ηα πξάγκαηα είλαη καζήκαηα πνπ ν Θεόο ζα ήζειε λα κάζσ.  

1.Ο Θεφο δελ γλσξίδεη ηε κάζεζε. 2Σν Θέιεκα Σνπ φκσο πξνεθηείλεηαη ζε φ,ηη  Απηφο 
δελ  θαηαιαβαίλεη,  επεηδή  ζέιεη  ηελ επηπρία πνπ ν Τηφο Σνπ θιεξνλφκεζε απφ 
Απηφλ λα είλαη αδηαηάξαρηε, αηψληα θαη γηα πάληα απμαλφκελε, αησλίσο αλαπηπζζφκελε 
κέζα ζηε ραξά ηεο πιήξνπο δεκηνπξγίαο θαη παληνηηλά ειεχζεξε θαη εληειψο 
απεξηφξηζηε κέζα ζε Απηφλ. 3Απηφ είλαη ην Θέιεκα Σνπ. 4Καη έηζη ην Θέιεκα Σνπ 
πξνκεζεχεη ην κέζνλ πνπ εγγπάηαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 
2. Ο Θεφο δελ βιέπεη αληηθάζεηο. 2Ο Τηφο Σνπ φκσο πηζηεχεη φηη ηηο βιέπεη. 3Υξεηάδεηαη 
ινηπφλ Έλαλ πνπ λα κπνξεί λα δηνξζψζεη ηε ιαλζαζκέλε φξαζε ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη 
φξαζε πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη πίζσ, εθεί φπνπ ε αληίιεςε ζηακαηά. 4Ο Θεφο δελ 
αληηιακβάλεηαη θαζφινπ. 5Δίλαη φκσο Απηφο πνπ δίλεη ην κέζν κε ην νπνίν ε αληίιεςε 
γίλεηαη αξθεηά αιεζηλή θαη φκνξθε, ψζηε λα αθήζεη ην θσο ηνπ Οπξαλνχ λα ιάκςεη 
πάλσ ηεο. 6Καη είλαη Απηφο πνπ επηβεβαηψλεη φ,ηη ν Τηφο Σνπ ζα ήζειε λα δηαςεχζεη 
θαη ν Οπνίνο δηαηεξεί ηελ αζσφηεηα ηνπ Τηνχ Σνπ γηα πάληα. 
3. Απηά είλαη ηα καζήκαηα πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα κάζεηο. 2Σν Θέιεκα Σνπ θαζξεθηίδεη 
φια απηά ηα καζήκαηα, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε γεκάηε αγάπε θαινζχλε Σνπ γηα ηνλ 
Τηφ πνπ Απηφο αγαπά. 3Κάζε κάζεκα έρεη κηα θεληξηθή ζθέςε, πνπ είλαη πάληνηε ε ίδηα. 
4Μφλν ε κνξθή ηεο αιιάδεη κε ηηο αιιαγέο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, ησλ 
πξνζψπσλ θαη ησλ ζεκάησλ, αιιαγέο θαηλνκεληθέο αιιά φρη πξαγκαηηθέο. 5Οη θεληξηθέο 
ζθέςεηο είλαη φιεο ίδηεο σο πξνο ην βαζηθφ ηνπο πεξηερφκελν. 6Σν πεξηερφκελν είλαη 
ην εμήο: 

7πγρώξεζε θαη ζα ην δεηο δηαθνξεηηθά απηό. 

4. Δίλαη βέβαην φηη θάζε δπζηπρία δελ θαίλεηαη λα είλαη κφλν θαη κφλν κηα έιιεηςε  
ζπγρψξεζεο.  2Χζηφζν,  απηφ  είλαη  ην  πεξηερφκελν  πίζσ απφ ηε κνξθή. 3Δίλαη 
απηή ε νκνηφηεηα πνπ θάλεη ηε κάζεζε ζίγνπξε, επεηδή ην κάζεκα είλαη ηφζν απιφ 
πνπ ζην ηέινο δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί. 4Καλέλαο δελ κπνξεί λα θξπθηεί  γηα πάληα 
απφ κηα αιήζεηα ηφζν  θαλεξή, πνπ εκθαλίδεηαη ζε αλαξίζκεηεο κνξθέο θαη ε νπνία 
φκσο αλαγλσξίδεηαη ην ίδην εχθνια ζε φιεο απηέο ηηο κνξθέο, αλ θάπνηνο ζέιεη κφλν 
θαη κφλν λα δεη ην απιφ κάζεκα πνπ βξίζθεηαη εθεί. 
 5. πγρώξεζε θαη ζα ην δεηο δηαθνξεηηθά απηό.  
2Απηά είλαη ηα ιφγηα πνπ ην Άγην Πλεχκα ιέεη ελ κέζσ φισλ ησλ βαζάλσλ ζνπ, φινπ 
ηνπ πφλνπ ζνπ θαη φιεο ηεο δπζηπρίαο ζνπ αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή πνπ παίξλεη. 
3Απηά είλαη ηα ιφγηα κε ηα νπνία ν πεηξαζκφο ηειεηψλεη θαη ε ελνρή έρνληαο 
εγθαηαιεηθηεί, δελ είλαη πηα ζεβαζηή. 4Απηά είλαη ηα ιφγηα πνπ βάδνπλ ηέινο ζην 
φλεηξν ηεο ακαξηίαο θαη μεθνξηψλνπλ ην λνπ απφ ην θφβν. 5Απηά είλαη ηα ιφγηα κε ηα 
νπνία ε ζσηεξία έξρεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 
6. Γελ ζα κάζνπκε λα ιέκε απηά ηα ιφγηα, φηαλ δειεαδφκαζηε λα πηζηέςνπκε  φηη ν πφλνο 
είλαη πξαγκαηηθφο θαη φηη ν ζάλαηνο γίλεηαη ε επηινγή καο αληί γηα ηε δσή; 2Γελ ζα 
κάζνπκε λα ιέκε απηά ηα ιφγηα, φηαλ θαηαιάβνπκε ηε  δχλακε ηνπο λα 
απειεπζεξψζνπλ φινπο ηνπο λφεο απφ ηε ζθιαβηά; 3Απηά ηα ιφγηα ζνπ δίλνπλ ηε 
δχλακε λα εμνπζηάδεηο φια ηα γεγνλφηα πνπ θαίλνληαη λα ζε εμνπζηάδνπλ. 4Σα βιέπεηο 
ζσζηά, φηαλ θξαηάο απηά ηα ιφγηα ζε πιήξε  επίγλσζε θαη δελ μερλάο φηη είλαη 
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εθαξκφζηκα ζην θαζεηί πνπ βιέπεηο ή ζε νηηδήπνηε πνπ έλαο αδειθφο θνηηάδεη 
ιαλζαζκέλα. 
7. Πψο κπνξείο λα θαηαιάβεηο αλ εζχ θάλεηο ιάζνο, ή αλ θάπνηνο άιινο παξαιείπεη 
λα αληηιεθηεί ηα κάζεκα πνπ πξέπεη λα κάζεη; 2Φαίλεηαη ν πφλνο πξαγκαηηθφο ζηελ 
αληίιεςε ζνπ; 3Αλ λαη, λα είζαη ζίγνπξνο φηη ην κάζεκα δελ έρεη καζεπηεί. 4Καη κηα 
έιιεηςε ζπγρψξεζεο παξακέλεη θξπκκέλε κέζα ζην λνπ πνπ βιέπεη ηνλ πφλν κέζα 
απφ κάηηα πνπ ν λνπο δηεπζχλεη.  
8. Ο Θεφο δελ ζέιεη λα ππνθέξεηο έηζη. 2Δίλαη πξφζπκνο λα ζε βνεζήζεη λα 
ζπγρσξέζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. 3Ο Τηφο Σνπ δελ ζπκάηαη πνηνο είλαη. 4Καη ν Θεφο δελ ζα 
ήζειε λα ηνλ αθήζεη λα μεράζεη ηελ Αγάπε Σνπ θαη φια ηα δψξα πνπ ε Αγάπε Σνπ 
θέξλεη καδί ηεο. 5Θα ήζειεο λα απαξλεζείο ηψξα ηελ ίδηα ζνπ ηε ζσηεξία; 6Γελ ζα 
ήζειεο λα κάζεηο ηα απιά καζήκαηα πνπ βάδεη κπξνζηά ζνπ ν Γάζθαινο ηνπ 
Οπξαλνχ, ψζηε φινο ν πφλνο λα εμαθαληζηεί θαη ν Τηφο λα ζπκεζεί ηνλ Παηέξα ηνπ; 
9. ια ηα πξάγκαηα είλαη καζήκαηα πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα κάζεηο. 2Γελ ζα ήζειε λα 
αθήζεη  νχηε  κηα άζπιαρλε  ζθέςε  ρσξίο επαλφξζσζε νχηε έλα αγθάζη ή θαξθί 
πνπ λα πιεγψλεη ηνλ άγην Τηφ Σνπ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 3Δίλαη πξφζπκνο λα 
δηαζθαιίζεη, φηη ε άγηα αλάπαπζε ηνπ Τηνχ Σνπ παξακέλεη αδηαηάξαρηε θαη γαιήληα, 
ρσξίο θακηά έλλνηα κέζα ζ' έλαλ αηψλην νίθν πνπ θξνληίδεη γηα απηφλ. 4Καη είλαη 
πξφζπκνο λα ζθνππίζεη φια ηα δάθξπα, ρσξίο λα αθήζεη θαλέλα πνπ λα κελ έρεη ρπζεί 
θαη θαλέλα πνπ λα πεξηκέλεη ηελ ψξα ηνπ γηα λα ρπζεί.  5Γηαηί ν Θεφο έρεη 
απνθαζίζεη φηη ην γέιην πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη θάζε δάθξπ θαη φηη ν Τηφο Σνπ 
πξέπεη θαη πάιη λα είλαη ειεχζεξνο. 
10. Θα επηρεηξήζνπκε ζήκεξα λα μεπεξάζνπκε ρίιηα θαηλνκεληθά εκπφδηα ζην δξφκν 
πξνο ηελ εηξήλε ζε κηα κφλν κέξα. 2Άθεζε ηελ επζπιαρλία λα έιζεη  ζε ζέλα πην 
γξήγνξα. 3Μελ πξνζπαζήζεηο λα ηελ  θξαηήζεηο  ζε απφζηαζε κηα αθφκε κέξα, έλα 
αθφκε ιεπηφ ή κηα αθφκε ζηηγκή. 4Ο ρξφλνο πιάζηεθε γηα απηφ. 5Υξεζηκνπνίεζε ηνλ 
ζήκεξα γηα απηφ πνπ είλαη ν ζθνπφο ηνπ. 6Μέξα θαη λχρηα αθηέξσλε φ,ηη ρξφλν 
κπνξείο γηα λα ππεξεηείο ηνλ νξζφ ζθνπφ ηνπ  θαη κελ  αθήλεηο  απηή ηελ  ψξα  λα  
είλαη  ιηγφηεξε απφ  φ,ηη ηθαλνπνηεί ηελ πην βαζηά ζνπ αλάγθε.  
11. Γψζε φιν απηφ πνπ κπνξείο θαη δψζε θαη ιίγν πεξηζζφηεξν. 2Γηαηί ηψξα είκαζηε  
πξφζπκνη  λα βηαζηνχκε θαη λα πάκε ζην ζπίηη  ηνπ  Παηέξα καο. 3Έρνπκε 
απνπζηάζεη γηα πάξα πνιχ θαηξφ θαη δελ ζα ζέιακε λα θαζπζηεξήζνπκε πεξηζζφηεξν 
εδψ. 4Καη θαζψο εμαζθνχκαζηε, αο αλαινγηζηνχκε φια ηα πξάγκαηα πνπ  θπιάμακε γηα 
λα ηα ηαθηνπνηήζνπκε νη ίδηνη  θαη  λα  ηα θξαηήζνπκε καθξηά απφ ηε ζεξαπεία. 5Αο ηα 
δψζνπκε φια ηνπο ζε Απηφλ πνπ γλσξίδεη  πψο λα ηα θνηηάμεη ψζηε λα 
εμαθαληζηνχλ. 6Ζ αιήζεηα είλαη ην κήλπκα Σνπ, ε αιήζεηα είλαη ε δηδαρή Σνπ. 7Γηθά 
Σνπ είλαη ηα καζήκαηα πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα κάζνπκε. 
12. Κάζε ψξα ζήκεξα, θαζψο θαη ζηηο εκέξεο πνπ έξρνληαη, αθηέξσλε ιίγν ρξφλν γηα 
λα εθαξκφδεηο ην κάζεκα ηεο ζπγρψξεζεο ζηε κνξθή πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ 
θάζε εκέξα.  2Καη πξνζπάζεζε λα ην εθαξκφδεηο ζηα γεγνλφηα πνπ έθεξε ε ψξα, 
έηζη ψζηε ε επφκελε ψξα λα είλαη ειεχζεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. 3Οη αιπζίδεο ηνπ 
ρξφλνπ ιαζθάξνπλ εχθνια θαηά απηφ ηνλ ηξφπν.  4Μελ αθήλεηο  θακηά  ψξα  λα ξίρλεη  
ηε ζθηά  ηεο  ζηελ  ψξα  πνπ αθνινπζεί θαη φηαλ θη απηή πεξάζεη, άθεζε ην θαζεηί 
πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λα θχγεη καδί ηεο. 5Έηζη ζα παξακείλεηο ρσξίο 
δεζκά, ζε αηψληα εηξήλε κέζα ζηνλ θφζκν ηνπ ρξφλνπ. 
13. Απηφ είλαη ην κάζεκα πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα κάζεηο: ππάξρεη έλαο  
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λα θνηηάδεηο ην θαζεηί, πνπ ην θάλεη λα είλαη γηα ζέλα έλα  
αθφκε βήκα πξνο Απηφλ θαη πξνο ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 2ην θαζεηί πνπ 
δείρλεη ηξφκν, λα απαληάο σο εμήο: 
3Θα ζπγρσξέζσ, θαη απηό ζα εμαθαληζηεί 
4ε θάζε αλεζπρία, θάζε έλλνηα θαη θάζε κνξθή δπζηπρίαο, επαλέιαβε απηά αθξηβψο ηα 
ιφγηα. 5Καη ηφηε θξαηάο ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ πχιε ηνπ Οπξαλνχ θαη θέξλεη 
επηηέινπο ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ ηνπ Παηέξα θάησ ζηε γε, γηα λα αλπςψζεη ηε γε ζηνλ 
Οπξαλφ. 6Ο Θεφο ν Ίδηνο ζα θάλεη απηφ ην ηειηθφ βήκα. 7Μελ αξλείζαη ηα κηθξά βήκαηα 
πνπ ζνπ δεηά λα θάλεηο πξνο Απηφλ 

. 
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Βάδσ ην κέιινλ ζηα Υέξηα ηνπ Θενύ. 

1. Ζ ζεκεξηλή ηδέα θάλεη έλα αθφκε βήκα πξνο ηε γνξγή ζσηεξία, έλα ηεξάζηην 
βήκα πξάγκαηη! 2Σφζν κεγάιε είλαη ε απφζηαζε πνπ δηαζρίδεη, πνπ ζε θέξλεη ζρεδφλ 
ζηνλ Οπξαλφ, κε ην ζηφρν νξαηφ θαη ηα εκπφδηα πίζσ ζνπ. 3Σν πφδη ζνπ έρεη θηάζεη 
ζηα γξαζίδηα πνπ ζε θαισζνξίδνπλ ζηελ πχιε ηνπ Οπξαλνχ, ην ήζπρν κέξνο ηεο 
εηξήλεο, φπνπ πεξηκέλεηο κε βεβαηφηεηα ην ηειηθφ βήκα ηνπ Θενχ. 4Πφζν καθξηά 
απφ ηε γε πξνρσξνχκε ηψξα! 5Πφζν θνληά εξρφκαζηε ζην ζηφρν καο! 6Πφζν 
κηθξφ είλαη ην ηαμίδη πνπ πξέπεη αθφκε λα γίλεη! 
2. Γέμνπ ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη ζα έρεηο μεπεξάζεη φιν ην άγρνο, φιεο ηηο παγίδεο 
ηεο  θφιαζεο,  φιε  ηε  καπξίια  ηεο θαηάζιηςεο, ηηο ζθέςεηο ηεο ακαξηίαο   θαη   ηελ  
εξήκσζε   πνπ   πξνμελείηαη  απφ  ηελ  ελνρή.   2Γέμνπ ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη ζα έρεηο 
ειεπζεξψζεη ηνλ θφζκν απφ θάζε πεξηνξηζκφ κε ην λα   ιαζθάξεηο   ηηο   βαξηέο  
αιπζίδεο  πνπ  ακπάξσλαλ  ηελ  πφξηα  πξνο  ηελ ειεπζεξία ηνπ. 3ψδεζαη θαη ε 
ζσηεξία ζνπ γίλεηαη έηζη ην δψξν πνπ δίλεηο ζηνλ θφζκν, επεηδή έρεηο ιάβεη. 
3. Κακηά ζηηγκή δελ αηζζάλεζαη θαηάζιηςε ή πφλν, νχηε θαη αληηιακβάλεζαη θάπνηα 
απψιεηα. 2Κακηά ζηηγκή ε ζιίςε δελ κπνξεί λα ηεζεί ζ' έλα ζξφλν θαη  λα ιαηξεχεηαη 
πηζηά.  3Κακηά ζηηγκή δελ κπνξεί θάπνηνο νχηε  θαλ λα πεζάλεη. 4Καη έηζη θάζε ζηηγκή 
πνπ δίλεηαη θεπγαιέα ζην Θεφ, κε ηελ επφκελε ζηηγκή δνζκέλε ήδε ζε Απηφλ, είλαη κηα 
ψξα απειεπζέξσζεο απφ ηε ιχπε, ηνλ πφλν θαη αθφκε θαη ηνλ ίδην ην ζάλαην.  
4. Ο Θεφο θξαηά ην κέιινλ ζνπ, φπσο θξαηά θαη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ζνπ. 
2Δίλαη έλα γηα Απηφλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα είλαη έλα θαη γηα ζέλα. 3ε απηφλ ηνλ 
θφζκν φκσο ε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαίλεηαη αθφκε λα είλαη πξαγκαηηθή. 
4Καη έηζη δελ ζνπ δεηείηαη λα θαηαιάβεηο ηελ απνπζία ηεο αιιεινπρίαο πνπ 
πξαγκαηηθά βξίζθεηαη ζην ρξφλν. 5νπ δεηείηαη κφλν θαη κφλν λα αθήζεηο ην κέιινλ 
θαη λα ην βάιεηο ζηα Υέξηα ηνπ Θενχ. 6Καη απφ ηελ εκπεηξία ζνπ ζα δεηο φηη έρεηο 
επίζεο βάιεη ζηα  Υέξηα Σνπ θαη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, επεηδή ην παξειζφλ 
δελ ζα ζε ηηκσξεί πηα θαη νη κειινληηθνί θφβνη δελ ζα έρνπλ λφεκα ηψξα.  
5. Απειεπζέξσζε ην κέιινλ. 2Γηαηί ην παξειζφλ έρεη θχγεη θαη φ,ηη είλαη παξφλ, 
ειεχζεξν απφ ηελ θιεξνλνκηά ηεο ζιίςεο θαη ηεο δπζηπρίαο, ηνπ πφλνπ θαη ηεο 
απψιεηαο, γίλεηαη ε ζηηγκή ζηελ νπνία ν ρξφλνο δξαπεηεχεη απφ ηε ζθιαβηά ησλ 
ςεπδαηζζήζεσλ φπνπ δηαηξέρεη ηελ άζπιαρλε, αλαπφθεπθηε πνξεία ηνπ. 3Σφηε 
θάζε ζηηγκή πνπ ήηαλ ζθιαβσκέλε απφ ην ρξφλν κεηακνξθψλεηαη ζε κηα άγηα ζηηγκή, 
φηαλ ην θσο πνπ θξαηηφηαλ θξπκκέλν κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ειεπζεξψλεηαη γηα λα 
επινγήζεη ηνλ θφζκν. 4Σψξα ν Τηφο ηνπ Θενχ είλαη ειεχζεξνο θαη φιε  ε δφμα  ηνπ 
ιάκπεη πάλσ ζηνλ θφζκν πνπ ειεπζεξψλεηαη καδί ηνπ γηα λα κνηξαζηεί ηελ 
αγηνζχλε ηνπ. 
6.Αλ κπνξέζεηο λα δεηο ην ζεκεξηλφ κάζεκα ζαλ ηελ απειεπζέξσζε πνπ 
πξαγκαηηθά είλαη, δελ ζα δηζηάζεηο λα θάλεηο κηα ζπλεπή πξνζπάζεηα φζν  
πεξηζζφηεξν κπνξείο, ψζηε λα ην θάλεηο κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ. 2Καζψο γίλεηαη κηα 
ζθέςε πνπ θπβεξλά ην λνπ ζνπ, κηα ζπλήζεηα κεηαμχ ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο 
ιχλεηο πξνβιήκαηα, έλαο ηξφπνο γνξγήο αληίδξαζεο ζηνλ πεηξαζκφ, πξνεθηείλεηο 
ηε κάζεζε ζνπ ζηνλ θφζκν. 3Καη φπσο καζαίλεηο λα βιέπεηο ηε ζσηεξία ζε φια ηα 
πξάγκαηα, έηζη θαη ν θφζκνο ζα αληηιεθηεί φηη έρεη ζσζεί. 
7. Ση αλεζπρία κπνξεί λα βαζαλίζεη απηφλ πνπ δίλεη ην κέιινλ ηνπ ζηα 
γεκάηα αγάπε  Υέξηα ηνπ Θενχ; 2Ση κπνξεί λα πάζεη; 3Ση κπνξεί λα ηνπ 
πξνμελήζεη πφλν ή λα ηνπ θέξεη εκπεηξίεο απψιεηαο; 4Ση κπνξεί λα θνβεζεί; 5Καη ηη 
κπνξεί λα δεη ρσξίο αγάπε; 6Γηαηί απηφο πνπ έρεη δξαπεηεχζεη απφ θάζε θφβν 
κειινληηθνχ πφλνπ έρεη βξεη ην δξφκν ηνπ πξνο ηελ ησξηλή εηξήλε θαη κηα βεβαηφηεηα 
πξνθχιαμεο θαη θξνληίδαο πνπ ν θφζκνο δελ κπνξεί λα απεηιήζεη. Δίλαη ζίγνπξνο φηη ε 
αληίιεςε ηνπ κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε, αιιά πνηέ δελ ζα ζηεξεζεί ηελ επαλφξζσζε. 
8Δίλαη ειεχζεξνο λα δηαιέμεη θαη πάιη φηαλ έρεη εμαπαηεζεί, λα αιιάμεη ηε γλψκε ηνπ 
φηαλ έρεη θάλεη ιάζε. 
8. Βάιε ινηπφλ ην κέιινλ ζνπ ζηα Υέξηα ηνπ Θενχ. 2Γηαηί έηζη πξνζθαιείο ηε  κλήκε  
Σνπ λα επηζηξέςεη, αληηθαζηζηψληαο φιεο ηηο ζθέςεηο ζνπ ηεο ακαξηίαο θαη  ηνπ 
θαθνχ κε ηελ αιήζεηα ηεο αγάπεο. 3Ννκίδεηο φηη ν θφζκνο δελ ζα σθειείην θαη' απηφ 
ηνλ ηξφπν θαη φηη ην θάζε νλ δελ ζα απνθξηλφηαλ κε ηε ζεξαπεία ηεο αληίιεςεο ηνπ; 
4Απηφο πνπ εκπηζηεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην Θεφ έρεη βάιεη θαη ηνλ θφζκν κέζα ζηα 
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Υέξηα πνπ ν ίδηνο έρεη επηθαιεζηεί γηα αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα. Δγθαηαιείπεη  ηηο 
αξξσζηεκέλεο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θφζκνπ καδί κε ηηο δηθέο ηνπ ςεπδαηζζήζεηο θαη 
πξνζθέξεη ηελ εηξήλε θαη ζηνλ θφζκν θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 
9. Σψξα έρνπκε πξάγκαηη ζσζεί. 2Γηαηί αλαπαπφκαζηε γαιήληα ζηα Υέξηα ηνπ Θενχ, 
ζίγνπξνη φηη κφλν ην θαιφ κπνξεί λα έιζεη ζε καο. 3Αλ μεράζνπκε, Απηφο απαιά ζα 
καο θαζεζπράζεη. 4Αλ δερηνχκε κηα άζπιαρλε ζθέςε, ζα αληηθαηαζηαζεί γξήγνξα 
απφ ηελ αληαλάθιαζε ηεο αγάπεο. 5Καη αλ κπνχκε ζηνλ πεηξαζκφ λα επηηεζνχκε,  
ζα  επηθαιεζηνχκε Απηφλ πνπ θπιάεη ηελ αλάπαπζε καο λα θάλεη γηα καο ηελ επηινγή 
πνπ αθήλεη ηνλ πεηξαζκφ καθξηά πίζσ καο. 6Ο θφζκνο δελ είλαη πηα ν ερζξφο καο, 
γηαηί έρνπκε δηαιέμεη λα είκαζηε ν Φίινο ηνπ. 
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Ζ αγάπε είλαη ν δξόκνο πνπ βαδίδσ κε επγλσκνζύλε. 
 
1. Ζ επγλσκνζχλε είλαη έλα δχζθνιν κάζεκα γηα εθείλνπο πνπ θνηηάδνπλ ηνλ θφζκν 
ιαλζαζκέλα.2Σν πνιχ πνιχ λα κπνξέζνπλ λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θαιχηεξε 
θαηάζηαζε απφ ηνπο άιινπο. 3Καη πξνζπαζνχλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη επεηδή θάπνηνο 
άιινο θαίλεηαη λα ππνθέξεη πην πνιχ. 4Πφζν αμηνιχπεηεο θαη ππνηηκεηηθέο είλαη απηέο νη 
ζθέςεηο! 5Γηαηί πνηνο ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαλ θαιφ ιφγν γηα λα είλαη επραξηζηεκέλνο, 
φηαλ άιινη έρνπλ έλα ιηγφηεξν θαιφ ιφγν; 6Καη πνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνθέξεη ιηγφηεξν, 
επεηδή βιέπεη έλαλ άιιν λα ππνθέξεη πεξηζζφηεξν; Ή επγλσκνζχλε ζνπ νθείιεηαη κφλν 
ζε Απηφλ, ν Οπνίνο έθαλε φιε ηελ αηηία ηεο ζιίςεο λα εμαθαληζηεί απφ φιν ηνλ θφζκν. 
2. Δίλαη παξάινγν λα πξνζθέξεηο επραξηζηίεο γηα ηε δπζηπρία. 2Δίλαη φκσο εμίζνπ 
παξάινγν λα κελ είζαη επγλψκσλ ζε Απηφλ πνπ ζνπ πξνζθέξεη ηα ζίγνπξα κέζα κε ηα 
νπνία φινο ν πφλνο ζεξαπεχεηαη θαη ε δπζηπρία αληηθαζίζηαηαη απφ ην γέιην θαη ηελ 
επηπρία. Οχηε απηνί πνπ είλαη έζησ θαη κεξηθψο πγηείο ζα κπνξνχζαλ λα αξλεζνχλ λα 
θάλνπλ ηα βήκαηα πνπ δείρλεη Απηφο θαη λα κελ αθνινπζήζνπλ ην δξφκν πνπ βάδεη 
κπξνζηά ηνπο γηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ κηα θπιαθή πνπ λφκηδαλ φηη δελ είρε θακκηά 
πφξηα πνπ λα νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε πνπ αληηιακβάλνληαη ηψξα. 
3. Ο αδειθφο ζνπ είλαη ν «ερζξφο» ζνπ επεηδή βιέπεηο ζε απηφλ ηνλ αληίπαιν ηεο εηξήλεο 
ζνπ; έλαλ άξπαγα πνπ ζνπ αθαηξεί ηε ραξά ζνπ θαη δελ ζνπ αθήλεη ηίπνηα παξά κφλν κηα 
καχξε απφγλσζε ηφζν πηθξή θαη αδπζψπεηε, πνπ δελ ππάξρεη πηα ειπίδα. 2Σψξα ε 
εθδίθεζε είλαη ην κφλν πνπ επηζπκείο. 3Σν κφλν πνπ κπνξείο λα πξνζπαζήζεηο ηψξα είλαη 
λα ηνλ ξίμεηο θάησ γηα λα βξίζθεηαη καδί ζνπ ζην ζάλαην, ηφζν άρξεζηνο φζν θη εζχ, κε 
ηφζα ιίγα λα απνκέλνπλ κέζα ζηα ρέξηα ηνπ φζν θαη ζηα δηθά ζνπ. 
4. Γελ πξνζθέξεηο ζην Θεφ ηελ επγλσκνζχλε ζνπ επεηδή ν αδειθφο ζνπ είλαη 
πεξηζζφηεξν ζθιάβνο απφ ζέλα, νχηε κπνξείο λα είζαη ινγηθφο θη σζηφζν λα εμνξγίδεζαη 
επεηδή θαίλεηαη λα είλαη πην ειεχζεξνο. 2Ζ αγάπε δελ θάλεη ζπγθξίζεηο. 3Καη ε 
επγλσκνζχλε κπνξεί λα είλαη αιεζηλή κφλν αλ είλαη ελσκέλε κε ηελ αγάπε. 
4Πξνζθέξνπκε επραξηζηίεο ζην Θεφ ηνλ Παηέξα καο επεηδή κέζα ζε καο φια ηα φληα ζα 
βξνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. 5Πνηέ δελ είλαη δπλαηφ κεξηθά απφ απηά λα ειεπζεξσζνχλ, ελψ 
άιια λα παξακέλνπλ δέζκηα. Γηαηί πνηνο κπνξεί λα παδαξεχεη ζην φλνκα ηεο αγάπεο; 
5. Δπνκέλσο δψζε επραξηζηίεο, αιιά κε εηιηθξίλεηα. 2Καη αο θάλεη ρψξν ε επγλσκνζχλε 
ζνπ γηα φινπο απηνχο πνπ ζα δξαπεηεχζνπλ καδί ζνπ; ηνπο άξξσζηνπο, ηνπο αδχλακνπο, 
απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε θαη θνβνχληαη, απηνχο πνπ πελζνχλ κηα θαηλνκεληθή 
απψιεηα ή αηζζάλνληαη ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ, απηνχο πνπ ππνθέξνπλ απφ ην θξχν ή 
ηελ πείλα, ή βαδίδνπλ ην δξφκν ηνπ κίζνπο θαη ηελ πνξεία ηνπ ζαλάηνπ. 3Οινη απηνί 
έξρνληαη καδί ζνπ. 4Αο κε ζπγθξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο κε απηνχο, γηαηί έηζη ηνπο 
απνρσξίδνπκε απφ ηελ επίγλσζε ηεο ελφηεηαο πνπ κνηξαδφκαζηε κε απηνχο, φπσο θη 
απηνί κε εκάο. 
6. Δπραξηζηνχκε ηνλ Παηέξα καο γηα έλα κφλν πξάγκα: γηα ην φηη δελ είκαζηε 
απνρσξηζκέλνη απφ θαλέλα νλ θαη επνκέλσο είκαζηε έλα κε Απηφλ. 2Καη ραηξφκαζηε, πνπ 
πνηέ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εμαηξέζεηο πνπ ζα κείσλαλ ηελ πιεξφηεηα καο θαη ζα 
έβιαπηαλ ή άιιαδαλ ηελ απνζηνιή πνπ έρνπκε λα νινθιεξψζνπκε Απηφλ πνπ είλαη ν 
Ίδηνο ε νινθιήξσζε.3Γίλνπκε επραξηζηίεο γηα θάζε νλ, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ δίλνπκε 
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επραξηζηίεο γηα ηίπνηα θαη παξαιείπνπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηα δψξα πνπ καο δίλεη ν 
Θεφο. 
7. Αο αθνπκπήζνπλ ινηπφλ νη αδειθνί καο ηα θνπξαζκέλα ηνπο θεθάιηα πάλσ ζηνπο 
ψκνπο καο, θαζψο μεθνπξάδνληαη γηα ιίγν. 2Γίλνπκε επραξηζηίεο γηα απηνχο 3Γηφηη αλ 
κπνξέζνπκε λα ηνπο νδεγήζνπκε ζηελ εηξήλε πνπ ζα ζέιακε λα βξνχκε, ν δξφκνο ζα 
αλνίμεη επηηέινπο γηα καο. 4Μηα παλάξραηε πφξηα αλνίγεη θαη πάιη έλαο Λφγνο μεραζκέλνο 
απφ παιηά μαλαληερεί ζηε κλήκε καο νινέλα θαη πηφ μεθάζαξα, θαζψο είκαζηε θαη πάιη 
πξφζπκνη λα αθνχζνπκε. 
8. Βάδηδε. ινηπφλ κε επγλσκνζχλε ην δξφκν ηεο αγάπεο. 2Γηφηη ην κίζνο μερληέηαη, φηαλ 
δελ θάλνπκε ζπγθξίζεηο. 3Ση άιιν παξακέλεη, πνπ λα εκπνδίδεη ηελ εηξήλε; 4Ο θφβνο ηνπ 
Θενχ έρεη επηηέινπο εμνπδεηεξσζεί ηψξα θαη ζπγρσξνχκε ρσξίο λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο. 
5Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα δηαιέγνπκε λα παξαβιέπνπκε κεξηθά πξάγκαηα θη σζηφζν 
λα θξαηάκε αθφκε κεξηθά άιια πξάγκαηα ακπαξσκέλα ζαλ «ακαξηίεο" 6ηαλ ε 
ζπγρψξεζή ζνπ έρεη νινθιεξσζεί ζα έρεηο ηέιεηα επγλσκνζχλε, δηφηη ζα δεηο φηη ην θαζεηί 
έρεη θεξδίζεη ην δηθαίσκα γηα αγάπε κε ην λα είλαη γεκάην αγάπε φπσο θαη ν Δαπηφο ζνπ. 
9. ήκεξα καζαίλνπκε λα ζθεπηφκαζηε ηελ επγλσκνζχλε ζηε ζέζε ηνπ ζπκνχ, ηεο 
κνρζεξίαο θαη ηεο εθδίθεζεο. 2Μαο έρνπλ δνζεί ηα πάληα. 3Αλ αξλεζνχκε λα ην 
αλαγλσξίζνπκε απηφ. δελ έρνπκε δηθαίσκα λα είκαζηε πηθξακέλνη θαη λα βιέπνπκε ηνλ 
εαπηφ καο ζε κία ζέζε άζπιαρλεο θαηαδίσμεο, φπνπ ελνρινχκαζηε αζηακάηεηα θαη 
θαηαπηεδφκαζηε ρσξίο θακηά ζθέςε  θξνληίδαο γηα καο ή γηα ην κέιινλ καο 4H 
επγλσκνζχλε γίλεηαη ε κφλε ζθέςε πνπ έρνπκε, αληί γηα απηέο ηηο παξάινγεο. αληηιήςεηο. 
5Ο Θεφο έρεη θξνληίζεη γηα καο θαη καο θαιεί Τηφ. 6Μπνξεί λα ππάξρεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 
απφ απηφ; 
10. Ζ επγλσκνζχλε καο ζα αλνίμεη ην δξφκν πξνο Απηφλ θαη ζα ζπληνκεχζεη ην ρξφλν ηεο 
κάζεζεο καο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζα κπνξνχζεο πνηέ λα νλεηξεπηείο. 2Ζ επγλσκνζχλε 
πξνρσξεί ρέξη ρέξη κε ηελ αγάπε θαη φπνπ είλαη ε κία εθεί ζα βξεζεί θαη ε άιιε. 3Γηφηη ε 
επγλσκνζχλε είλαη κφλν θαη κφλν κηα πιεπξά ηεο Αγάπεο πνπ είλαη ε Πεγή φιεο ηεο 
δεκηνπξγίαο. 4Ο Θεφο δίλεη επραξηζηίεο ζε ζέλα. ηνλ Τηφ Σνπ, επεηδή είζαη φ,ηη είζαη; ε ίδηα 
Σνπ ε νινθιήξσζε θαη ε Πεγή ηεο αγάπεο καδί κε Απηφλ. 5Ζ επγλσκνζχλε ζνπ γηα Απηφλ 
είλαη έλα κε ηε δηθή Σνπ επγλσκνζχλε γηα ζέλα. 6Γηφηη ε αγάπε δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη 
ζε θαλέλα δξφκν εθηφο απφ ην δξφκν ηεο επγλσκνζχλεο θαη έηζη πξνρσξνχκε εκείο πνπ 
βαδίδνπκε ζην δξφκν πξνο ην Θεφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 196  
 
Μόλν ηνλ εαπηό κνπ κπνξώ λα ζηαπξώζσ. 
 
1. ηαλ απηφ έρεη θαηαλνεζεί θαιά θαη έρεη θξαηεζεί ζηελ πιήξε επίγλσζε, δελ ζα 
επηρεηξήζεηο λα βιάςεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, νχηε λα θάλεηο ην ζψκα ζνπ ζθιάβν ηεο 
εθδίθεζεο. 2Γελ ζα επηηεζείο ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη φηαλ επηηίζεζαη 
ζε θάπνην άιιν. επηηίζεζαη κφλν θαη κφλν ζηνλ εαπηφ ζνπ. 3Θα είζαη ειεχζεξνο απφ ηελ 
παξάινγε πεπνίζεζε φηη ζψδεζαη κε ην λα επηηεζείο ζε έλαλ αδειθφ, 4Καη ζα θαηαιάβεηο 
φηη ε αζθάιεηα ηνπ είλαη ε δηθή ζνπ αζθάιεηα θαη φηη ε ζεξαπεία ηνπ είλαη ε δηθή ζνπ 
ζεξαπεία. 
2. ηελ αξρή ίζσο λα κελ θαηαιάβεηο πσο ε επζπιαρλία, απεξηφξηζηε θαη κε φια ηα 
πξάγκαηα αζθαιή κέζα ζηε ζίγνπξε πξνζηαζία ηεο, κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηδέα πνπ 
εθαξκφδνπκε ζήκεξα. 2Απηή ε ηδέα κπνξεί πξάγκαηη λα θαίλεηαη ζαλ κηα έλδεημε φηη ε 
ηηκσξία είλαη αλαπφθεπθηε, επεηδή ην εγψ, φηαλ βιέπεη φηη απεηιείηαη, βηάδεηαη λα 
παξαζέζεη ηελ αιήζεηα γηα λα ζψζεη ηα ςέκαηα ηνπ. 3Γελ ζα θαηαιάβεη φκσο ηελ αιήζεηα 
πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. 4Δζχ φκσο κπνξείο λα κάζεηο λα βιέπεηο απηέο ηηο 
αλφεηεο εθαξκνγέο θαη λα αξλείζαη ην λφεκα πνπ θαίλνληαη λα έρνπλ. 
3. Έηζη δηδάζθεη επίζεο ην λνπ ζνπ φηη δελ είζαη έλα εγψ. 2Γηφηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 
ην εγψ ζα ήζειε λα δηαζηξεβιψζεη ηελ αιήζεηα δελ ζα ζε εμαπαηνχλ πηα. 3Γελ ζα 
πηζηεχεηο φηη είζαη έλα ζψκα πνπ πξφθεηηαη λα ζηαπξσζεί. 4Καη κέζα ζηε ζεκεξηλή ηδέα ζα 
δεη ο ην θσο ηεο αλάζηαζεο, θνηηάδνληαο ηηο ζθέςεηο ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο δσήο. 
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4. Ζ ζεκεξηλή ηδέα είλαη έλα βήκα πνπ θάλνπκε ζην δξφκν καο απφ ηε ζθιαβηά πξνο ηελ 
θαηάζηαζε ηεο ηέιεηαο ειεπζεξίαο. 2Αο θάλνπκε απηφ ην βήκα ζήκεξα, ψζηε λα 
πξνρσξήζνπκε γξήγνξα ζην δξφκν πνπ καο δείρλεη ε ζσηεξία, θάλνληαο θάζε βήκα ζηελ 
θαζνξηζκέλε ηνπ ζεηξά, θαζψο ν λνπο εγθαηαιείπεη ηα θνξηία ηνπ ην έλα κεηά ην άιιν 3Γελ 
είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα απηφ. 4Δίλαη κφλν θαη κφλν ε πξνζπκία. 5Γηφηη φ,ηη ζα 
θαηλφηαλ φηη ρξεηάδεηαη ρίιηα ρξφληα κπνξεί λα γίλεη ζε κηα κφλν ζηηγκή κε ηε ράξε ηνπ 
Θενχ. 
5. Ζ ζιηβεξή θαη κάηαηε ζθέςε φηη κπνξείο λα επηηεζείο ζηνπο άιινπο θη σζηφζν λα 
γιηηψζεηο ν ίδηνο ζε έρεη θαξθψζεη ζην ζηαπξφ. 2Ίζσο λα θάλεθε φηη ήηαλ ε ζσηεξία ζνπ. 
3Απιψο θαη κφλν φκσο αληηπξνζψπεπε ηελ πεπνίζεζε φηη ν θφβνο ηνπ Θενχ είλαη 
πξαγκαηηθφο. 4Καη ηη άιιν είλαη απηφ παξά ε θφιαζε; 5Πνηνο ζα κπνξνχζε λα πηζηεχεη φηη 
ν Παηέξαο ηνπ είλαη ν ζαλάζηκνο ερζξφο ηνπ, ν Οπνίνο είλαη απνρσξηζκέλνο απφ ηνλ ίδην 
θαη ν Οπνίνο πεξηκέλεη λα θαηαζηξέςεη ηε δσή ηνπ θαη λα ηνλ εμαιείςεη απφ ην ζχκπαλ, 
ρσξίο λα έρεη ην θφβν ηεο θφιαζεο πάλσ ζηελ θαξδηά ηνπ; 
6. Απηή είλαη ε κνξθή ηεο ηξέιαο πνπ πηζηεχεηο, αλ δερηείο ηελ επίθνβε ζθέςε φηη κπνξείο 
λα επηηεζείο ζε έλαλ άιινλ θαη λα είζαη ν ίδηνο ειεχζεξνο. 2Μέρξη λα αιιαρηεί απηφ ην 
πξφηππν δελ ππάξρεη ειπίδα. 3Μέρξη λα θαηαιάβεηο φηη απηφ ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη 
εληειψο αδχλαην, πψο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απφδξαζε; 4Ο θφβνο ηνπ Θενχ είλαη 
πξαγκαηηθφο γηα νπνηνλδήπνηε πνπ λνκίδεη φηη απηή ε ζθέςε είλαη αιεζηλή. 5Καη δελ ζα 
αληηιεθηεί ηελ αλνεζία ηεο, ή νχηε θαλ ζα ηε δεη, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα ηελ 
ακθηζβεηήζεη. 
7. Γηα λα ηελ ακθηζβεηήζεη έζησ θαη ιίγν, ε κνξθή ηεο πξέπεη λα αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ 
κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα επηηξέςεη ζην θφβν ηεο εθδίθεζεο λα κεησζεί θαη ηελ επζχλε λα 
επηζηξαθεί σο έλα βαζκφ ζε ζέλα. :Απφ εθεί ηνπιάρηζηνλ κπνξείο λα ζπιινγηζηείο, αλ 
ζέιεηο λα πξνρσξήζεηο ζε απηφ ηνλ νδπλεξφ δξφκν. 3Έσο φηνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
απηή ε αιιαγή δελ κπνξείο λα αληηιεθζείο φηη νη ζθέςεηο ζνπ θέξλνπλ ην θφβν θαη ε 
ιχηξσζε ζνπ εμαξηάηαη απφ ζέλα. 
8. Σα επφκελα βήκαηα καο ζα είλαη εχθνια, αλ θάλεηο απηφ ην βήκα ζήκεξα. 2Μεηά απφ 
απηφ ζα πξνρσξήζνπκε πνιχ γξήγνξα. 3Γηφηη κφιηο θαηαιάβεηο φηη δελ είλαη δπλαηφ λα 
πιεγσζείο παξά κφλν απφ ηηο ίδηεο ζνπ ηηο ζθέςεηο, ν Φφβνο ηνπ Θενχ ζα εμαθαληζηεί. 
4Γελ ζα κπνξείο ηφηε λα πηζηεχεηο φηη ν θφβνο γελληέηαη θάπνπ έμσ απφ εζέλα. 5Καη ν 
Θεφο. ηνλ Οπνίν είρεο ζθεθηεί λα δηψμεηο, κπνξεί λα θαισζνξηζηεί θαη πάιη ζηνλ άγην λνπ 
απφ ηνλ νπνίν πνηέ δελ έθπγε. 
9. Σν ηξαγνχδη ηεο ζσηεξίαο κπνξεί νπσζδήπνηε λα αθνπζηεί ζηελ ηδέα κε ηελ νπνία 
εμαζθνχκαζηε ζήκεξα. 2Αλ είλαη δπλαηφ λα ζηαπξψλεηο κφλν θαη κφλν ηνλ εαπηφ ζνπ, δελ 
πιήγσζεο ηνλ θφζκν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάζαη ηελ εθδίθεζε θαη ηελ θαηαδίσμε ηνπ. 
3Οχηε ρξεηάδεηαη λα θξχβεζαη ηξνκαγκέλνο απφ ην ζαλάζηκν θφβν ηνπ Θενχ πνπ νη 
πξνβνιέο ζνπ ζπγθαιχπηνπλ. 4Απηφ πνπ θνβάζαη πεξηζζφηεξν είλαη ε ζσηεξία ζνπ, 
5Δίζαη δπλαηφο θαη ε δχλακε είλαη απηφ πνπ ζέιεηο. 5Καη είζαη ειεχζεξνο θαη ραξνχκελνο 
γηα ηε ιεπηεξηά ζνπ. 6Δρεηο επηδηψμεη λα είζαη αδχλακνο θαη δεζκεπκέλνο, επεηδή 
θνβήζεθεο ηε δχλακε ζνπ θαη ηελ ειεπζεξία ζνπ. 7Ή ζσηεξία ζνπ φκσο βξίζθεηαη ζε 
απηέο 
10. Τπάξρεη κηα ζηηγκή ζηελ νπνία ν ηξφκνο θαίλεηαη λα αηρκαισηίδεη ην λνπ ζνπ ηφζν 
νινθιεξσηηθά, πνπ ε απφδξαζε θαίλεηαη λα είλαη εληειψο κάηαηε. 2ηαλ 
ζπλεηδεηνπνηήζεηο κηα γηα πάληα φηη εζχ είζαη απηφο πνπ θνβάζαη, ν λνπο ζα αληηιεθηεί 
ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ δηαρσξηζκέλν. 3Καη απηφ είρε ζπγθαιπθηεί, ελψ πίζηεπεο φηη ε επίζεζε 
ζα κπνξνχζε λα δηνρεηεπηεί πξνο ηα έμσ θαη λα επηζηξαθεί εληφο απφ έμσ. 4Οηη είρεο λα 
θνβεζείο θάλεθε έλα; εμσηεξηθφο ερζξφο. 5Καη έηζη έλαο ζεφο έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζνπ έγηλε 
ν ζαλάζηκνο ερζξφο ζνπ, πεγή ηνπ θφβνπ. 
11. Σψξα, γηα κηα ζηηγκή, έλαο δνινθφλνο γίλεηαη αληηιεπηφο κέζα ζνπ, δηςαζκέλνο γηα ην 
ζάλαην ζνπ, απνθαζηζκέλνο λα κεραλνξξαθήζεηο ηελ ηηκσξία ζνπ κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα 
κπνξέζεη επηηέινπο λα ζθνηψζεη. 2Απηή ε ζηηγκή σζηφζν είλαη επίζεο ε ψξα ζηελ νπνία 
έξρεηαη ε ζσηεξία. 3Γηφηη ν θφβνο ηνπ Θενχ έρεη εμαθαληζηεί. 4Καη κπνξείο λα Σνλ 
επηθαιεζηείο, γηα λα ζε ζψζεη απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο κε ηελ Αγάπε Σνπ απνθαιψληαο Σνλ 
Παηέξα θαη απνθαιψληαο ηνλ εαπηφ ζνπ Τηφ Σνπ. 5Πξνζεπρήζνπ λα έιζεη απηή ε ζηηγκή 
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γξήγνξα — ζήκεξα 6Βγεο έμσ απφ ην θφβν θαη πξνρψξεζε ζηελ αγάπε. 
12.Γελ ππάξρεη νχηε κία ζθέςε ηνπ Θενχ πνπ λα κελ έξρεηαη καδί ζνπ, γηα λα ζε βνεζήζεη 
λα θηάζεηο απηή ηε ζηηγκή θαη λα πξνρσξήζεηο πέξα απφ απηήλ γξήγνξα, ζίγνπξα θαη γηα 
πάληα. 2ηαλ ν θφβνο ηνπ Θενχ έρεη θχγεη, δελ ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ λα εμαθνινπζνχλ 
λα παξακέλνπλ κεηαμχ ηεο άγηαο εηξήλεο ηνπ Θενχ θαη εζέλα.3Πφζν θαιή θαη επζπιαρληθή 
είλαη ε ηδέα κε ηελ νπνία εμαζθνχκαζηε. 4Καισζφξηζε ηελ φπσο πξέπεη δηφηη είλαη ε 
απειεπζέξσζε ζνπ. 5Πξάγκαηη, εζχ είζαη ν κφλνο πνπ ν λνπο ζνπ κπνξεί λα 
πξνζπαζήζεη λα ζηαπξψζεη. 6Καη ε ιχηξσζε ζνπ φκσο ζα πξνέιζεη απφ εζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 197 
 
Μόλν ηελ επγλσκνζύλε κνπ κπνξώ λα θεξδίζσ. 
1.Απηφ είλαη ην δεχηεξν βήκα πνπ θάλνπκε γηα λα ειεπζεξψζνπκε ην λνπ καο απφ ηελ 
πίζηε ζε κηα εμσηεξηθή δχλακε πνπ έρεη ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο δηθήο ζνπ δχλακεο. 2Κάλεηο 
πξνζπάζεηεο λα είζαη θαιφο θαη λα ζπγρσξείο. 3Σηο κεηαηξέπεηο φκσο θαη πάιη ζε 
επηζέζεηο, αλ δελ ιάβεηο θαλεξή επγλσκνζχλε θαη γελλαηφδσξεο επραξηζηίεο. 4Σα δψξα 
ζνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ κε ηηκή, γηα λα κελ απνζπξζνχλ. 5Καη έηζη πηζηεχεηο φηη. ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε, ηα δψξα ηνπ Θενχ είλαη δάλεηα, ελψ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, είλαη 
απάηεο πνπ ζα μεγεινχζαλ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ζνπ,. ψζηε λα ζηγνπξέςνπλ φηη 
φηαλ Απηφο ρηππήζεη δελ ζα απνηχρεη λα ζθνηψζεη. 
2 Πφζν εχθνιν κπεξδεχνληαη ν Θεφο θαη ε ελνρή απφ εθείλνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη 
κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ζθέςεηο ηνπο. 2Απαξλήζνπ ηε δχλακή ζνπ θαη ε αδπλακία ζα γίλεη ε 
ζσηεξία ζνπ. 3Γεο ηνλ εαπηφ ζνπ δεζκεπκέλν θαη ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο ζα γίλνπλ ζπίηη 
ζνπ. 4Καη δελ ζα θχγεηο απφ ηε θπιαθή νχηε ζα απαηηήζεηο ηε δχλακή ζνπ, αλ δελ δεηο φ,ηη 
ε ελνρή θαη ε ζσηεξία δελ είλαη ην ίδην πξάγκα θαη αλ δελ αληηιεθηείο φηη ε ειεπζεξία θαη ε 
ζσηεξία είλαη ελσκέλεο, έρνληαο ηε δχλακε ζην πιεπξφ ηνπο γηα λα αλαδεηεζεί θαη λα 
απαηηεζεί θαη λα βξεζεί θαη λα αλαγλσξηζηεί πιήξσο. 
3. Ο θφζκνο ζε επραξηζηεί, φηαλ ηνπ πξνζθέξεηο απειεπζέξσζε απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο 
ζνπ. 2Οη επραξηζηίεο ζνπ φκσο αλήθνπλ θαη ζε ζέλα επίζεο, δηφηη ε απειεπζέξσζε ηνπ 
κπνξεί λα θαζξεθηίζεη κφλν θαη κφλν ηε δηθή ζνπ απειεπζέξσζε. 3Ζ επγλσκνζχλε ζνπ 
είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα δψξα ζνπ, γηα λα είλαη κηα δηαξθήο πξνζθνξά κηαο 
θαξδηάο γεκάηε επγλσκνζχλε θαη απειεπζεξσκέλε γηα πάληα απφ ηελ θφιαζε. 4Απην είλαη 
πνπ ζα ήζειεο λα αλαηξέςεηο κε ην λα απνζχξεηο ηα δψξα ζνπ επεηδή δελ ηηκήζεθαλ; 
5Δζχ είζαη απηφο πνπ ηα ηηκά θαη ηνπο δίλεη ηηο επραξηζηίεο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ, δηφηη εζχ 
είζαη απηφο πνπ ηα έρεη ιάβεη. 
4. Γελ πεηξάδεη αλ θάπνηνο άιινο λνκίδεη φηη ηα δψξα ζνπ είλαη αλάμηα. 2Μέζα ζην λνπ ηνπ 
ππάξρεη έλα κέξνο πνπ ελψλεηαη κε ην δηθφ ζνπ λνπ γηα λα ζε επραξηζηήζεη. 3Γελ πεηξάδεη 
αλ ηα δψξα ζνπ θαίλνληαη λα ράλνληαη θαη λα κελ έρνπλ απνηειέζκαηα. 4Λακβάλνληαη εθεί 
πνπ δίλνληαη. 5Με ηελ επγλσκνζχλε ζνπ γίλνληαη δεθηά παληνχ θαη αλαγλσξίδνληαη κε 
επγλσκνζχλε απφ ηελ Καξδηά ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 6Καη εζχ ζα ήζειεο λα ηα πάξεηο πίζσ, 
φηαλ Απηφο ηα έρεη δερηεί κε επγλσκνζχλε; 
5. Ο Θεφο επινγεί θάζε δψξν πνπ Σνπ δίλεηο θάζε δψξν δίλεηαη ζε Απηφλ, επεηδή κπνξεί 
λα δνζεί κφλν θαη κφλν ζηνλ εαπηφ ζνπ. 2Καη φ,ηη αλήθεη ζην Θεφ πξέπεη λα είλαη Γηθφ 
Σνπ.3ηαλ φκσο ζπγρσξείο γηα λα επηηεζείο θαη πάιη, πνηέ δελ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη 
ηα δψξα Σνπ είλαη ζίγνπξα, αηψληα, ακεηάβιεηα θη απεξηφξηζηα, δίλνληαο γηα πάληα, 
απιψλνληαο ηελ αγάπε θαη απμάλνληαο ηελ αηέιεησηε ραξά ζνπ. 
6. Απέζπξε ηα δψξα πνπ δίλεηο θαη ζα λνκίζεηο φηη, φ,ηη ζνπ δίλεηαη έρεη απνζπξζεί. 2Μάζε 
σζηφζν λα αθήλεηο ηε ζπγρψξεζε λα εμαιείθεη ηηο ακαξηίεο πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο έμσ 
απφ ηνλ εαπηφ ζνπ θαη πνηέ δελ ζα κπνξέζεηο λα ζθεθηείο φηη ηα δψξα ηνπ Θενχ 
δαλείδνληαη κφλν γηα ιίγν, πξνηνχ Απηφο ηα αξπάμεη θαη πάιη κε ην ζάλαην. 3Γηφηη ν 
ζάλαηνο δελ ζα έρεη λφεκα γηα ζέλα ηφηε. 
7. Καη κε ην ηέινο απηήο ηεο πεπνίζεζεο ν θφβνο έρεη ηειεηψζεη γηα πάληα. 2Δπραξίζηεζε 
ηνλ Δαπηφ ζνπ γηα απηφ, δηφηη Απηφο επγλσκνλεί κφλν ην Θεφ θαη δίλεη ζηνλ Δαπηφ Σνπ 
επραξηζηίεο γηα ζέλα. 3Ο Υξηζηφο ζα έιζεη ζε φινπο απηνχο πνπ δνπλ, δηφηη φινη δνπλ θαη 
θηλνχληαη κέζα ζε Απηφλ. 4Ζ Όπαξμε ηνπ κέζα ζηνλ Παηέξα είλαη αζθαιήο, επεηδή ε 
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Θέιεζε ηνπο είλαη Μία. Ζ επγλσκνζχλε ηνπο γηα φια φζα δεκηνχξγεζαλ δελ έρεη ηέινο, 
επεηδή ε επγλσκνζχλε είλαη πάληα κέξνο ηεο αγάπεο. 
8. Δπραξηζηίεο ζε ζέλα, ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ. Γηφηη φπσο δεκηνπξγήζεθεο εκπεξηέρεηο ηα 
πάληα κέζα ζηνλ Δαπηφ ζνπ. Κη είζαη πάληα φπσο ζε δεκηνχξγεζε ν Θεφο. Γελ κπνξείο 
λα ζακπψζεηο ην θσο ηεο ηειεηφηεηαο ζνπ. Μέζα ζηελ θαξδηά ζνπ έρεη απνζέζεη ηελ 
Καξδηά ηνπ ν Θεφο. ε θξαηά κε αγάπε, επεηδή είζαη ν Δαπηφο Σνπ. ιε ε επγλσκνζχλε 
ζνπ αλήθεη, εμαηηίαο απηνχ πνπ είζαη. 
9. Γψζε επραξηζηίεο φπσο ηηο ιακβάλεηο. Διεπζεξψζνπ απφ θάζε αγλσκνζχλε πξνο 
νπνηνλδήπνηε θαζηζηά ηνλ Δαπηφ ζνπ πιήξε. Κη απφ απηφλ ηνλ Δαπηφ θαλείο δελ 
εμαηξείηαη. Δπραξίζηεζε γηα φια ηα ακέηξεηα θαλάιηα πνπ επεθηείλνπλ απηφλ ηνλ Δαπηφ. 
ια φζα θάλεηο δίδνληαη ζε Απηφλ. ια φζα ζθέθηεζαη κφλν δηθέο Σνπ ζθέςεηο είλαη, 
θαζψο κνηξάδεζαη καδί Σνπ ηηο άγηεο θέςεηο ηνπ Θενχ. Κέξδηζε ηψξα ηελ επγλσκνζχλε 
πνπ είρεο αξλεζεί ζηνλ εαπηφ ζνπ φηαλ μέραζεο ηε ιεηηνπξγία πνπ ζνπ έδσζε ν Θεφο. 
Αιιά κελ λνκίζεηο πνηέ φηη Δθείλνο παξέιεηςε νπνηεδήπνηε λα ζνπ πξνζθέξεη ηηο δηθέο 
Σνπ επραξηζηίεο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 198 
 
Μόλν νη Δπηθξίζεηο κνπ κε Πιεγώλνπλ. 
 
1. Δίλαη αδχλαηνλ λα πιεγσζείο. 2η ςεπδαηζζήζεηο φκσο γελλνχλ ςεπδαηζζήζεηο. 3Αλ 
κπνξείο λα θαηαδηθάδεηο, κπνξείο θαη λα πιεγψλεζαη. 4Γηαηί έρεηο πηζηέςεη φηη κπνξείο λα 
πιεγψλεηο θαη ην δηθαίσκα πνπ έρεηο θαζηεξψζεη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κπνξεί ηψξα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ ζνπ, ψζπνπ λα ην εγθαηαιείςεηο ζαλ άρξεζην, αλεπηζχκεην θαη 
πιαζκαηηθφ. 5Σφηε νη ςεπδαηζζήζεηο ζηακαηνχλ λα έρνπλ ζπλέπεηεο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ 
θαίλνληαλ λα έρνπλ ζα εμνπδεηεξσζνχλ. 6Σφηε είζαη ειεχζεξνο, επεηδή ε ειεπζεξία είλαη 
ην δψξν ζνπ θαη κπνξείο ηψξα λα ιάβεηο ην δψξν πνπ έδσζεο.   
2. Καηαδίθαζε θαη ζα έρεηο θπιαθηζηεί. 2πγρψξεζε θαη ζα έρεηο απειεπζεξσζεί. 3Απηφο 
είλαη ν λφκνο πνπ θπβεξλά ηελ αληίιεςε. 4Γελ είλαη έλαο λφκνο πνπ ε γλψζε θαηαλνεί, 
γηαηί ε ειεπζεξία είλαη κέξνο ηεο γλψζεο. 5Σν λα θαηαδηθάδεη θαλείο είλαη, επνκέλσο, 
αδχλαηνλ ζηελ αιήζεηα. 6ια απηά πνπ θαίλνληαη λα είλαη ε επίδξαζε ηνπ θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δελ έρνπλ ζπκβεί θαζφινπ. 7Πξέπεη σζηφζν λα αζρνιεζνχκε κε απηά 
γηα ιίγν ζαλ λα είραλ ζπκβεί. 8Οη ςεπδαηζζήζεηο γελλνχλ ςεπδαηζζήζεηο. 9Τπάξρεη κηα 
εμαίξεζε φκσο. ΗΟΖ ζπγρψξεζε είλαη ε ςεπδαίζζεζε πνπ επαλνξζψλεη φιεο ηηο άιιεο. 
3. Ζ ζπγρψξεζε εμαιείθεη φια ηα άιια φλεηξα θαη αλ θαη ε ίδηα είλαη έλα φλεηξν, δελ γελλά 
άιια φλεηξα. 2ιεο νη ςεπδαηζζήζεηο εθηφο απφ απηήλ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ ρίιηεο 
θνξέο. 3Απηή φκσο είλαη ην ηέινο ησλ ςεπδαηζζήζεσλ. 4Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην ηέινο ησλ 
νλείξσλ, επεηδή είλαη έλα φλεηξν αθχπληζεο. 5Ζ ίδηα ε ζπγρψξεζε δελ είλαη αιήζεηα. 
6Γείρλεη φκσο πνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ε αιήζεηα θαη θαζνδεγεί κε ηε βεβαηφηεηα ηνπ Ίδηνπ 
ηνπ Θενχ. 7Δίλαη έλα φλεηξν ζην νπνίν ν Τηφο ηνπ Θενχ μππλά ζηνλ Δαπηφ ηνπ θαη ζηνλ 
Παηέξα ηνπ, γλσξίδνληαο φηη Δίλαη έλα. 
4. Ζ ζπγρψξεζε είλαη ν κφλνο δξφκνο πνπ νδεγεί έμσ απφ ηελ θαηαζηξνθή, πέξα απφ 
φιε ηε δπζηπρία θαη ηειηθά καθξηά απφ ην ζάλαην. 2Πψο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλαο 
άιινο δξφκνο, φηαλ απηφο είλαη ην ζρέδην ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ; 3Καη γηαηί ζα ήζειεο λα ηνπ 
αληηζηαζείο θαη λα έρεηο αληηξξήζεηο θαη λα ςάρλεηο λα βξεηο ρίιηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο πξέπεη λα είλαη ιαλζαζκέλνο, ρίιηνπο άιινπο πηζαλνχο δξφκνπο; 
5. Γελ είλαη πην ζπλεηφ λα είζαη ραξνχκελνο πνπ θξαηάο ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ζνπ 
ζηα ρέξηα ζνπ; 2Γελ είλαη πην έμππλν λα επραξηζηήζεηο Απηφλ πνπ ζνπ δίλεη ηε ζσηεξία θαη 
λα δερηείο ην δψξν Σνπ κε επγλσκνζχλε; 3Καη δελ είλαη κηα αγαζνεξγία πξνο ηνλ εαπηφ 
ζνπ λα αθνχο ηε Φσλή Σνπ θαη λα κάζεηο ηα απιά καζήκαηα πνπ Απηφο είλαη πξφζπκνο 
λα δηδάμεη, αληί λα πξνζπαζείο λα απνξξίπηεηο ηα ιφγηα Σνπ θαη λα ηα αληηθαζηζηάο κε ηα 
δηθά ζνπ; 
6. Σα ιφγηα Σνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά. 2Σα ιφγηα Σνπ ζα θέξνπλ ηε ζσηεξία. 3Σα ιφγηα 
Σνπ πεξηέρνπλ θάζε ειπίδα, θάζε επινγία θαη φιε ηε ραξά πνπ κπνξεί πνηέ λα βξεζεί 
πάλσ ζε απηή ηε γε. 4Σα ιφγηα Σνπ έρνπλ γελλεζεί ζην Θεφ θαη έξρνληαη ζε ζέλα κε ηελ 
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αγάπε ηνπ Οπξαλνχ πάλσ ηνπο. 5Απηνί πνπ αθνχλ ηα ιφγηα Σνπ έρνπλ αθνχζεη ην 
ηξαγνχδη ηνπ Οπξαλνχ. 6Γηαηί απηά είλαη ηα ιφγηα κε ηα νπνία φια γίλνληαη επηηέινπο έλα. 
7Καη φηαλ απηφ ην έλα ζα ζβήζεη, ν Λφγνο ηνπ Θενχ ζα έξζεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ γηαηί ζα 
ηνλ ζπκεζείο ηφηε θαη ζα ηνλ αγαπάο.  
7. Απηφο ν θφζκνο θαίλεηαη λα έρεη πνιιά μερσξηζηά ζηέθηα, φπνπ ε επζπιαρλία δελ έρεη 
λφεκα θαη ε επίζεζε θαίλεηαη λα είλαη δηθαηνινγεκέλε. 2ια φκσο είλαη έλα; έλα κέξνο 
φπνπ ν ζάλαηνο πξνζθέξεηαη ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ θαη ηνλ Παηέξα ηνπ. 3Μπνξεί λα λνκίδεηο 
φηη Απηνί ην έρνπλ δερηεί απηφ. 4Av φκσο μαλαθνηηάμεηο ζην κέξνο φπνπ είδεο ην αίκα 
Σνπο, ζα δεηο έλα ζαχκα αληί γηα αίκα. 5Πφζν αλφεην ήηαλ λα πηζηέςεηο φηη Απηνί ζα 
κπνξνχζαλ λα πεζάλνπλ! 6Πφζν αλφεην ήηαλ λα πηζηέςεηο φηη κπνξείο λα επηηεζείο! 
7Πφζν παξάινγν ήηαλ λα λνκίζεηο φηη κπνξνχζεο λα θαηαδηθαζηείο θαη φηη ν άγηνο Τηφο ηνπ 
Θενχ κπνξεί λα πεζάλεη! 
8. Ζ γαιήλε ηνπ Δαπηνχ ζνπ παξακέλεη αηάξαρε θη αλέπαθε απφ ηέηνηεο ζθέςεηο θαη δελ 
αληηιακβάλεηαη θακηά επίθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεηάδεηαη ζπγρψξεζε. 
2πνηνπδήπνηε είδνπο φλεηξα είλαη μέλα θη άγλσζηα ζηελ αιήζεηα. 3Καη ηη άιιν παξά ε 
αιήζεηα ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα θέςε ε νπνία ρηίδεη κηα γέθπξα πνπ θέξλεη ηηο 
ςεπδαηζζήζεηο ζηελ πιεπξά ηεο αιήζεηαο; 
9. Δμαζθνχκαζηε ζήκεξα ζην λα αθήζνπκε ηελ ειεπζεξία λα έξζεη λα θαηνηθήζεη καδί ζνπ. 
2Ζ αιήζεηα δίλεη ηα παξαθάησ ιφγηα ζην λνπ ζνπ, ψζηε λα βξεηο ην θιεηδί ηνπ θσηφο θαη λα 
αθήζεηο ην ζθνηάδη λα θχγεη: 
3Μόλν νη επηθξίζεηο κνπ κε πιεγώλνπλ. 
4Μόλν όηαλ ζπγρσξώ απειεπζεξώλνκαη. 
5Μελ μεράζεηο ζήκεξα πσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη θακηά κνξθή δπζηπρίαο πνπ λα κελ 
θξχβεη πίζσ ηεο κηα ζθέςε κε ζπγρψξεζεο. 6Οχηε κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή 
πφλνπ πνπ ε ζπγρψξεζε δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη. 
10. Γέμνπ ηε κφλε ςεπδαίζζεζε πνπ δηαθεξχζζεη φηη δελ ππάξρεη ελνρή ζηνλ Τηφ ηνπ 
Θενχ θαη ακέζσο ζα ζπκεζείο ηνλ Οπξαλφ; ν θφζκνο μερληέηαη θαη φιεο νη παξάμελεο 
πεπνηζήζεηο ηνπ καδί κε απηφλ, θαζψο ην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ απνθαιχπηεηαη επηηέινπο 
ζε απηφ κνλάρα ην φλεηξν. 2Απηφ είλαη ην δψξν πνπ ην Άγην Πλεχκα έρεη γηα ζέλα απφ ην 
Θεφ ηνλ Παηέξα ζνπ. 3Αο γηνξηαζηεί ε ζεκεξηλή κέξα θαη ζηε γε θαη ζηελ άγηα θαηνηθία 
ζνπ. 4Να είζαη θαιφο θαη ζηηο δχν, θαζψο ζπγρσξείο ηηο ακαξηίεο γηα ηηο νπνίεο λφκηδεο φηη 
ήηαλ έλνρεο θαη θαζψο βιέπεηο ηελ αζσφηεηα ζνπ λα ιάκπεη πάλσ ζνπ απφ ην πξόζσπν 
ηνπ Υξηζηνχ. 
11. Σψξα ηα πάληα είλαη ζησπειά ζε φιν ηνλ θφζκν. 2Σψξα ππάξρεη γαιήλε εθεί πνπ, 
πξσηχηεξα ππήξρε κία μέθξελε ξνή ζθέςεσλ, πνπ, δελ είραλ λφεκα. Σψξα ππάξρεη έλα 
γαιήλην θσο ζε φιε ηε γε, ε νπνία εξεκεί κέζα. ζ' έλαλ χπλν δίρσο φλεηξα. 4Καη ηψξα 
κφλν ν Λφγνο ηνπ Θενχ παξακέλεη πάλσ ηνπο. 5Μφλνλ απηφο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο 
γηα κηα αθφκα ζηηγκή. 6Μεηά φια ηα ζχκβνια ηειεηψλνπλ θαη ην θαζεηί πνπ πνηέ λφκηζεο 
φηη έπιαζεο, εμαθαλίδεηαη απφ ην λνπ πνπ ν Θεφο γλσξίδεη γηα πάληα σο ην κνλαδηθφ Σνπ 
Τηφ.  
12. Γελ ππάξρεη θακηά ελνρή κέζα ζε απηφλ. 2Δίλαη ηέιεηνο ζηελ αγηνζχλε ηνπ. 3Γε 
ρξεηάδεηαη ζθέςεηο επζπιαρλίαο. 4Πνηνο ζα κπνξνχζε λα ηνπ δψζεη δψξα φηαλ ηα πάληα 
είλαη δηθά ηνπ; 5Καη πνηνο ζα κπνξνχζε λα νλεηξεπηεί λα πξνζθέξεη ζπγρψξεζε ζηνλ Τηφ 
ηεο ίδηαο ηεο Αζσφηεηαο, ν νπνίνο είλαη ηφζν φκνηνο κε Απηφλ ηνπ Οπνίνπ είλαη ν Τηφο, 
πνπ ην λα δεη θαλείο ηνλ Τηφ ζεκαίλεη φηη δε βιέπεη πηα παξά κφλν γλσξίδεη ηνλ Παηέξα; 
6ε απηφ ην φξακα ηνπ Τηνχ, ηφζν ζχληνκν πνπ νχηε κηα ζηηγκή δε ρσξίδεη απηή ηελ εληαία 
ζέα απφ ηελ ίδηα ηελ αησληφηεηα, βιέπεηο ηε ζέα ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη κεηά εμαθαλίδεζαη γηα 
πάληα κέζα ζην Θεφ. 
13. ήκεξα εξρφκαζηε αθφκα πην θνληά ζην ηέινο φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ ζα 
εμαθνινπζνχζαλ λα ζηέθνληαη κεηαμχ απηήο ηεο ζέαο θαη ηεο φξαζεο ζνπ. 2Καη είκαζηε 
ραξνχκελνη πνπ έρνπκε πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ θαη αλαγλσξίδνπκε φηη Απηφο πνπ καο 
έθεξε εδψ δε ζα καο εγθαηαιείςεη ηψξα. 3Γηαηί Απηφο ζα ήζειε λα καο δψζεη ην δψξν πνπ 
ν Θεφο καο έρεη δψζεη ζήκεξα κέζσ Απηνχ. 4Σψξα είλαη ε ψξα γηα ηελ απειεπζέξσζε 
ζνπ. 5Ζ ψξα έρεη έξζεη. 6Ζ ψξα έρεη έξζεη ζήκεξα. 
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ΜΑΘΖΜΑ 199 
 
Γελ Δίκαη Έλα ζώκα. Δίκαη Διεύζεξνο. 
 
1. Ζ ειεπζεξία είλαη αδχλαηε θαζψο αληηιακβάλεζαη ην ζψκα ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ, 2Σν 
ζψκα είλαη έλαο πεξηνξηζκφο. 3Απηφο πνπ ζα αλαδεηνχζε ηελ ειεπζεξία ζε έλα ζψκα 
ςάρλεη γηα απηήλ εθεί πνπ δελ κπνξεί λα βξεζεί.  λνπο κπνξεί λα ειεπζεξσζεί, φηαλ δελ 
βιέπεη πηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ λα είλαη κέζα ζ' έλα ζψκα, ζθηρηνδεκέλνο κε απηφ θαη 
πξνζηαηεπκέλνο απφ ηελ παξνπζία ηνπ. 5Αλ απηφ ήηαλ αιήζεηα, ν λνπο ζα ήηαλ πξάγκαηη 
ηξσηφο! 
2. Ο λνπο πνπ ππεξεηεί ην Άγην Πλεχκα είλαη γηα πάληα. θαη απφ θάζε άπνςε, 
απεξηφξηζηνο, ππεξάλσ ησλ λφκσλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, αδέζκεπηνο απφ 
νπνηεζδήπνηε πξνθαηαιήςεηο θαη κε δχλακε θαη ελέξγεηα λα θάλεη νηηδήπνηε ηνπ δεηεζεί. 
2Δπηζεηηθέο ζθέςεηο δελ κπνξνχλ λα κπνπλ κέζα ζε έλαλ ηέηνην λνπ, επεηδή έρεη δνζεί 
ζηελ Πεγή ηεο αγάπεο; ν θφβνο δελ κπνξεί πνηέ λα κπεη ζε έλα λνπ πνπ έρεη αθνζησζεί 
ζηελ αγάπε. 3Αλαπαχεηαη ζην Θεφ. 4Καη πνηνο κπνξεί λα θνβάηαη, φηαλ δεη ζηελ Αζσφηεηα 
θαη κφλν αγάπά; 
3. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφνδν ζνπ ζε απηά ηα καζήκαηα λα δερηείο ηε ζεκεξηλή 
ηδέα θαη λα ηελ αγαπάο πνιχ. 2Με ζε λνηάδεη πνπ γηα ην εγψ είλαη ηειείσο παξάινγε. 3Σν 
εγψ αγαπά ην ζψκα. επεηδή θαηνηθεί ζε απηφ θαη δεη ελσκέλν κε ην ζπίηη πνπ έρεη πιάζεη. 
4Σν ζψκα είλαη έλα κέξνο ηεο ςεπδαίζζεζεο πνπ έρεη πξνθπιάμεη ην εγψ απφ ηελ 
απνθάιπςε φηη θαη ην ίδην είλαη κηα ςεπδαίζζεζε. 
4. Δδψ θξχβεηαη θη εδψ κπνξεί λα ηδσζεί φπσο είλαη. 2Γηαθήξπμε ηελ αζσφηεηα ζνπ θαη ζα 
είζαη ειεχζεξνο. 3Σν ζψκα εμαθαλίδεηαη, επεηδή δελ ην έρεηο αλάγθε εθηφο απφ ηελ αλάγθε 
πνπ βιέπεη ην Άγην Πλεχκα. 4Γηα απηή ηελ αλάγθε ην ζψκα ζα θαίλεηαη ζαλ κηα ρξήζηκε 
κνξθή γηα απηφ πνπ ν λνπο πξέπεη λα θάλεη. 5Γίλεηαη έηζη έλα φρεκα πνπ βνεζά ηε 
ζπγρψξεζε λα επεθηαζεί πξνο ηνλ νινθιεξσηηθφ ζηφρν πνπ πξέπεη λα θηάζεη, ζχκθσλα 
κε ην ζρέδην ηνπ Θενχ. 
5. Αγάπα ηε ζεκεξηλή ηδέα θαη εθάξκνδε ηελ ζήκεξα θαη θάζε κέξα.2Κάλε ηελ κέξνο θάζε 
πεξηφδνπ εμάζθεζεο πνπ έρεηο. 3Γελ ππάξρεη ζθέςε πνπ δελ ζα απμεζεί έηζη ζε δχλακε 
λα βνεζήζεη ηνλ θφζκν θαη θακηά πνπ δελ ζα απμεζεί ζε δψξα θαη γηα ζέλα επίζεο. 
4Αλαγγέιινπκε ην θάιεζκα ηεο ειεπζεξίαο ζε φιν ηνλ θφζκν κε απηή ηελ ηδέα. 5Καη εζχ ζα 
ήζειεο λα εμαηξεζείο απφ ηελ απνδνρή ησλ δψξσλ πνπ δίλεηο; 
6. Σν Άγην Πλεχκα είλαη ην ζπίηη φπνπ θαηνηθνχλ νη λφεο πνπ αλαδεηνχλ 
ηελ ειεπζεξία.2ε Απηφλ έρνπλ βξεη φ,ηη αλαδεηνχζαλ. 3 ζθνπφο ηνπ ζψκαηνο είλαη ηψξα 
μεθάζαξνο. 4Καη έηζη ην ζψκα γίλεηαη ηέιεην ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ππεξεηεί έλαλ αδηαίξεην 
ζθνπφ. Αληαπνθξηλφκελν ζην λνπ ρσξίο ακθηβνιία θαη δηακάρε θαη έρνληαο σο ζηφρν ηνπ 
κφλν θαη κφλν ηε ζθέςε ηεο ειεπζεξίαο, ην ζψκα είλαη ρξήζηκν θαη ππεξεηεί θαιά ην 
ζθνπφ ηνπ. 6Υσξίο ηε δχλακε λα ππνδνπιψλεη, ην ζψκα είλαη έλαο άμηνο ππεξέηεο ηεο 
ειεπζεξίαο πνπ ν λνπο αλαδεηά κέζα ζην Άγην Πλεχκα. 
7. Να είζαη ειεχζεξνο ζήκεξα. 2Καη λα θέξλεηο ηελ ειεπζεξία ζαλ ην δψξν ζνπ γηα 
εθείλνπο πνπ αθφκα πηζηεχνπλ φηη είλαη ζθιαβσκέλνη κέζα ζ' έλα ζψκα. 3Να είζαη 
ειεχζεξνο, έηζη ψζηε ην Άγην Πλεχκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ απφδξαζε ζνπ 
απφ ηε ζθιαβηά γηα λα απειεπζεξψζεη ηνπο πνιινχο, πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο 
σο δέζκην θαη αλήκπνξν θαη θνβηζκέλν. 4Ζ αγάπε αο αληηθαηαζηήζεη ηνπο θφβνπο ηνπο 
κέζσ εζέλα. 5Γέμνπ ηε ζσηεξία ηψξα θαη δψζε ην λνπ ζνπ ζε Απηφλ πνπ ζε θαιεί λα Σνπ 
θάλεηο απηφ ην δψξν. 6Γηαηί Απηφο ζα ήζειε λα ζνπ δψζεη ηέιεηα ειεπζεξία, ηέιεηα ραξά θαη 
ειπίδα πνπ βξίζθεη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ηεο ζην Θεφ. 
8. Δίζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 2Εεηο γηα πάληα ζηελ αζαλαζία.3Γε ζα ήζειεο λα επηζηξέςεηο ην 
λνπ ζνπ ζε απηήλ; 4Δμαζθήζνπ θαιά ινηπφλ κε ηε ζθέςε πνπ ην Άγην Πλεχκα ζνπ δίλεη γηα 
ζήκεξα. 5Μέζα ζε απηήλ νη αδεξθνί ζνπ ζηέθνληαη απειεπζεξσκέλνη καδί κε ζέλα, ν 
θφζκνο επινγείηαη καδί κε ζέλα, ν Τηφο ηνπ Θενχ δε ζα ρχλεη ηα δάθξπα ηνπ πηα θαη ν 
Οπξαλφο πξνζθέξεη επραξηζηίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ραξάο πνπ ε εμάζθεζε ζνπ θέξλεη 
αθφκα θαη ζε απηφλ. 6Καη ν Ίδηνο ν Θεφο εθηείλεη ηελ Αγάπε θαη ηελ επηπρία Σνπ θάζε θνξά 
πνπ ιεο: 
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7Γελ είκαη έλα ζώκα. 8Δίκαη ειεύζεξνο. 9Αθνύσ ηε Φσλή πνπ κνπ έρεη δώζεη ν Θεόο θαη 
είλαη κόλν Απηή πνπ ν λνπο κνπ ππαθνύεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 200  
 
Γελ Τπάξρεη Δηξήλε Δθηόο Από ηελ Δηξήλε ηνπ Θενύ. 
 
1. Μελ αλαδεηάο άιιν. 2Γε ζα βξεηο εηξήλε εθηφο απφ ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 3Απνδέμνπ 
απηφ ην γεγνλφο θαη γιίησζε απφ ηνλ πφλν θαη άιισλ πηθξψλ απνγνεηεχζεσλ, ζιηβεξήο 
απφγλσζεο θαη κηαο αίζζεζεο παγεξήο απειπηζίαο θαη ακθηβνιίαο. 4Μελ αλαδεηάο άιιν. 
5Γελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν γηα λα βξεηο εθηφο απφ ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ, εθηφο αλ αλαδεηάο 
ηε δπζηπρία θαη ηνλ πφλν. 
2. Απηφ είλαη ην ηειηθφ ζεκείν ζην νπνίν ν θαζέλαο πξέπεη επηηέινπο λα θηάζεη, λα 
εγθαηαιείςεη θάζε ειπίδα λα βξεη ηελ επηπρία εθεί πνπ δελ ππάξρεη, ή λα ζσζεί απφ φ,ηη 
κπνξεί κνλάρα λα πιεγψζεη, ή λα βξεη ηελ εηξήλε ζην ράνο, ηε ραξά ζηνλ πφλν θαη ηνλ 
Οπξαλφ ζηελ θφιαζε. 2Μελ πξνζπαζείο πηα λα θεξδίζεηο απφ ην ράζηκν, νχηε θαη λα 
πεζάλεηο γηα λα δήζεηο. 3Καη' απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξείο λα δεηάο ηε ζπληξηβή. 
3. Χζηφζν, κπνξείο εμίζνπ εχθνια λα δεηήζεηο ηελ αγάπε, ηελ επηπρία θαη ηελ αηψληα δσή 
κέζα ζηελ εηξήλε πνπ δελ έρεη ηέινο. 2Εήηεζέ ην απηφ θαη δελ κπνξείο παξά λα θεξδίζεηο. 
3Σν λα δεηήζεηο απηφ πνπ ήδε έρεηο, πξέπεη λα πεηχρεη. 4Σν λα δεηήζεηο λα γίλεη αιεζηλφ 
απηφ πνπ είλαη ςεχηηθν κπνξεί κφλν θαη κφλν λα απνηχρεη. 5πγρψξεζε ηνλ εαπηφ ζνπ γηα 
ηηο κάηαηεο θαληαζίεο θαη κελ αλαδεηάο πηα φ,ηη δελ κπνξείο λα βξεηο. 6Γηαηί ηη ζα 
κπνξνχζε λα είλαη πην αλφεην απφ ην λα αλαδεηάο θαη λα αλαδεηάο θαη λα αλαδεηάο θαη 
πάιη ηελ θφιαζε, φηαλ δελ έρεηο παξά λα θνηηάμεηο κε αλνηρηά κάηηα γηα λα δηαπηζηψζεηο 
φηη ν Οπξαλφο είλαη κπξνζηά ζνπ, κέζσ κηαο πφξηαο πνπ αλνίγεη εχθνια γηα λα ζε 
θαισζνξίζεη; 
4. Γχξηζε ζπίηη. 2Γελ έρεηο βξεη ηελ επηπρία ζνπ ζε μέλα κέξε θαη ζε μεληθέο κνξθέο πνπ 
δελ έρνπλ λφεκα γηα ζέλα, αλ θαη επηδίσμεο λα ηνπο δψζεηο λφεκα. 3 Απηφο ν θφζκνο δελ 
είλαη ην κέξνο ζην νπνίν αλήθεηο. 4Δίζαη έλαο μέλνο εδψ. 5νπ δίλεηαη φκσο ε επθαηξία λα 
βξεηο ηα κέζα κε ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα είλαη πηα έλα θξαηεηήξην ή κηα θπιαθή γηα 
θαλέλα. 
5. νπ δίλεηαη ε ειεπζεξία εθεί πνπ έβιεπεο κφλν θαη κφλν αιπζίδεο θαη ζηδεξέληεο πφξηεο. 
2Πξέπεη φκσο λα αιιάμεηο γλψκε γηα ην ζθνπφ ηνπ θφζκνπ, αλ ζα ήζειεο λα απνδξάζεηο. 
3Θα είζαη δέζκηνο, ψζπνπ λα δεηο φιν ηνλ θφζκν σο επινγεκέλν θαη ηνπο πάληεο 
απειεπζεξσκέλνπο απφ ηα ιάζε ζνπ θαη ηηκεκέλνπο φπσο είλαη. 4Γελ έπιαζεο ηνλ 
αδεξθφ ζνπ, νχηε ηνλ εαπηφ ζνπ. 5Καη θαζψο ειεπζεξψλεηο ηνλ έλα, ν άιινο γίλεηαη δεθηφο 
φπσο είλαη. 
6. Ση θάλεη ε ζπγρψξεζε; 2Μέζα ζηελ αιήζεηα δελ έρεη θακηά απνζηνιή θαη δελ θάλεη 
ηίπνηα. 3Γηαηί είλαη άγλσζηε ζηνλ Οπξαλφ. 4Μφλν ζηελ θφιαζε είλαη αλαγθαία θαη είλαη εθεί 
πνπ πξέπεη λα ππεξεηήζεη κηα κεγάιε απνζηνιή. 5Γελ είλαη έλαο αμηφινγνο ζηφρνο ε 
απφδξαζε ηνπ αγαπεκέλνπ Τηνχ ηνπ Θενχ 
απφ ηνπο εθηάιηεο πνπ θαληάδεηαη, αιιά πηζηεχεη φηη είλαη αιεζηλνί; 6Πνηνο ζα κπνξνχζε 
λα ειπίδεη θάηη πεξηζζφηεξν, ελψ θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα επηινγή κεηαμχ ηεο επηηπρίαο θαη 
ηεο απνηπρίαο, ηεο αγάπεο θαη ηνπ θφβνπ; 
7. Γελ ππάξρεη εηξήλε εθηφο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ, επεηδή Απηφο έρεη έλαλ Τηφ πνπ δελ 
κπνξεί λα πιάζεη έλαλ θφζκν πνπ αληηηίζεηαη ζην Θέιεκα ηνπ Θενχ θαη ην δηθφ ηνπ, ην 
νπνίν είλαη ην ίδην κε ην Γηθφ Σνπ. 2Ση ζα κπνξνχζε λα ειπίδεη λα βξεη ζε έλαλ ηέηνην 
θφζκν; 3Γελ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφο, επεηδή πνηέ δε δεκηνπξγήζεθε. 4Δδψ είλαη πνπ 
ζα ήζειε λα βξεη ηελ εηξήλε; 5'Ζ πξέπεη λα θαηαιάβεη θαζψο θνηηάδεη ηνλ θφζκν φηη ν 
θφζκνο δελ κπνξεί παξά λα παξαπιαλήζεη; 6Μπνξεί σζηφζν λα κάζεη λα θνηηάδεη ηνλ 
θφζκν κ' έλαλ άιιν ηξφπν θαη λα βξεη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 
8. Ζ εηξήλε είλαη ε γέθπξα πνπ φινη ζα δηαζρίζνπλ γηα λα αθήζνπλ απηφ ηνλ θφζκν πίζσ 
ηνπο. 2Ζ εηξήλε αξρίδεη σζηφζν κέζα ζηνλ θφζκν φηαλ γίλεηαη αληηιεπηφο δηαθνξεηηθά θαη 
νδεγεί απφ απηή ηε λέα αληίιεςε ζηελ πχιε ηνπ Οπξαλνχ θαη πην πάλσ. 3Ή εηξήλε είλαη ε 
απάληεζε ζηνπο αιιεινζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο,, ηα αλφεηα ηαμίδηα. ηηο μέθξελεο 
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κάηαηεο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δίρσο λφεκα πξνζπάζεηεο. 4Σψξα ν δξφκνο είλαη εχθνινο, 
θαηεθνξίδνληαο απαιά πξνο ηε γέθπξα, φπνπ ε ειεπζεξία βξίζθεηαη κέζα ζηελ εηξήλε ηνπ 
Θενχ. 
9. Αο κε ράζνπκε ην δξφκν καο θαη πάιη ζήκεξα. 2Πεγαίλνπκε ζηνλ Οπξαλφ θαη ν δξφκνο 
είλαη επζχο. 3Μφλν αλ επηρεηξήζνπκε λα πεξηπιαλεζνχκε κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπκε θαη 
λα ράζνπκε, άζθνπα ηελ ψξα καο ζε αγθαζσηά δξνκάθηα. 4Μφλν ν Θεφο είλαη αμηφπηζηνο 
θαη Απηφο ζα νδεγήζεη ηα βήκαηα καο  .5Γε ζα εγθαηαιείςεη ηνλ Τηφ Σνπ ζε θαηάζηαζε 
αλάγθεο, νχηε ζα ηνλ αθήζεη λα πεξηπιαληέηαη γηα πάληα καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ. 6Ο 
Παηέξαο πξνζθαιεί, ν Τηφο ζα αθνχζεη. 7Καη απηφ είλαη φιν θη φιν ζε φ,ηη θαίλεηαη λα είλαη 
έλαο θφζκνο καθξηά απφ ην Θεφ, φπνπ ηα ζψκαηα θαίλνληαη πξαγκαηηθά. 
10. Σψξα ππάξρεη ζησπή.2Μελ αλαδεηάο άιιν. 3Δρεηο έξζεη εθεί πνπ ν δξφκνο είλαη 
ζθεπαζκέλνο κε θχιια ςεχηηθσλ επηζπκηψλ, ηα νπνία έρνπλ πέζεη απφ ηα δέληξα ηεο 
απειπηζίαο πνπ αλαδεηνχζεο πξνεγνπκέλσο. 4Σψξα είλαη θάησ απφ ηα πφδηα ζνπ. 5Κη 
εζχ θνηηάδεηο ςειά θαη πξνο ηνλ Οπξαλφ, κε ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο πνπ ρξεζηκεχνπλ ηψξα 
κφλν γηα κηα αθφκα ζηηγκή.6Ζ εηξήλε, επηηέινπο, έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί θαη κπνξεί λα 
αηζζαλζείο ην απαιφ αγθάιηαζκα ηεο λα πεξηβάιιεη ηελ θαξδηά θαη ην λνπ ζνπ κε 
αλαθνχθηζε θαη κε αγάπε. 
11. ήκεξα δελ αλαδεηάκε είδσια. 2Ζ εηξήλε δελ κπνξεί λα βξεζεί ζε απηά. 3Ζ εηξήλε ηνπ 
Θενχ είλαη δηθή καο θαη κφλν απηή ζα δερηνχκε θαη ζα ζέινπκε. 4Αο έρνπκε εηξήλε ζήκεξα. 
5Γηαηί έρνπκε βξεη έλαλ απιφ, ραξνχκελν ηξφπν λα αθήζνπκε ηνλ θφζκν ηεο ακθηβνιίαο 
θαη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνπο κεηαβαιιφκελνπο ζηφρνπο θαη ηα κνλαρηθά φλεηξα καο κε 
έλαλ θαη κφλν ζθνπφ θαη ζπληξνθηθφηεηα. 6Γηαηΐ ε εηξήλε είλαη έλσζε, αλ πξνέξρεηαη απφ 
ην Θεφ. 7Γελ αλαδεηάκε ηίπνηε άιιν. 8Δίκαζηε θνληά ζην ζπίηη καο θαη πιεζηάδνπκε αθφκα 
πην πνιχ θάζε θνξά πνπ ιέκε ην εμήο: 
9 Γελ ππάξρεη εηξήλε, εθηόο από ηελ εηξήλε ηνπ Θενύ. Καη είκαη ραξνύκελνο θαη επγλώκσλ 
πνπ απηό είλαη αιήζεηα. 
 
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ  
 
Δηζαγσγή 
 
1. Γηα απηή ηελ επαλάιεςε παίξλνπκε κφλν κηα ηδέα θάζε κέξα θαη εμαζθνχκαζηε κε 
απηήλ φζν πην ζπρλά κπνξνχκε.2Έθηνο απφ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηο ην πξσί θαη ην 
βξάδπ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ δεθαπέληε ιεπηά, θαζψο θαη ηηο 
σξηαίεο ππελζπκίζεηο φιε ηελ εκέξα, ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηδέα φζν πην ζπρλά κπνξείο 
ελδηάκεζα. 3Καζεκηά απφ απηέο ηηο ηδέεο ζα ήηαλ απφ κφλε ηεο αξθεηή γηα ηε ζσηεξία, αλ 
καζαηλφηαλ αιεζηλά. 4Καζεκηά ζα ήηαλ αξθεηή γηα λα απειεπζεξψζεη εζέλα θαη ηνλ θφζκν 
απφ θάζε κνξθή ππνδνχισζεο θαη λα πξνζθαιέζεη ηε κλήκε ηνπ Θενχ λα μαλαέιζεη. 
2. Με απηά ζην λνπ καο αξρίδνπκε ηελ εμάζθεζε καο, επαλεμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο 
ζθέςεηο πνπ ην Άγην Πλεχκα καο έρεη δψζεη ζηα ηειεπηαία καο είθνζη καζήκαηα. 2Καζεκηά 
πεξηέρεη φια ηα καζήκαηα, αλ θαηαλνεζεί, ρξεζηκνπνηεζεί, γίλεη απνδεθηή θαη εθαξκνζηεί 
ζε φια ηα θαηλνκεληθά γεγνλφηα φιε ηελ εκέξα. 3Μία είλαη αξθεηή. 4Απφ απηή ηε κία, 
φκσο, δελ πξέπεη λα γίλνπλ εμαηξέζεηο. 5Γη'απηφ θαη ρξεηαδφκαζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηή-
ζνπκε φιεο ηνπο θαη λα ηηο αθήζνπκε λα ζπγρσλεπηνχλ ζαλ λα είλαη έλα, θαζψο ε θαζεκηά 
ζπλεηζθέξεη ζηελ νιφηεηα πνπ καζαίλνπκε. 
3. Απηέο νη πεξίνδνη εμάζθεζεο, φπσο θαη ε ηειεπηαία καο επαλάιεςε, εζηηάδνληαη γχξσ 
απφ ηελ εμήο θεληξηθή ηδέα κε ηελ νπνία αξρίδνπκε θαη ηειεηψλνπκε θάζε κάζεκα. 2Απηή 
είλαη: 
3Γελ είκαη έλα ζώκα. 4Δίκαη ειεύζεξνο. 5Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν 
Θεόο. 
6Ζ εκέξα αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε απηή ηελ ηδέα. 7Καη ηελ επαλαιακβάλνπκε ζηελ αξρή ηεο 
θάζε ψξαο, ή ζπκφκαζηε ζηα ελδηάκεζα φηη έρνπκε κηα απνζηνιή πνπ ππεξβαίλεη ηνλ 
θφζκν πνπ βιέπνπκε. 8Πέξα απφ απηφ θαη ηελ επαλαιακβαλφκελε εμάζθεζε ηεο 
ηδηαίηεξεο ζθέςεο πνπ δίλεηαη γηα ηελ θάζε κέξα, θακηά κνξθή άζθεζεο δε ζπληζηάηαη, 
εθηφο απφ βαζηά εγθαηάιεηςε ηνπ θαζεηί πνπ γεκίδεη ην λνπ θαη ηνλ θάλεη θνπθφ ζηε 
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ινγηθή, ηε ζχλεζε θαη ηελ απιή αιήζεηα. 
4. Θα επηρεηξήζνπκε λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ φια ηα ιφγηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο κνξθέο 
εμάζθεζεο γηα απηή ηελ επαλάιεςε. 2Γηαηί απηή ηε θνξά επηρεηξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 
πην γνξγά ζε έλα ζπληνκφηεξν δξφκν πξνο ηε γαιήλε θαη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 3Απιψο 
θιείλνπκε ηα κάηηα καο θαη κεηά μερλάκε φια απηά πνπ λνκίδακε φηη γλσξίδακε θαη 
θαηαιάβακε. 4Γηαηί έηζη καο δίλεηαη ε ειεπζεξία απφ φια απηά πνπ δελ γλσξίδακε θαη δελ 
θαηαιάβακε. 
5. Απηή ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζηελ εμάζθεζε ζνπ έρεη κνλάρα κηα εμαίξεζε. 
2Μελ αθήζεηο θακηά κάηαηε ζθέςε λα πεξλά ρσξίο λα ηελ ακθηζβεηείο. 3Αλ παξαηεξήζεηο 
κηα ηέηνηα ζθέςε, αξλήζνπ ηελ επηξξνή ηεο θαη γξήγνξα δηαβεβαίσζε ην λνπ ζνπ φηη δελ 
είλαη φ,ηη ζα ήζειε. 4Μεηά άθεζε απαιά ηε ζθέςε πνπ αξλήζεθεο λα εγθαηαιεηθζεί, γηα λα 
αληαιιαγεί ζίγνπξα θαη γξήγνξα κε ηελ ηδέα κε ηελ νπνία εμαζθνχκαζηε εθείλε ηελ εκέξα. 
6. ηαλ κπαίλεηο ζε πεηξαζκφ, δηαθήξπμε γξήγνξα ηελ ειεπζεξία ζνπ απφ ηνλ πεηξαζκφ, 
θαζψο ιεο ην εμήο: 
2Γελ ζέισ απηή ηε ζθέςε. 3Αληί γηα απηήλ δηαιέγσ   .  .  . 
4Μεηά επαλέιαβε ηελ ηδέα ηεο εκέξαο θαη άθεζε ηελ λα αληηθαηαζηήζεη φ,ηη είρεο 
ζθεθηεί.5Πέξα απφ απηέο ηηο ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο ηεο ηδέαο ηεο θάζε εκέξαο, ζα 
πξνζζέζνπκε πνιχ ιίγνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ή ηδηαίηεξεο ζθέςεηο γηα λα 
βνεζήζνπκε ηελ εμάζθεζή καο. 6Αληί γηα απηφ ζα αθηεξψζνπκε απηέο ηηο γαιήληεο ζηηγκέο 
ζην Γάζθαιν πνπ δηδάζθεη ζηε γαιήλε, κηιά γηα ηελ εηξήλε θαη δίλεη ζηηο ζθέςεηο καο 
νηηδήπνηε λφεκα κπνξεί λα έρνπλ. 
7. ε Απηφλ πξνζθέξσ απηή ηελ επαλάιεςε γηα ζέλα. 2ε βάδσ ζηε θχιαμε Σνπ θαη Σνλ 
αθήλσ λα ζε δηδάζθεη ηη λα θάλεηο, ηη λα ιεο θαη ηη λα ζθέθηεζαη θάζε θνξά πνπ ζηξέθεζαη 
ζε Απηφλ. 3Απηφο ζα είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ζνπ θάζε θνξά πνπ Σνλ θαιείο λα ζε 
βνεζήζεη. 4Αο Σνπ πξνζθέξνπκε φιε ηελ επαλάιεςε πνπ αξρίδνπκε ηψξα θη αο κελ 
μερλάκε επίζεο ζε Πνηνλ έρεη δνζεί, θαζψο εμαζθνχκαζηε ηε κηα κέξα κεηά ηελ άιιε, 
πξνρσξψληαο πξνο ην ζηφρν πνπ Απηφο έρεη βάιεη γηα καο: αθήλνληαο Σνλ λα καο 
δηδάζθεη πψο λα πξνρσξνχκε, θη έρνληαο πιήξε εκπηζηνζχλε ζε Απηφλ γηα ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ε θάζε πεξίνδνο εμάζθεζεο κπνξεί λα γίλεη έλα γεκάην αγάπε δψξν ειεπζεξίαο 
ζηνλ θφζκν. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 201 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. 
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1 (181) Δκπηζηεχνκαη ηνπο αδεξθνχο κνπ, νη νπνίνη είλαη έλα κε κέλα. 
 
2Γελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα κελ είλαη αδεξθόο κνπ. 3Έρσ επινγεζεί κε έλσζε κε ην Θεό, 
ηνλ Παηέξα κνπ, ηνλ έλα Γεκηνπξγό ηεο νιόηεηαο πνπ είλαη ν Δαπηόο κνπ, ν Οπνίνο είλαη 
γηα πάληα έλα κε κέλα. 
 

4Γελ είκαη έλα ζώκα. 5Δίκαη ειεύζεξνο.  
6Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 202 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο.  
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (182) Θα κείλσ αθίλεηνο γηα κηα ζηηγκή θαη ζα πάσ ζπίηη κνπ. 
 
2Γηαηί ζα δηάιεγα λα κείλσ γηα κηα αθόκα ζηηγκή εθεί πνπ δελ αλήθσ, όηαλ ν Ίδηνο ν Θεόο 
κνπ έρεη δώζεη ηε Φσλή Σνπ γηα λα κε θαιέζεη ζπίηη; 
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3Γελ είκαη έλα ζώκα. 4Δίκαη ειεύζεξνο.  
5Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 203 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο.  
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (183) Δπηθαινχκαη ην λνκα ηνπ Θενχ θαη ην δηθφ κνπ. 

 
. 2Σν λνκα ηνπ Θενύ είλαη ε απειεπζέξσζε κνπ από θάζε ζθέςε θαθνύ θαη ακαξηίαο, 
επεηδή είλαη δηθό κνπ όπσο θαη Γηθό Σνπ. 
 

3Γελ είκαη έλα ζώκα. 4Δίκαη ειεύζεξνο.  
5Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 204 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο.  
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (184). Σν λνκα ηνπ Θενχ είλαη ε θιεξνλνκηά κνπ. 
 
2Σν λνκα ηνπ Θενύ κνπ ππελζπκίδεη όηη είκαη ν Τηόο ηνπ, όρη ζθιάβνο ηνπ ρξόλνπ, 
αδέζκεπηνο από ηνπο λόκνπο πνπ θπβεξλνύλ ηνλ θόζκν ησλ άξξσζησλ ςεπδαηζζήζεσλ, 
ειεύζεξνο ζην Θεό, γηα πάληα έλα κε Απηόλ. 
 

3Γελ είκαη έλα ζώκα. 4Δίκαη ειεύζεξνο. 5Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο 
 
ΜΑΘΖΜΑ 205 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο.  
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (.185) Θέισ ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 
 
2Ζ εηξήλε ηνπ Θενύ είλαη ην κόλν πνπ ζέισ. 3Ζ εηξήλε ηνπ Θενύ είλαη ν κόλνο ζηόρνο κνπ, 
ν ζθνπόο όιεο ηεο δσήο κνπ εδώ, απηό πνπ αλαδεηώ, ν ζθνπόο κνπ θαη ε απνζηνιή κνπ 
θαη ε δσή κνπ, ελώ δηακέλσ εθεί πνπ δελ είλαη ην ζπίηη κνπ. 
 

4Γελ είκαη έλα ζώκα. 5Δίκαη ειεύζεξνο. 6Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 206 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
2Ο Θεόο έρεη εκπηζηεπηεί ηα δώξα Σνπ ζε κέλα,. επεηδή είκαη ν Τηόο Σνπ. 3Καη εγώ ζα ήζεια 
λα δώζσ ηα δώξα Σνπ εθεί, πνπ Απηόο ηα πξνόξηζε. 
 
4Γελ είκαη έλα ζψκα. 5Δίκαη ειεχζεξνο.6Γηαηί εμαθνινπζψ λα είκαη φπσο κε δεκηνχξγεζε ν 
Θεφο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 207 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (187) Δπινγψ ηνλ θφζκν επεηδή επινγψ ηνλ εαπηφ κνπ.  
  
2Ζ επινγία ηνπ Θενύ ιάκπεη πάλσ κνπ από κέζα από ηελ θαξδηά κνπ, όπνπ Απηόο 
θαηνηθεί. 3Σν κόλν πνπ ρξεηάδνκαη είλαη λα ζηξαθώ ζε Απηόλ θαη θάζε πόλνο ζα 
εμαθαληζηεί, θαζώο δέρνκαη ηελ απεξηόξηζηε Αγάπε Σνπ γηα κέλα. 
 

4Γελ είκαη έλα ζώκα. 5Δίκαη ειεύζεξνο. 6Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 208 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (188) Ζ εηξήλε ηνπ Θενχ ιάκπεη κέζα κνπ ηψξα. 
 
2 ζα κείλσ αθίλεηνο θαη ζα αθήζσ ηε γε λα κείλεη αθίλεηε καδί κε κέλα. 3Καη κέζα ζε απηή 
ηε γαιήλε ζα βξνύκε ηελ εηξήλε ηνπ Θενύ. 4Δίλαη κέζα ζηελ θαξδηά κνπ, ε νπνία είλαη 
απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενύ. 
 

5Γελ είκαη έλα ζψκα. 6Δίκαη ειεχζεξνο. 7Γηαηί εμαθνινπζψ λα είκαη φπσο κε δεκηνχξγεζε ν 
Θεφο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 209 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. 
Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (189) Αηζζάλνκαη ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ κέζα κνπ ηψξα. 
 
2Ζ Αγάπε ηνπ Θενύ είλαη απηό πνπ κε δεκηνύξγεζε.3Ή Αγάπε ηνπ Θενύ είλαη ην κόλν πνπ 
είκαη. 4Ζ Αγάπε ηνπ Θενύ κε αλαθήξπμε Τηό Σνπ. 5Ή Αγάπε ηνπ Θενύ κέζα κνπ κε 
απειεπζεξώλεη. 
 
6Γελ είκαη έλα ζώκα. 7Δίκαη ειεύζεξνο. 8Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 210 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (190) Γηαιέγσ ηε ραξά ηνπ Θενχ αληί γηα ηνλ πφλν. 
 
2Ο πόλνο είλαη κηα δηθή κνπ ηδέα. 3Γελ είλαη κηα θέςε ηνπ Θενύ, αιιά κηα ζθέςε πνπ 
ζθέθηεθα καθξηά από Απηόλ θαη από ην Θέιεκα Σνπ. 4Σν Θέιεκα Σνπ είλαη ραξά θαη κόλν 
ραξά γηα ηνλ αγαπεκέλν Σνπ Τηό. 5Γηαιέγσ απηή ηε ραξά αληί γηα απηό πνπ έπιαζα. 
 
6Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. 8Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 211 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (191) Δίκαη ν άγηνο Τηφο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 

 
2ηε ζησπή θαη κε αιεζηλή ηαπεηλόηεηα αλαδεηώ ηε δόμα ηνπ Θενύ, γηα λα ηε δσ ζηνλ Τηό 
πνπ Απηόο δεκηνύξγεζε ζαλ ηνλ Δαπηό κνπ. 
 
3Γελ είκαη έλα ζώκα. 4Δίκαη ειεύζεξνο. 5Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 212 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (192) Έρσ κηα απνζηνιή πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα εθπιεξψζσ. 
 
2Αλαδεηώ ηελ απνζηνιή πνπ ζα κε απειεπζεξώζεη από όιεο ηηο κάηαηεο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ 
θόζκνπ. 3Μόλν ε απνζηνιή πνπ έρεη δώζεη ν Θεόο κπνξεί λα πξνζθέξεη ειεπζεξία. 4Μόλν 
απηήλ αλαδεηώ θαη κόλν απηήλ ζα δερηώ ζαλ δηθή κνπ. 
 
5Γελ είκαη έλα ζώκα. 6Δίκαη ειεύζεξνο. 7Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
  
ΜΑΘΖΜΑ 213 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (193) ια ηα πξάγκαηα είλαη καζήκαηα πνπ ν Θεφο ζα ήζειε λα κάζσ. 
 
2 Έλα κάζεκα είλαη έλα ζαύκα πνπ ν Θεόο κνπ πξνζθέξεη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
ζθέςεηο πνπ έπιαζα θαη πνπ κε πιεγώλνπλ. 3, ηη καζαίλσ από Απηόλ γίλεηαη ν δξόκνο 
ηεο απειεπζέξσζεο κνπ. 4Καη έηζη δηαιέγσ λα κάζσ ηα καζήκαηα Σνπ θαη λα μεράζσ ηα 
δηθά κνπ. 
 
5Γελ είκαη έλα ζώκα. 6Δίκαη ειεύζεξνο. 7Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 214 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (194) Βάδσ ην κέιινλ ζηα Υέξηα ηνπ Θενχ. 
 
2Σν παξειζόλ έρεη πεξάζεη, ην κέιινλ δελ έρεη έξζεη αθόκα. 3Σώξα ειεπζεξώλνκαη θαη από 
ηα δύν. 4Γηαηί ό,ηη δίλεη ν Θεόο κπνξεί λα είλαη κόλν γηα θαιό. 5Καη εγώ δέρνκαη κόλν ό,ηη 
δίλεη Απηόο ζαλ απηό πνπ κνπ αλήθεη. 
 

6Γελ είκαη έλα ζώκα. 7Δίκαη ειεύζεξνο. 8Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
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δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 215 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (195) Ζ αγάπε είλαη ν δξφκνο πνπ βαδίδσ κε επγλσκνζχλε. 
 
2Σν Άγην Πλεύκα είλαη ν κόλνο κνπ Οδεγόο. 3Βαδίδεη καδί κνπ κε αγάπε. 4Καη εγώ Σνπ 
δίλσ επραξηζηίεο πνπ κνπ δείρλεη ην δξόκν λα πξνρσξήζσ. 
 
5Γελ είκαη έλα ζώκα. 6Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 216 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (196) Μφλν ηνλ εαπηφ κνπ κπνξψ λα ζηαπξψζσ. 
 
2,ηη θάλσ ην θάλσ ζηνλ εαπηό κνπ. 3Αλ επηηεζώ Θα ππνθέξσ. 4Αιιά αλ ζπγρσξέζσ, ε 
ζσηεξία ζα κνπ δνζεί. 
 
5Γελ είκαη έλα ζώκα. 6Έίκαη ειεύζεξνο. 7Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 217 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (197) Μφλν ηελ επγλσκνζχλε κνπ κπνξψ λα θεξδίζσ. 
 
2Πνηνο πξέπεη λα δίλεη επραξηζηίεο γηα ηε ζσηεξία κνπ, παξά εγώ ν Ίδηνο. 3Καη πώο αιιηώο 
παξά κέζσ ηεο ζσηεξίαο κπνξώ λα βξσ ηνλ Δαπηό ζηνλ Οπνίν νθείινληαη νη επραξηζηίεο 
κνπ! 
 
4Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 218 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (198) Μφλν νη επηθξίζεηο κνπ κε πιεγψλνπλ. 
 
2Οη επηθξίζεηο κνπ ζθνηεηληάδνπλ ηελ όξαζε κνπ θαη κε ηα ηπθιά κνπ κάηηα δελ κπνξώ λα 
δσ ην όξακα ηεο δόμαο κνπ. 3ήκεξα όκσο κπνξώ λα δσ απηή ηε δόμα θαη λα είκαη 
ραξνύκελνο. 
4Γελ είκαη έλα ζώκα. 5Δίκαη ειεύζεξνο. 6Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
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ΜΑΘΖΜΑ 219 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (199) Γελ είκαη έλα ζψκα. 2Δτκαη ειεχζεξνο. 
 
3Δίκαη ν Τηόο ηνπ Θενύ. 4Μείλε αθίλεηνο, λνπ κνπ θαη ζθέςνπ ην απηό γηα κηα ζηηγκή. 5Καη 
κεηά επέζηξεςε ζηε γε ρσξίο θακηά ζύγρπζε σο πξνο ην ηη ν Παηέξαο κνπ αγαπά γηα 
πάληα ζαλ ηνλ Τηό Σνπ. 
 
6Γελ είκαη έλα ζώκα. 7Δίκαη ειεύζεξνο. 8Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 220 
 
Γελ είκαη έλα ζώκα. Δίκαη ειεύζεξνο. Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. (200) Γελ ππάξρεη εηξήλε εθηφο ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 
 
2Αο κελ πεξηπιαλεζώ καθξηά από ην δξόκν ηεο εηξήλεο, γηαηί ράλνκαη όηαλ παίξλσ άιινπο 
δξόκνπο. 3Αιιά αο αθνινπζήζσ Απηόλ πνπ κε νδεγεί ζπίηη κνπ θαη ε εηξήλε ζα είλαη 
ζίγνπξε όπσο ε Αγάπε ηνπ Θενύ. 
 
4Γελ είκαη έλα ζώκα. 5Δίκαη ειεύζεξνο. 6Γηαηί εμαθνινπζώ λα είκαη όπσο κε 
δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
 
ΜΔΡΟ 2  
 
Δηζαγσγή 
 
1. Σα ιφγηα ζα έρνπλ ιίγν λφεκα ηψξα. 2Σα ρξεζηκνπνηνχκε κφλν θαη κφλν ζαλ νδεγνχο 
ζηνπο νπνίνπο δελ βαζηδφκαζηε ηψξα. 3Γηαηί ηψξα αλαδεηάκε ηελ άκεζε εκπεηξία κφλν θαη 
κφλν ηεο αιήζεηαο. 4Σα ππφινηπα καζήκαηα είλαη απιψο εηζαγσγέο ζηηο ψξεο ζηηο νπνίεο 
αθήλνπκε ηνλ θφζκν ηνπ πφλνπ θαη εξρφκαζηε λα εηζέιζνπκε ζηελ εηξήλε. 5Σψξα 
αξρίδνπκε λα πεηπραίλνπκε ην ζηφρν πνπ έρνπλ βάιεη απηά ηα καζήκαηα θαη βξίζθνπκε 
απηφ πξνο ην νπνίν ε εμάζθεζε καο είρε πάληνηε πξνζαξκνζηεί. 
2. Σψξα πξνζπαζνχκε λα αθήλνπκε ηελ άζθεζε λα είλαη απιψο κηα αξρή. 2Γηαηί 
πεξηκέλνπκε ζηελ εζπρία γηα ην Θεφ θαη Παηέξα καο. 3Απηφο έρεη ππνζρεζεί φηη ζα θάλεη ν 
'Ίδηνο ην ηειεπηαίν βήκα. 4Καη είκαζηε ζίγνπξνη φηη Απηφο θξαηά ηηο ππνζρέζεηο Σνπ. 5 
Έρνπκε πξνρσξήζεη πνιχ ζην δξφκν θαη ηψξα πεξηκέλνπκε γηα Απηφλ. 6Θα ζπλερίζνπκε 
λα πεξλάκε ηελ ψξα καο κε Απηφλ θάζε πξσί θαη βξάδπ, αθηεξψλνληαο ηφζν ρξφλν φζν 
καο θάλεη ραξνχκελνπο. 7Γε ζα ζεσξήζνπκε ην ρξφλν ζαλ έλα δήηεκα δηάξθεηαο ηψξα. 
8Υξεζηκνπνηνχκε φζν ρξεηαδφκαζηε γηα ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε. 9Οχηε θαη ζα 
μερλάκε ηελ σξηαία ππελζχκηζε καο ζηα ελδηάκεζα, επηθαινχκελνη ην Θεφ φηαλ Σνλ 
έρνπκε αλάγθε, κπαίλνληαο ζηνλ πεηξαζκφ λα μεράζνπκε ην ζηφρν καο. 
3. Θα ζπλερίζνπκε κε κηα θεληξηθή ζθέςε γηα φιεο ηηο εκέξεο πνπ έξρνληαη θαη ζα 
ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηε ζθέςε γηα λα αξρίδνπκε ηηο ψξεο ηεο αλάπαπζεο καο θαη λα 
γαιελεχνπκε ην λνπ καο πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. 2Γε ζα κείλνπκε 
ηθαλνπνηεκέλνη φκσο απφ ηελ απιή εμάζθεζε ζηηο άγηεο ζηηγκέο πνπ απνκέλνπλ ζε απηφ 
ην ρξφλν πνπ έρνπκε δψζεη ζην Θεφ. 3Λέκε κεξηθά απιά θαισζνξίζκαηα θαη πεξηκέλνπκε 
ηνλ Παηέξα καο λα απνθαιπθζεί, φπσο έρεη ππνζρεζεί. 4Σνλ έρνπκε επηθαιεζηεί θαη Απηφο 
έρεη ππνζρεζεί φηη ν Τηφο Σνπ δε ζα κείλεη ρσξίο απάληεζε φηαλ θαιεί ην λνκα Σνπ. 
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4. Σψξα εξρφκαζηε ζε Απηφλ έρνληαο κφλν ην Λφγν Σνπ ζην λνπ καο θαη ζηηο θαξδηέο καο 
θαη Σνλ πεξηκέλνπκε λα θάλεη ην βήκα πνπ, κέζσ ηεο Φσλήο Σνπ, καο έρεη πεη φηη δε ζα 
παξαιείςεη λα θάλεη φηαλ Σνλ πξνζθαιέζνπκε. 2Απηφο δελ έρεη αθήζεη ηνλ Τηφ Σνπ ζε φιε 
ηελ ηξέια ηνπ, θαη νχηε έρεη πξνδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ν Τηφο Σνπ έρεη ζε Απηφλ. 
3Γελ έρεη θεξδίζεη ε αμηνπηζηία Σνπ ηελ πξφζθιεζε πνπ Απηφο δεηά γηα λα καο θάλεη 
επηπρηζκέλνπο; 4Θα ηελ πξνζθέξνπκε θαη ζα γίλεη απνδερηή. 5Έηζη ζα πεξλάκε ηψξα ην 
ρξφλν πνπ έρνπκε κε Απηφλ. 6Λέκε ηα ιφγηα ηεο πξφζθιεζεο πνπ πξνηείλεη ε Φσλή Σνπ 
θαη κεηά Σνλ πεξηκέλνπκε λα έξζεη ζε καο. 
5. Σψξα ν ρξφλνο ηεο πξνθεηείαο έρεη εθπιεξσζεί. 2Σψξα φιεο νη παλάξραηεο 
ππνζρέζεηο έρνπλ θξαηεζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί πιήξσο. 3Καλέλα βήκα δελ απνκέλεη 
πνπ ν ρξφλνο ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ηνπ. 4Γηαηί ηψξα δελ κπνξνχκε λα 
απνηχρνπκε. 5Κάζηζε ζησπειά θαη πεξίκελε ηνλ Παηέξα ζνπ. 6Απηφο ζέιεη λα έξζεη ζε 
ζέλα, φηαλ αλαγλσξίζεη φηη είλαη ην ζέιεκα ζνπ λα έξζεη. 7Καη πνηέ δε ζα κπνξνχζεο λα 
έρεηο πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ, εθηφο αλ είδεο, νζνδήπνηε ακπδξά, φηη απηφ είλαη ην ζέιεκα 
ζνπ. 
6. Δίκαη ηφζν θνληά ζε ζέλα, πνπ δελ κπνξνχκε λα απνηχρνπκε. 2Παηέξα, δίλνπκε απηέο 
ηηο άγηεο ζηηγκέο ζε Δζέλα κε επγλσκνζχλε γηα Απηφλ πνπ καο δίδαμε πψο αθήλνπκε ηνλ 
θφζκν ηνπ πφλνπ ζε αληάιιαγκα γηα ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ, πνπ καο έρεη δνζεί απφ 
Δζέλα. 3Γελ θνηηάδνπκε πίζσ ηψξα. 4Κνηηάδνπκε κπξνζηά θαη εζηηάδνπκε ηα κάηηα καο ζην 
ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ. 
5Γέμνπ απηά ηα κηθξά δψξα επραξηζηηψλ απφ καο, ηψξα πνπ κέζσ ηεο φξαζεο ηνπ 
Υξηζηνχ βιέπνπκε έλα θφζκν πέξα απφ φ,ηη πιάζακε θαη ηνλ νπνίν ζεσξνχκε ηνλ πιήξε 
αληηθαηαζηάηε ηνπ δηθνχ καο θφζκνπ. 
7. Καη ηψξα πεξηκέλνπκε ζησπειά, ρσξίο θφβν θαη βέβαηνη γηα ηνλ εξρνκφ νπ. 
2Αλαδεηήζακε λα βξνχκε ην δξφκν καο αθνινπζψληαο ηνλ Οδεγφ πνπ εζχ καο έζηεηιεο. 
3Γε γλσξίδνπκε ην δξφκν, αιιά Δζχ δε καο μέραζεο. 4Καη γλσξίδνπκε φηη Δζχ δε ζα καο 
μεράζεηο ηψξα. 5Εεηάκε κφλν θαη κφλν ηελ εθπιήξσζε ησλ παλάξραησλ ππνζρέζεσλ 
νπ, ηηο νπνίεο Δζχ ζέιεηο λα θξαηήζεηο. 6Καη εκείο ζέινπκε ην ίδην κε Δζέλα, φηαλ ην 
δεηάκε απηφ. 7Ο Παηέξαο θαη ν Τηφο, ην άγην Θέιεκα ησλ Οπνίσλ δεκηνχξγεζε ην θαζεηί 
πνπ ππάξρεη, δελ κπνξνχλ λα απνηχρνπλ ζε ηίπνηα. 8Με απηή ηε βεβαηφηεηα θάλνπκε 
απηά ηα ιίγα ηειεπηαία βήκαηα πξνο Δζέλα θαη αλαπαπφκαζηε κε εκπηζηνζχλε ζηελ 
Αγάπε νπ, ε νπνία δε ζα απνγνεηεχζεη ηνλ Τηφ πνπ ε θαιεί. 
8. Κη έηζη αξρίδνπκε ην ηειεπηαίν κέξνο απηνχ ηνπ άγηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπκε πεξάζεη καδί 
ςάρλνληαο γηα ηελ αιήζεηα θαη ην Θεφ, ν Οπνίνο είλαη ν κφλνο ηεο Γεκηνπξγφο. 2Έρνπκε 
βξεη ην δξφκν πνπ Απηφο δηάιεμε γηα καο θαη έρνπκε δηαιέμεη λα ηνλ αθνινπζήζνπκε φπσο 
Απηφο ζα ήζειε λα πξνρσξήζνπκε. 3Σν Υέξη Σνπ καο έρεη ζηεξίμεη. 4Οη θέςεηο Σνπ έρνπλ 
θσηίζεη ην ζθνηάδη ηνπ λνπ καο. 5Ζ Αγάπε Σνπ καο θαιεί αδηάθνπα απφ ηφηε πνπ άξρηζε ν 
ρξφλνο. 
9. Δπηζπκήζακε λα έραλε ν Θεφο ηνλ Τηφ πνπ δεκηνχξγεζε γηα ηνλ Δαπηφ Σνπ. 2Θειήζακε 
λα αιιάμεη ν Θεφο ηνλ Δαπηφ Σνπ θαη λα γίλεη φπσο ζα ζέιακε λα Σνλ θάλνπκε. 3Καη 
πηζηέςακε φηη νη παξάινγεο επηζπκίεο καο ήηαλ ε αιήζεηα. 4Σψξα είκαζηε ραξνχκελνη πνπ 
φια απηά έρνπλ εμνπδεηεξσζεί θαη δε λνκίδνπκε πηα φηη νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη αιεζηλέο. 
5Ζ κλήκε ηνπ Θενχ ηξεκνιάκπεη ζηνπο πιαηηνχο νξίδνληεο ηνπ λνπ καο. 6Μηα αθφκα 
ζηηγκή θαη ζα αλαηείιεη θαη πάιη. 7Μηα αθφκα ζηηγκή θαη εκείο πνπ είκαζηε νη Τηνί ηνπ Θενχ 
ζα είκαζηε αζθαιείο ζην ζπίηη καο, φπνπ Απηφο ζα ήζειε λα είκαζηε. 
10. Σψξα ε αλάγθε γηα εμάζθεζε έρεη ζρεδφλ ηειεηψζεη. 2Γηαηί ζε απηφ ην ηειεπηαίν κέξνο 
ησλ καζεκάησλ ζα θηάζνπκε λα θαηαιάβνπκε φηη ρξεηαδφκαζηε κφλν θαη κφλν λα 
επηθαιεζηνχκε ην Θεφ θαη φινη νη πεηξαζκνί ζα εμαθαληζηνχλ. 3Αληί γηα ιφγηα 
ρξεηαδφκαζηε κνλάρα λα αηζζαλζνχκε ηελ Αγάπε Σνπ. 4Αληί γηα πξνζεπρέο ρξεηαδφκαζηε 
κνλάρα λα επηθαιεζηνχκε ην λνκα Σνπ. 5Αληί λα θξίλνπκε, ρξεηαδφκαζηε κνλάρα λα 
κείλνπκε αθίλεηνη θαη λα αθήζνπκε φια ηα πξάγκαηα λα ζεξαπεπηνχλ. 6Θα δερηνχκε ηνλ 
ηξφπν πνπ ην ζρέδην ηνπ Θενχ ζα ηειεηψζεη, φπσο ιάβακε ηνλ ηξφπν πνπ άξρηζε. 7Σψξα 
έρεη νινθιεξσζεί. 8Απηφο ν ρξφλνο καο έρεη θέξεη ζηελ αησληφηεηα. 
11. Μφλν κηα αθφκα ρξήζε γηα ιφγηα ζα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε. 2Απφ θαηξφ ζε θαηξφ, 
νδεγίεο πάλσ ζε έλα ζέκα ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο ζα δνζνχλ αλακεηαμχ ησλ 
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θαζεκεξηλψλ καζεκάησλ θαη ησλ πεξηφδσλ ηεο αλείπσηεο, βαζηάο εκπεηξίαο πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζεί. 3Καζεκηά απφ απηέο ηηο ηδηαίηεξεο ζθέςεηο πξέπεη λα κειεηάηαη θάζε κέξα 
κέρξη λα ζνπ δνζεί ε επφκελε. 4Πξέπεη λα ηηο δηαβάδεη θαλείο αξγά θαη λα ηηο ζπιινγίδεηαη 
γηα ιίγν, πξηλ απφ θάζε κηα άγηα θαη επινγεκέλε ζηηγκή ηεο εκέξαο. 5Θα δψζνπκε ηψξα 
ηηο πξψηεο απφ απηέο ηηο νδεγίεο. 
 
1. Ση Δίλαη ε πγρώξεζε; 
 
1. Ζ ζπγρψξεζε αλαγλσξίδεη πσο φ,ηη λφκηδεο φηη ζνπ έθαλε ν αδεξθφο ζνπ, δελ έρεη πνηέ 
ζπκβεί. 2Γελ ζπγρσξεί ακαξηίεο, θάλνληαο ηεο έηζη πξαγκαηηθέο. 3Βιέπεη φηη δελ ππήξμε 
ακαξηία. 4Καη κε απηή ηελ αληίιεςε φιεο νη ακαξηίεο ζνπ ζπγρσξνχληαη. 5Ση είλαη ε 
ακαξηία, παξά κηα αλαιεζήο ηδέα γηα ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ; 6Ζ ζπγρψξεζε απιψο βιέπεη ην 
γεγνλφο φηη είλαη αλαιεζέο θαη επνκέλσο ην αθήλεη λα θχγεη. 7Έηζη απηφ πνπ είλαη 
ειεχζεξν λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ηψξα είλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
2. Μηα ζθέςε κε ζπγρψξεζεο είλαη κηα ζθέςε πνπ θάλεη κηα θξίζε ρσξίο λα ηελ 
ακθηζβεηεί, παξ' φιν πνπ δελ είλαη αιεζηλή. 2Ο λνπο δελ είλαη δεθηηθφο θαη δε ζα 
απειεπζεξσζεί. 3Απηή ε ζθέςε πξνθπιάζζεη ηελ πξνβνιή, ζθίγγνληαο ηηο αιπζίδεο ηεο, 
έηζη ψζηε νη δηαζηξεβιψζεηο λα είλαη πην θαιπκκέλεο θαη πην θξπθέο, ιηγφηεξν 
εππξφζβιεηεο απφ ακθηβνιίεο θαη πην θξπκκέλεο απφ ηε ινγηθή. 4Ση κπνξεί λα κπεη 
κεηαμχ κηαο έκκνλεο πξνβνιήο θαη ηνπ ζθνπνχ πνπ έρεη δηαιέμεη ζαλ ηνλ επηζπκεηφ ηεο 
ζηφρν; 
3. Μηα ζθέςε κε ζπγρψξεζεο θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Δπηδηψθεη ην ζηφρν ηεο κε μέθξελε 
δξάζε, δηαζηξεβιψλνληαο θαη αλαπνδνγπξίδνληαο φ,ηη βιέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ πνξεία 
πνπ έρεη δηαιέμεη. Ή δηαζηξέβισζε είλαη ν ζθνπφο ηεο θαη επίζεο ην κέζν κε ην νπνίν ζα 
ήζειε λα ηνλ πεηχρεη. 4Καηαπηάλεηαη κε ηηο εμσθξεληθέο απφπεηξεο ηεο λα ζπληξίςεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα νηηδήπνηε πνπ ζα θαηλφηαλ λα αληηθξνχεη ηελ 
άπνςε ηεο. 
4. Ζ ζπγρψξεζε σζηφζν κέλεη αθίλεηε θαη αηάξαρε θαη δελ θάλεη ηίπνηα. 2Γελ 
παξαβηάδεηαη θακηά πιεπξά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νχηε επηδηψθεη λα ηε δηαζηξεβιψζεη θαη 
λα ηελ θάλεη λα θαίλεηαη φπσο ζέιεη. 3Απιψο θνηηάδεη θαη πεξηκέλεη θαη δελ θξίλεη. 4 πνηνο 
δε ζα ήζειε λα ζπγρσξέζεη πξέπεη λα θξίλεη, γηαηί πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξάιεηςε 
ηνπ λα ζπγρσξέζεη. 5πνηνο φκσο ζα ήζειε λα ζπγρσξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξέπεη λα κάζεη 
λα ππνδέρεηαη ηελ αιήζεηα αθξηβψο φπσο είλαη. 
5. Μελ θάλεηο ηίπνηα ινηπφλ θαη άθελε ηε ζπγρψξεζε λα ζνπ δείρλεη ηη λα θάλεηο κέζσ 
Απηνχ πνπ είλαη ν Οδεγφο ζνπ, ν σηήξαο ζνπ θαη ν Πξνζηάηεο ζνπ, γεκάηνο ειπίδα θαη 
βέβαηνο γηα ηελ ηειηθή ζνπ επηηπρία. 2Απηφο ζε έρεη ήδε ζπγρσξέζεη, γηαηί απηή είλαη ε 
απνζηνιή Σνπ ε νπνία Σνπ έρεη δνζεί απφ ην Θεφ. 3Σψξα πξέπεη λα κνηξαζηείο ηελ 
απνζηνιή Σνπ θαη λα ζπγρσξέζεηο απηφλ πνπ έρεη ζψζεη, ηνπ νπνίνπ ηελ αζσφηεηα 
βιέπεη θαη ηνλ νπνίν ηηκά ζαλ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 221 
 
Δηξήλε αο είλαη ζην λνπ κνπ. Αο κείλνπλ αθίλεηεο όιεο νη ζθέςεηο κνπ. 
 
1. Παηέξα, έξρνκαη ζε Δζέλα ζήκεξα, γηα λα αλαδεηήζσ ηελ εηξήλε πνπ κόλν Δζύ κπνξείο 
λα δώζεηο. 2 Έξρνκαη ζησπειά. 3ηε γαιήλε ηεο θαξδηάο κνπ θαη ζηα βάζε ηνπ λνπ κνπ 
πεξηκέλσ λα αθνύζσ ηε Φσλή νπ. 4Παηέξα κνπ, κίιεζε κνπ ζήκεξα. 5 Έξρνκαη λα 
αθνύζσ ηε Φσλή νπ ζηε ζησπή, κε βεβαηόηεηα θη αγάπε, ζίγνπξνο όηη ζα αθνύζεηο ην 
θάιεζκα κνπ θαη όηη ζα κνπ απαληήζεηο. 
2. Σψξα πεξηκέλνπκε ζηε γαιήλε. 2Ο Θεφο είλαη εδψ, επεηδή πεξηκέλνπκε καδί. 3Δίκαη 
βέβαηνο φηη Απηφο ζα ζνπ κηιήζεη θαη φηη εζχ ζα αθνχζεηο. 4Γέμνπ ηε ζηγνπξηά κνπ, γηαηί 
είλαη δηθή ζνπ. 5Οη λφεο καο είλαη ελσκέλνη. 6Πεξηκέ-λνπκε, έρνληαο έλα ζθνπφ, λα 
αθνχζνπκε ηελ απάληεζε ηνπ Παηέξα καο ζην θάιεζκα καο, λα αθήζνπκε ηηο ζθέςεηο καο 
λα κείλνπλ αθίλεηεο θαη λα βξνχκε ηελ Δηξήλε Σνπ, λα Σνλ αθνχζνπκε λα καο κηιά γηα ην ηη 
είκαζηε θαη λα απνθαιχςεη ηνλ Δαπηφ Σνπ ζηνλ Τηφ Σνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 222  
 
Ο Θεόο είλαη καδί κνπ. Εσ θαη θηλνύκαη κέζα ζε Απηόλ. 
 
1. Ο Θεφο είλαη καδί κνπ. 2Απηφο είλαη ε Πεγή ηεο δσήο κνπ, ε δσή εληφο, ν αέξαο πνπ 
αλαπλέσ, ε ηξνθή απφ ηελ νπνία ζπληεξνχκαη, ην λεξφ πνπ κε αλαλεψλεη θαη κε 
θαζαξίδεη. 3Απηφο είλαη ην ζπίηη κνπ, κέζα ζην νπνίν δσ θαη θηλνχκαη, ην Πλεχκα πνπ 
δηεπζχλεη ηε δξάζε κνπ, πνπ κνπ πξνζθέξεη ηηο θέςεηο Σνπ θαη εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία 
κνπ απφ θάζε πφλν. 4Απηφο κε ζθεπάδεη κε θαινζχλε θαη κε θξνληίδα θαη βαζηά κε αγάπε 
ηνλ Τηφ ζηνλ νπνίν αθηηλνβνιεί θαη ν νπνίνο αθηηλνβνιεί ζε Απηφλ. 5Πφζν αθίλεηνο κέλεη 
απηφο πνπ γλσξίδεη ηελ αιήζεηα ησλ ιφγσλ Σνπ ζήκεξα! 
2. Παηέξα, δελ έρνπκε άιια ιόγηα εθηόο από ην λνκα νπ ζηα ρείιε καο θαη ζην λνπ καο, 
θαζώο κπαίλνπκε ήζπρα ζηελ Παξνπζία νπ ηώξα θαη δεηάκε λα αλαπαπζνύκε καδί νπ 
ζηελ εηξήλε γηα ιίγν. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 223 
 
Ο Θεόο είλαη ε δσή κνπ. Γελ έρσ άιιε δσή εθηόο από ηε Γηθή Σνπ. 
 
1. Έθαλα ιάζε φηαλ λφκηδα φηη δνχζα καθξηά απφ ην Θεφ, κηα μερσξηζηή νληφηεηα πνπ 
θηληφηαλ απνκνλσκέλε, απνρσξηζκέλε θαη ζηεγαζκέλε κέζα ζε έλα ζψκα. 2Σψξα 
γλσξίδσ φηη ε δσή κνπ είλαη ε δσή ηνπ Θενχ, φηη δελ έρσ άιιν ζπίηη θαη φηη δελ ππάξρσ 
καθξηά απφ Απηφλ. 3Απηφο δελ έρεη θέςεηο πνπ λα κελ είλαη κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ θαη 
εγψ δελ έρσ άιιεο ζθέςεηο παξά απηέο πνπ είλαη Γηθέο Σνπ. 
2. Παηέξα καο, αο βιέπνπκε ην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ αληί γηα ηα ιάζε καο. 2Γηαηί εκείο 
πνπ είκαζηε ν άγηνο Τηόο νπ είκαζηε αλακάξηεηνη. 3Θα Θέιακε λα δνύκε ηελ αζσόηεηα 
καο, γηαηί ε ελνρή δηαθεξύζζεη όηη δελ είκαζηε ν Τηόο νπ. 4Καη δε ζα ζέιακε πηα λα ε 
μεράζνπκε. 5Δίκαζηε κόλνη καο εδώ θαη ιαρηαξνύκε ηνλ Οπξαλό, όπνπ είκαζηε ζπίηη καο. 
6ήκεξα ζα ζέιακε λα επηζηξέςνπκε. 7Σν λνκα καο είλαη ην Γηθό νπ θαη παξαδερόκαζηε 
όηη είκαζηε ν Τηόο νπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 224  
 
Ο Θεόο είλαη ν Παηέξαο κνπ θαη Απηόο αγαπά ηνλ Τηό Σνπ. 
 
1. Ο αιεζηλφο κνπ Δαπηφο είλαη ηφζν αζθαιήο, ηφζν ιακπξφο, αλακάξηεηνο, έλδνμνο θαη 
επγελήο, εληειψο αγαζφο θαη ειεχζεξνο απφ ελνρέο, πνπ ν Οπξαλφο βαζίδεηαη ζε Απηφλ 
γηα λα ηνπ δψζεη θσο. 2Απηφο θσηίδεη θαη ηνλ θφζκν επίζεο. 3Δίλαη ην δψξν πνπ ν 
Παηέξαο κνπ κνχ έδσζε, ην ίδην δψξν πνπ δίλσ ζηνλ θφζκν. 4Γελ ππάξρεη άιιν δψξν 
εθηφο απφ Απηφλ, πνπ λα κπνξεί λα δνζεί ή λα ιεθζεί. 5Απηφο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη 
κφλνλ Απηφο. 6Απηφο είλαη ην ηέινο ησλ ςεπδαηζζήζεσλ. 7Απηφο είλαη ε αιήζεηα. 
2. Σν λνκα κνπ, Ω Παηέξα, εμαθνινπζεί λα είλαη γλσζηό ζε Δζέλα. 2Δγώ ην έρσ μεράζεη 
θαη δε γλσξίδσ πνύ πεγαίλσ, πνηνο είκαη, ή ηη θάλσ. 3Τπελζύκηζε κνπ ηώξα Παηέξα, γηαηί 
είκαη θνπξαζκέλνο από ηνλ θόζκν πνπ βιέπσ. 4Απνθάιπςε ό,ηη Δζύ ζα ήζειεο λα δσ αληί 
γηα απηόλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 225  
 
Ο Θεόο είλαη ν Παηέξαο κνπ θαη ν Τηόο Σνπ Σνλ αγαπά. 
 
1. Παηέξα, πξέπεη λα αληαπνδώζσ ηελ Αγάπε νπ γηα κέλα, γηαηί ην λα δίλεη θαλείο θαη λα 
παίξλεη είλαη ην ίδην θαη Δζύ έρεηο δώζεη όιε ηελ Αγάπε νπ ζε κέλα. 2Πξέπεη λα ηελ 
αληαπνδώζσ, επεηδή ηε ζέισ λα είλαη δηθή κνπ, ζηελ πιήξε επίγλσζε κνπ, ιάκπνληαο ζην 
λνπ κνπ θαη θξαηώληαο ηνλ κέζα ζην αγαζό ηεο θσο απαξαβίαζην, αγαπεκέλν, κε ην θόβν 
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πίζσ ηνπ θαη κόλν ηελ εηξήλε κπξνζηά ηνπ. 3Πόζν γαιήληνο ν δξόκνο, ζηνλ νπνίν ν 
γεκάηνο αγάπε Τηόο νπ νδεγείηαη πξνο ηα έλα! 
2. Αδεξθέ, απηή ηε γαιήλε βξίζθνπκε ηψξα. 2Ο δξφκνο είλαη αλνηρηφο. 3Σψξα, ηνλ 
αθνινπζνχκε καδί θαη κε εηξήλε. 4Έρεηο απιψζεη ην ρέξη ζνπ ζε κέλα θαη εγψ πνηέ δε ζα 
ζε εγθαηαιείςσ. 5Δίκαζηε έλα θαη απηή ε ελφηεηα είλαη ην κφλν πνπ αλαδεηάκε, θαζψο 
νινθιεξψλνπκε απηά ηα ιίγα ηειεπηαία βήκαηα πνπ ηειεηψλνπλ έλα ηαμίδη πνπ δελ άξρηζε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 226  
 
Σν ζπίηη κνπ κε πεξηκέλεη. Θα επηζηξέςσ γξήγνξα ζε απηό. 
 
1. Αλ ην δηαιέμσ, κπνξψ λα θχγσ εληειψο απφ απηφ ηνλ θφζκν. 2Γελ είλαη ν ζάλαηνο πνπ 
ην θάλεη δπλαηφ απηφ, αιιά ε αιιαγή ηεο γλψκεο κνπ γηα ην ζθνπφ ηνπ θφζκνπ. 3Αλ 
πηζηεχσ φηη ν θφζκνο έρεη αμία, έηζη φπσο ηνλ βιέπσ ηψξα, ηφηε ζα παξακείλεη καδί κνπ. 
4Αλ φκσο δελ δσ θακηά αμία ζηνλ θφζκν, έηζη φπσο ηνλ θνηηάδσ, ηίπνηα πνπ λα ζέισ λα 
θξαηήζσ ζαλ δηθφ κνπ ή λα επηδηψμσ ζαλ έλα ζηφρν, ηφηε ζα θχγεη απφ κέλα. 5Γηαηί δε ζα 
έρσ επηδηψμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 
2. Παηέξα, ην ζπίηη κνπ πεξηκέλεη ηε ραξνύκελε επηζηξνθή κνπ. 2Ζ αγθαιηά νπ είλαη 
αλνηρηή θαη εγώ αθνύσ ηε Φσλή ζνπ. 3Ση αλάγθε έρσ λα θαζπζηεξώ ζε έλα κέξνο κάηαησλ 
επηζπκηώλ θαη ηζαθηζκέλσλ νλείξσλ, όηαλ ν Οπξαλόο κπνξεί λα είλαη ηόζν εύθνια δηθόο 
κνπ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 227  
 
Απηή είλαη ε άγηα ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο κνπ. 
 
1. Παηέξα, ζήκεξα είλαη ε εκέξα πνπ είκαη ειεύζεξνο, επεηδή ην ζέιεκα κνπ είλαη ην Γηθό 
νπ. 2πιινγίζηεθα λα πιάζσ έλα άιιν Θέιεκα. 3Σίπνηα όκσο πνπ ζπιινγίζηεθα καθξηά 
από Δζέλα δελ ππάξρεη. 4Καη είκαη ειεύζεξνο, επεηδή έθαλα ιάζνο θαη δελ κπόξεζα λα 
επεξεάζσ θαζόινπ ηε δηθή κνπ πξαγκαηηθόηεηα κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο κνπ. 5Σώξα 
εγθαηαιείπσ ηηο ςεπδαηζζήζεηο κνπ θαη ηηο αθήλσ κπξνζηά ζηα πόδηα ηεο αιήζεηαο, γηα λα 
αθαηξεζνύλ γηα πάληα από ην λνπ κνπ. 6Απηή είλαη ε άγηα ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο κνπ. 
7Παηέξα, γλσξίδσ όηη ην ζέιεκα κνπ είλαη έλα κε ην Γηθό ζνπ. 
2. Καη έηζη ζήκεξα θάλνπκε ηε ραξνχκελε επηζηξνθή καο ζηνλ Οπξαλφ, απφ ηνλ νπνίν 
πνηέ πξαγκαηηθά δε θχγακε. 2Ο Τηφο ηνπ Θενχ εγθαηαιείπεη ηα φλεηξα ηνπ ζήκεξα.  Τηφο 
ηνπ Θενχ μαλάξρεηαη ζπίηη ηνπ ζήκεξα, απειεπζεξσκέλνο απφ ηελ ακαξηία θαη ληπκέλνο 
κε ηελ αγηνζχλε, κε ηε δηαλνεηηθή ηνπ πγεία απνθαηαζηεκέλε επηηέινπο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 228 
 
Ο Θεόο δε κε έρεη θαηαδηθάζεη. Ούηε θη εγώ ζα θαηαδηθάδσ πηα ηνλ εαπηό κνπ. 
 
1. Ο Παηέξαο κνπ γλσξίδεη ηελ αγηνζχλε κνπ. 2Θα αξλεζψ ηε γλψζε Σνπ θαη ζα πηζηέςσ 
ζε φ,ηη ε γλψζε Σνπ θάλεη αδχλαην; 3Θα δερηψ ζαλ αιεζηλφ φ,ηη Απηφο δηαθεξχζζεη φηη 
είλαη αλαιεζέο; 4Ή ζα δερηψ ην Λφγν Σνπ γηα ην ηη είκαη, επεηδή Απηφο είλαη ν Γεκηνπξγφο 
κνπ θαη Απηφο πνπ γλσξίδεη ηελ αιεζηλή θαηάζηαζε ηνπ Τηνχ Σνπ; 
2. Παηέξα, έθαλα ιάζνο γηα ηνλ εαπηό κνπ, επεηδή δε ζπλεηδεηνπνίεζα ηελ Πεγή από ηελ 
Οπνία πξνήιζα. 2Γελ έρσ θύγεη από απηή ηελ πεγή γηα λα κπσ ζ ' έλα ζώκα θαη λα 
πεζάλσ. 3Ζ αγηνζύλε κνπ εμαθνινπζεί λα είλαη έλα κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ, όπσο θαη εγώ 
είκαη κέξνο ηνπ Δαπηνύ νπ. 4Καη ηα ιάζε κνπ γηα ηνλ εαπηό κνπ είλαη όλεηξα. 5ήκεξα ηα 
αθήλσ λα θύγνπλ. 6Καη ζηέθνκαη έηνηκνο λα ιάβσ κνλάρα ην Λόγν νπ γηα ην ηη 
πξαγκαηηθά είκαη. 
 
 
 



 219 

ΜΑΘΖΜΑ 229  
 
Ζ Αγάπε, ε Οπνία κε δεκηνύξγεζε, είλαη απηό πνπ είκαη. 
 
1. Αλαδεηψ ηνλ ίδην κνπ ηνλ Δαπηφ θαη Σνλ βξίζθσ ζε απηά ηα ιφγηα: «ε Αγάπε, ε Οπνία 
κε δεκηνχξγεζε, είλαη απηφ πνπ είκαη». 2Σψξα δε ρξεηάδνκαη λα αλαδεηψ άιιν. 3Ζ Αγάπε 
έρεη θπξηαξρήζεη. 4Σφζν ήζπρα κε πεξίκελε λα γπξίζσ ζπίηη, πνπ δε ζα ζηξέςσ πηα ην 
βιέκκα κνπ καθξηά απφ ην άγην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ. 5Καη φ,ηη θνηηάδσ επηβεβαηψλεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Δαπηνχ πνπ επηδίσμα λα ράζσ, αιιά πνπ ν Παηέξαο κνπ έρεη 
θξαηήζεη ζε αζθάιεηα γηα κέλα. 
2. Παηέξα ε επραξηζηώ γηα απηό πνπ είκαη, ζε επραξηζηώ πνπ θξαηάο ηνλ Δαπηό κνπ 
άζηθην θαη αλακάξηεην ελ κέζσ όισλ ησλ ζθέςεσλ ηεο ακαξηίαο, πνπ ν αλόεηνο λνπο κνπ 
επηλόεζε. 2Καη ε επραξηζηώ πνπ κε έζσζεο από απηέο. 3Ακήλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 230 
 
Σώξα ζα αλαδεηήζσ θαη ζα βξσ ηελ εηξήλε ηνπ Θενύ. 
 
1. ηελ εηξήλε δεκηνπξγήζεθα. 2Καη ζηελ εηξήλε παξακέλσ. 3Γελ είλαη ζηε δχλακε κνπ λα 
αιιάμσ ηνλ Δαπηφ κνπ. 4Πφζν επζπιαρληθφο είλαη ν Θεφο ν Παηέξαο κνπ, πνπ φηαλ κε 
δεκηνχξγεζε κνπ έδσζε εηξήλε γηα πάληα. 5Σψξα δεηψ κνλάρα λα είκαη φ,ηη είκαη. 6Καη 
κπνξεί λα κε κνπ δνζεί απηφ, φηαλ είλαη γηα πάληα αιεζηλφ; 
2. Παηέξα, αλαδεηώ ηελ εηξήλε πνπ κνπ έδσζεο ζηε δεκηνπξγία κνπ. 2,ηη δόζεθε ηόηε 
πξέπεη λα είλαη εδώ ηώξα, γηαηί ε δεκηνπξγία κνπ έγηλε έμσ από ην ρξόλν θαη αθόκα 
παξακέλεη ππεξάλσ θάζε αιιαγήο. 3Ζ εηξήλε κε ηελ νπνία ν Τηόο νπ γελλήζεθε ζην Ννπ 
νπ ιάκπεη εθεί ακεηάβιεηε. 4Δίκαη όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 5Υξεηάδνκαη κνλάρα λα ζε 
θαιέζσ, γηα λα βξσ ηελ εηξήλε πνπ έδσζεο. 6Σν Θέιεκα νπ ηελ έδσζε ζηνλ Τηό νπ. 
 
2. Ση Δίλαη ε σηεξία; 
 
Η. Ζ ζσηεξία είλαη κηα ππφζρεζε απφ ην Θεφ φηη ζα βξεηο επηηέινπο ην δξφκν ζνπ πξνο 
Απηφλ. 2Γελ κπνξεί παξά λα πξαγκαηνπνηεζεί. 3Δγγπάηαη φηη ν ρξφλνο ζα έρεη έλα ηέινο 
θαη φηη φιεο νη ζθέςεηο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζην ρξφλν ζα ηειεηψζνπλ επίζεο. 4Ο Λφγνο ηνπ 
Θενχ δίλεηαη ζε θάζε λνπ πνπ λνκίδεη φηη έρεη δηαηξεκέλεο ζθέςεηο θαη ζα αληηθαηαζηήζεη 
απηέο ηηο ζθέςεηο ηεο δηακάρεο κε ηε θέςε ηεο εηξήλεο. 
2. Ζ θέςε ηεο εηξήλεο δφζεθε ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ηε ζηηγκή πνπ ν λνπο ηνπ ζπιινγίζηεθε 
ηνλ πφιεκν. 2Γελ ππήξρε αλάγθε γηα κηα ηέηνηα θέςε πξνεγνπκέλσο, γηαηί ε εηξήλε είρε 
δνζεί ρσξίο αληίζεην θαη απιψο ππήξρε. 3Οηαλ φκσο ν λνπο είλαη δηαηξεκέλνο, ππάξρεη 
αλάγθε γηα ζεξαπεία. 4Έηζη ε θέςε πνπ έρεη ηε δχλακε λα ζεξαπεχζεη ην ζρίζκα έγηλε 
κέξνο θάζε θνκκαηηνχ ηνπ λνπ πνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη έλα, αιιά δελ αλαγλψξηδε ηελ 
ελφηεηα ηνπ. 5Σψξα δε γλψξηδε πνηνο είλαη θαη λφκηδε φηη ν ίδηνο ηνπ ν Δαπηφο είρε ραζεί. 
3. Ζ ζσηεξία είλαη κηα εμνπδεηέξσζε απφ ηελ άπνςε φηη δελ θάλεη ηίπνηα, απιψο δε δίλεη 
ππνζηήξημε ζηνλ θφζκν ησλ νλείξσλ θαη ηεο θαθίαο. 2Καη έηζη αθήλεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο λα 
θχγνπλ. Δπεηδή δελ ηηο ππνζηεξίδεη, απηέο εμαθαλίδνληαη ήζπρα. 4Καη φ,ηη έθξπβαλ 
απνθαιχπηεηαη ηψξα: έλαο βσκφο αθηεξσκέλνο ζην άγην 'λνκα ηνπ Θενχ θαη κε ην Λφγν 
Σνπ γξακκέλν πάλσ ηνπ, κε ηα δψξα ηεο ζπγρψξεζεο ηνπ θαη κε ηε κλήκε ηνπ Θενχ φρη 
πνιχ πην πίζσ. 
4. Αο εξρφκαζηε θαζεκεξηλά ζε απηφ ην άγην κέξνο θαη αο πεξλάκε ιίγε ψξα καδί. 2Δδψ 
κνηξαδφκαζηε ην ηειεπηαίν καο φλεηξν. Δίλαη έλα φλεηξν ζην νπνίν δελ ππάξρεη πφλνο, 
επεηδή πεξηέρεη κηα γεχζε ηεο δφμαο πνπ καο έρεη δνζεί απφ ην Θεφ. 4Σν γξαζίδη 
βιαζηαίλεη κέζα απφ ην ρψκα ηψξα, ηα δέληξα κπνπκπνπθηάδνπλ θαη ηα πνπιηά έρνπλ 
έξζεη λα δήζνπλ κέζα ζηα θιαδηά ηνπο. 5Ζ γε μαλαγελληέηαη κέζα ζε κηα λέα πξννπηηθή. 6Ζ 
λχρηα έρεη θχγεη θαη εκείο έρνπκε έξζεη καδί ζην θσο. 
5. Απφ εδψ δίλνπκε ηε ζσηεξία ζηνλ θφζκν, επεηδή εδψ ηε ιάβακε. 2Σν ηξαγνχδη ηεο 
ραξάο καο είλαη ην θάιεζκα γηα φιν ηνλ θφζκν φηη ε ειεπζεξία έρεη επηζηξέςεη, φηη ν 
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ρξφλνο έρεη ζρεδφλ ηειεηψζεη θαη φηη ν Τηφο ηνπ Θενχ έρεη λα πεξηκέλεη κηα κφλν ζηηγκή λα 
ζπκεζεί ηνλ Παηέξα ηνπ, κέρξη λα ηειεηψζνπλ ηα φλεηξα θαη κέρξη λα εμαθαληζηεί ν θφζκνο 
ζην θσο ηεο αησληφηεηαο θαη ν Οπξαλφο λα είλαη ην κφλν πνπ ππάξρεη ηψξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 231 
  
Παηέξα, ζέισ κόλν θαη κόλν λα ε ζπκεζώ. 
 
1. Ση κπνξεί λα αλαδεηώ, Παηέξα, παξά ηελ Αγάπε νπ; 2Ίζσο λα λνκίδσ όηη αλαδεηώ θάηη 
άιιν, έλα πξάγκα ζην νπνίν έρσ δώζεη πνιιά νλόκαηα. 3Ζ αγάπε νπ είλαη σζηόζν ην 
κόλν πξάγκα πνπ αλαδεηώ ή έρσ πνηέ αλαδεηήζεη. 4Γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν πνπ 
πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα βξσ. 5Αο ε ζπκεζώ. 6Ση άιιν ζα κπνξνύζα λα επηζπκώ παξά 
ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηό κνπ; 
2. Απηφ είλαη ην ζέιεκα ζνπ, αδεξθέ κνπ. 2Καη κνηξάδεζαη απηφ ην ζέιεκα κε εκέλα θαη κε 
Απηφλ επίζεο πνπ είλαη ν Παηέξαο καο. 3Ή ζχκεζε Σνπ είλαη ν Οπξαλφο.4Απηφ θη 
αλαδεηάκε. 5Καη είλαη κνλάρα απηφ πνπ ζα καο δνζεί λα βξνχκε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 232  
 
Να είζαη ζην λνπ κνπ, Παηέξα κνπ, όιε ηελ εκέξα. 
 
1. Να είζαη ζην λνπ κνπ, Παηέξα κνπ, όηαλ μππλήζσ, ιάκπε, πάλσ κνπ όιε ηελ εκέξα 
ζήκεξα. 2Κάζε ιεπηό αο είλαη κηα ώξα πνπ πεξλώ καδί ζνπ. 3Καη αο κελ μερλώ θάζε κηα 
ώξα ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα έλα πνπ έρεηο κείλεη καδί κνπ θαη πάληνηε ζα είζαη καδί κνπ 
γηα λα αθνύο ην θάιεζκα κνπ θαη λα κνπ απαληάο. 4Καζώο έξρεηαη ην βξάδπ, αο κείλνπλ 
όιεο νη ζθέςεηο κνπ αθίλεηεο ζε Δζέλα θαη ζηελ Αγάπε νπ. 5Καη αο θνηκεζώ ζίγνπξνο γηα 
ηελ αζθάιεηα κνπ, βέβαηνο γηα ηε θξνληίδα νπ θαη επηπρηζκέλνο πνπ θαηαιαβαίλσ όηη 
είκαη ν Τηόο νπ. 
2. Έηζη πξέπεη λα είλαη ε θάζε κέξα. 2ήκεξα, αο βάιεη ηέινο ζην θφβν ε εμάζθεζε ζνπ. 
3Έρε πίζηε ζε Απηφλ πνπ είλαη ν Παηέξαο ζνπ. 4Δκπηζηέςνπ φια ηα πξάγκαηα ζε Απηφλ. 
5Άθεζέ Σνλ λα ζνπ απνθαιχςεη φια ηα πξάγκαηα, θαη λα είζαη άθνβνο επεηδή είζαη ν Τηφο 
Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 233  
 
Γίλσ ηε δσή κνπ ζην Θεό γηα λα ηελ θαζνδεγήζεη ζήκεξα. 
 
1. Παηέξα, νπ δίλσ όιεο ηηο ζθέςεηο κνπ ζήκεξα. 2Γε ζα ήζεια λα έρσ θακηά από ηηο δηθέο 
κνπ ζθέςεηο. 3Αληί γηα απηέο δώζε κνπ ηηο Γηθέο νπ. 4νπ δίλσ θαη όιεο ηηο πξάμεηο κνπ 
επίζεο, ώζηε λα κπνξώ λα θάλσ ην ζέιεκα νπ αληί λα επηδηώθσ ζηόρνπο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ θαη λα ράλσ ην ρξόλν κνπ κε κάηαηεο θαληαζίεο. 5ήκεξα έξρνκαη 
ζε Δζέλα. 6Θα αθήζσ ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ θαη απιώο ζα αθνινπζήζσ Δζέλα. ΊΑο είζαη 
Δζύ ν Οδεγόο θαη εγώ απηόο πνπ ε αθνινπζεί θαη δελ ακθηζβεηεί ηε ζνθία ηνπ Άπεηξνπ 
νύηε ηελ Αγάπε, ηελ ηξπθεξόηεηα ηεο νπνίαο δελ θαηαλνώ, αιιά ε νπνία είλαη ην ηέιεην 
δώξν νπ γηα κέλα. 
2. ήκεξα έρνπκε Οδεγφ λα καο δείμεη ην δξφκν. 2Καη θαζψο βαδίδνπκε καδί, ζα δψζνπκε 
ηε ζεκεξηλή κέξα ζε Απηφλ ρσξίο θακηά επηθχιαμε. 3ήκεξα είλαη ε εκέξα Σνπ. 4Καη έηζη 
είλαη κηα κέξα αλαξίζκεησλ δψξσλ θαη επινγηψλ γηα καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 234  
 
Παηέξα, ζήκεξα είκαη ν Τηόο νπ θαη πάιη. 
 
1. ήκεξα ζα πξνζδνθνχκε ηελ ψξα πνπ ηα φλεηξα ηεο ακαξηίαο θαη ηεο ελνρήο ζα έρνπλ 
ηειεηψζεη θαη ζα έρνπκε θηάζεη ζηελ άγηα εηξήλε απφ ηελ νπνία πνηέ δε θχγακε. 2Μφλν 
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κηα ζηηγκνχια έρεη πεξάζεη κεηαμχ ηεο αησληφηεηαο θαη απηνχ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ην 
ρξφλν. 3Σφζν ζχληνκν ήηαλ απηφ ην δηάζηεκα, πνπ δελ ππήξμε δηαθνπή ή ράζκα ζηηο 
ζθέςεηο πνπ είλαη γηα πάληα ελνπνηεκέλεο ζαλ έλα. 4Σίπνηα δελ έρεη πνηέ ζπκβεί πνπ λα 
δηαηαξάμεη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ. 5Σν δερφκαζηε απηφ ζήκεξα σο 
εληειψο αιεζηλφ. 
2. ε επραξηζηνύκε, Παηέξα, πνπ δελ κπνξνύκε λα μεράζνπκε Δζέλα θαη ηελ Αγάπε νπ. 
2Αλαγλσξίδνπκε ηελ αζθάιεηά καο θαη δίλνπκε επραξηζηίεο γηα όια ηα δώξα πνπ καο έρεηο 
δώζεη, γηα όιε ηε γεκάηε αγάπε βνήζεηα πνπ έρνπκε ιάβεη, γηα ηελ αηώληα ππνκνλή νπ θαη 
ην Λόγν πνπ καο έρεηο δώζεη θαη ιέεη όηη έρνπκε ζσζεί. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 235  
 
Ο Θεόο, ζηελ επζπιαρλία Σνπ, ζέιεη λα ζσζώ. 
 
1. Υξεηάδνκαη κνλάρα λα θνηηάμσ φια ηα πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη λα κε πιεγψλνπλ θαη 
δηαβεβαηψλνληαο ηνλ εαπηφ κνπ κε ηέιεηα ζηγνπξηά φηη «ν Θεφο ζέιεη λα ζσζψ απφ απηφ», 
απιψο λα ηα δσ λα εμαθαλίδνληαη. 2Υξεηάδνκαη κνλάρα λα ζπκάκαη φηη ην Θέιεκα ηνπ 
Παηέξα κνπ γηα κέλα είλαη κφλν θαη κφλν ε επηπρία, γηα λα αλαθαιχςσ φηη κφλν ε επηπρία 
έρεη έξζεη ζε κέλα. 3Καη ρξεηάδνκαη κνλάρα λα ζπκάκαη φηη ε Αγάπε ηνπ Θενχ πεξηβάιιεη 
ηνλ Τηφ Σνπ θαη δηαηεξεί ηελ αζσφηεηα ηνπ ηέιεηα γηα πάληα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε 
ζσηεξία κνπ θαη ηελ παληνηηλή αζθάιεηα κνπ ζηα Υέξηα Σνπ. 4Δγψ είκαη ν Τηφο πνπ Απηφο 
αγαπά. 5Καη ζήκεξα ζψδνκαη επεηδή ν Θεφο, ζηελ επζπιαρλία Σνπ, ην ζέιεη απηφ. 
2. Παηέξα, ε αγηνζύλε νπ είλαη δηθή κνπ. 2Ζ Αγάπε νπ κε δεκηνύξγεζε θαη έθαλε γηα 
πάληα ηελ αζσόηεηα κνπ κέξνο ηνπ Δαπηνύ νπ. 3Γελ έρσ θακηά ελνρή ή ακαξηία κέζα 
κνπ, επεηδή δελ ππάξρεη θακηά κέζα ζε Δζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 236 
 
Κπβεξλώ ην λνπ κνπ, ηνλ νπνίν εγώ κόλνο κνπ πξέπεη λα θπβεξλώ. 
 
1. Έρσ έλα βαζίιεην πνπ πξέπεη λα θπβεξλήζσ. 2Μεξηθέο θνξέο δε θαίλεηαη θαζφινπ φηη 
είκαη ν βαζηιηάο ηνπ. 3Φαίλεηαη λα ζξηακβεχεη εηο βάξνο κνπ θαη λα κνπ ιέεη ηη λα ζθέθηνκαη 
θαη ηη λα θάλσ θαη ηη λα αηζζάλνκαη. 4Κη σζηφζν κνπ έρεη αλαηεζεί λα ππεξεηψ 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ αληηιακβάλνκαη κέζα ζε απηφ. 5 λνπο κνπ κπνξεί κνλάρα λα 
ππεξεηεί. 6ήκεξα δίλσ ηελ ππεξεζία ηνπ ζην Άγην Πλεχκα γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 
φπσο λνκίδεη. 7Δηζη δηεπζχλσ ην λνπ κνπ, ηνλ νπνίν εγψ κφλνο κνπ κπνξψ λα θπβεξλψ. 
8Καη έηζη ηνλ αθήλσ ειεχζεξν λα θάλεη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
2. Παηέξα, ν λνπο κνπ δέρεηαη ηηο θέςεηο νπ θαη απνξξίπηεη ζήκεξα όιεο ηηο ζθέςεηο 
εθηόο από ηηο Γηθέο νπ. 2Κπβεξλώ ην λνπ κνπ θαη ηνλ πξνζθέξσ ζε Δζέλα. 3Γέμνπ ην 
δώξν κνπ, επεηδή είλαη ην Γηθό νπ δώξν γηα κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 237  
 
Σώξα είκαη πξόζπκνο λα είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζε ν Θεόο. 
 
1. ήκεξα ζα δερηψ ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 2Θα αλπςσζψ ζηε καθαξηφηεηα θαη ζα 
αθήζσ ην θσο κέζα κνπ λα ιάκπεη πάλσ ζην θφζκν φιε ηελ εκέξα. 3Φέξλσ ζηνλ θφζκν 
ηα λέα ηεο ζσηεξίαο πνπ αθνχσ θαζψο ν Θεφο ν Παηέξαο κνπ κνπ κηιά. 4Καη βιέπσ ηνλ 
θφζκν πνπ ν Υξηζηφο ζα κε ήζειε λα δσ, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη βάδεη ηέινο ζην πηθξφ 
φλεηξν ηνπ ζαλάηνπ, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη είλαη ην θάιεζκα ηνπ Παηέξα κνπ γηα κέλα. 
2. Ο Υξηζηόο είλαη ηα κάηηα κνπ ζήκεξα θαη ηα απηηά πνπ αθνύλ ηε Φσλή γηα ην Θεό 
ζήκεξα. 2Παηέξα, έξρνκαη ζε Δζέλα κέζσ Απηνύ πνπ είλαη ν Τηόο νπ θαη ν αιεζηλόο κνπ 
Δαπηόο επίζεο. 3Ακήλ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 238  
 
ιε ε ζσηεξία βαζίδεηαη ζηελ απόθαζε κνπ. 
 
1. Παηέξα, ε εκπηζηνζύλε νπ ζε κέλα είλαη ηόζν κεγάιε πνπ πξέπεη λα είκαη άμηνο. 2Δζύ 
κε δεκηνύξγεζεο θαη κε γλσξίδεηο όπσο είκαη. 3Κη σζηόζν έβαιεο ηε ζσηεξία ηνπ Τηνύ νπ 
ζηα ρέξηα κνπ θαη ηελ άθεζεο λα εμαξηεζεί από ηελ απόθαζε κνπ. 4Πξέπεη πξάγκαηη λα κε 
αγαπάο πνιύ. 5Καη πξέπεη επίζεο λα είκαη αθιόλεηνο ζηελ αγηνζύλε γηα λα κνπ έρεηο δώζεη 
ηνλ Τηό νπ, βέβαηνο όηη είλαη πνιύ αζθαιήο, Απηόο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη κέξνο ηνπ 
Δαπηνύ νπ, αιιά ν Οπνίνο αλήθεη θαη ζε κέλα επεηδή είλαη ν Δαπηόο κνπ. 
2. Καη έηζη ζηακαηάκε θαη πάιη ζήκεξα λα ζθεθηνχκε πφζν καο αγαπά ν Παηέξαο καο. 
2Καη πφζν αγαπεηφο Σνπ είλαη ν Τηφο Σνπ, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Αγάπε Σνπ 
θαη ζηνλ νπνίν ε Αγάπε Σνπ νινθιεξψλεηαη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 239  
 
Ζ δόμα ηνπ Παηέξα κνπ είλαη δηθή κνπ. 
 
1. ήκεξα αο κελ θαιπθζεί ε αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ καο απφ κηα ςεχηηθε ηαπεηλφηεηα. 
2Αληηζέησο, αο είκαζηε επγλψκνλεο γηα ηα δψξα πνπ ν Παηέξαο καο έδσζε. 3Μπνξνχκε 
λα δνχκε ίρλε ακαξηίαο θαη ελνρήο ζε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο Απηφο κνηξάδεηαη ηε δφμα 
Σνπ; 4Καη είλαη δπλαηφ λα κελ είκαζηε κεηαμχ απηψλ, φηαλ Απηφο αγαπά ηνλ Τηφ Σνπ γηα 
πάληα θαη κε ηέιεηα ζηαζεξφηεηα, γλσξίδνληαο φηη ν Τηφο Σνπ είλαη φπσο ηνλ δεκηνχξγεζε; 
2. ε επραξηζηνύκε, Παηέξα, γηα ην θσο πνπ ιάκπεη γηα πάληα κέζα καο. 2Καη ην ηηκνύκε 
απηό ην θσο επεηδή Δζύ ην κνηξάδεζαη κε καο. 3Δίκαζηε έλα, ελσκέλνη ζε απηό ην θσο θαη 
έλα κε Δζέλα, ζηελ εηξήλε κε όιε ηε δεκηνπξγία θαη κε ηνλ εαπηό καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 240  
 
Ο θόβνο δελ δηθαηνινγείηαη όπνηα κνξθή θαη λα πάξεη. 
 
1. Ο θφβνο είλαη απάηε. 2Δπηβεβαηψλεη φηη έρεηο δεη ηνλ εαπηφ ζνπ φπσο δε ζα κπνξνχζεο 
πνηέ λα είζαη θαη φηη βιέπεηο επνκέλσο έλαλ θφζκν πνπ είλαη αδχλαηνο. 3χηε έλα πξάγκα 
ζε απηφλ ηνλ θφζκν δελ είλαη αιεζηλφ. 4Ή κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη δελ έρεη 
ζεκαζία. 5Απιψο επηβεβαηψλεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ζνπ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. 6Αο κελ 
μεγειαζηνχκε ζήκεξα. 7Δίκαζηε νη Τηνί ηνπ Θενχ. 8Γελ ππάξρεη θφβνο κέζα καο, γηαηί ν 
θαζέλαο απφ καο είλαη έλα κέξνο ηεο Ίδηαο ηεο Αγάπεο. 
2. Πόζν αλόεηνη είλαη νη θόβνη καο! 2Θα άθελεο Δζύ ηνλ Τηό νπ λα ππνθέξεη; 3Γώζε καο 
πίζηε ζήκεξα λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ Τηό νπ θαη λα ηνλ απειεπζεξώζνπκε. 4Αο ηνλ 
ζπγρσξέζνπκε εηο ην λνκα νπ, έηζη ώζηε λα θαηαιάβνπκε ηελ αγηνζύλε ηνπ θαη λα 
αηζζαλζνύκε γηα απηόλ ηελ αγάπε πνπ είλαη θαη Γηθή νπ επίζεο. 
 
3. Ση Δίλαη ν Κόζκνο; 
 
1. Ο θφζκνο είλαη αλαιεζήο αληίιεςε. 2Έρεη γελλεζεί απφ έλα ιάζνο θαη δελ έρεη θχγεη 
απφ ηελ πεγή ηνπ. 3Θα παξακείλεη καδί ζνπ κφλν φζν εμαθνινπζείο λα αγαπάο ηε ζθέςε 
πνπ ηνλ έπιαζε. 4Οηαλ ε ζθέςε ηνπ απνρσξηζκνχ αιιαρηεί θαη γίλεη κηα ζθέςε αιεζηλήο 
ζπγρψξεζεο, ν θφζκνο ζα ηδσζεί κέζα ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ θσο, έλα θσο πνπ 
νδεγεί ζηελ αιήζεηα, φπνπ φινο ν θφζκνο θαη φια ηα ιάζε ηνπ ζα εμαθαληζηνχλ. 5Σψξα ε 
πεγή ηνπ θφζκνπ έρεη εμαθαληζηεί θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έρνπλ επίζεο εμαθαληζηεί. 
2. Ο θφζκνο πιάζηεθε ζαλ κηα επίζεζε ζην Θεφ. 2πκβνιίδεη ην θφβν. 3Καη ηη είλαη ν 
θφβνο παξά ε απνπζία ηεο αγάπεο; 4Ο θφζκνο ινηπφλ πξννξίζηεθε λα είλαη έλα κέξνο 
φπνπ ν Θεφο δε ζα κπνξνχζε λα έξζεη θαη φπνπ ν Τηφο Σνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη καθξηά 
Σνπ. 5Δδψ γελλήζεθε ε αληίιεςε, γηαηί ε γλψζε δε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηέηνηεο 
παξάινγεο ζθέςεηο. 6Σα κάηηα φκσο μεγεινχλ θαη ηα απηηά αθνχλ αλαθξίβεηεο. 7Σψξα είλαη 
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δπλαηφ λα γίλνπλ ιάζε, επεηδή ε βεβαηφηεηα έρεη ραζεί. 
3. Αληί γηα βεβαηφηεηα, νη κεραληζκνί ησλ ςεπδαηζζήζεσλ έρνπλ γελλεζεί. 2Καη ηψξα 
πεγαίλνπλ λα βξνπλ φ,ηη ηνπο έρεη αλαηεζεί λα αλαδεηήζνπλ. 3 ζηφρνο ηνπο είλαη λα 
εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ, πνπ ν θφζκνο πιάζηεθε γηα λα βεβαηψζεη θαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη. 4ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θφζκνπ βιέπνπλ κνλάρα έλα ζηεξεφ ζεκέιην 
ζην νπνίν ε αιήζεηα δεη θαη βαζηιεχεη καθξηά απφ ηα ςέκαηα. 5Σν θαζεηί πνπ κεηαδίδνπλ 
φκσο είλαη κφλν θαη κφλν κηα ςεπδαίζζεζε πνπ θξαηηέηαη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα. 
4. πσο ε φξαζε πιάζηεθε γηα λα νδεγήζεη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα, έηζη κπνξεί θαη λα 
απνθηήζεη λέα θαηεχζπλζε. 2Οη ήρνη γίλνληαη ην θάιεζκα ηνπ Θενχ θαη ζε φιε ηελ 
αληίιεςε κπνξεί λα δνζεί έλαο λένο ζθνπφο απφ Απηφλ πνπ ν Θεφο φξηζε σο σηήξα ηνπ 
θφζκνπ. 3Αθνινχζεζε ην Φσο Σνπ θαη δεο ηνλ θφζκν φπσο Απηφο ηνλ βιέπεη. 4Άθνπ 
κνλάρα ηε Φσλή Σνπ ζην θαζεηί πνπ ζνπ κηιά. 5Καη άθεζε Σνλ λα ζνπ δψζεη ηελ εηξήλε 
θαη ηε βεβαηφηεηα πνπ έρεηο πεηάμεη, αιιά πνπ ν Οπξαλφο έρεη θπιάμεη γηα ζέλα κέζα ζε 
Απηφλ. 
5. Αο κε κείλνπκε ηθαλνπνηεκέλνη κέρξη λα αζπαζηεί ν θφζκνο ηελ αιιαγκέλε καο 
αληίιεςε. 2Αο κελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζπγρψξεζε. 3Καη αο 
κελ επηρεηξήζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ απνζηνιή καο. 4Πξέπεη λα ζψζνπκε ηνλ θφζκν. 
5Γηαηί εκείο πνπ ηνλ πιάζακε πξέπεη λα ηνλ δνχκε κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ, ψζηε 
φ,ηη πιάζηεθε γηα λα πεζάλεη λα κπνξέζεη λα απνθαηαζηαζεί ζηελ αηψληα δσή. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 241  
 
Απηή ηελ άγηα ζηηγκή έρεη έξζεη ε ζσηεξία. 
 
1. Ση ραξά πνπ ππάξρεη ζήκεξα! 2Δίλαη κηα ψξα ηδηαίηεξνπ ενξηαζκνχ. 3Γηαηί ε ζεκεξηλή 
κέξα πξνζθέξεη ζην ζθνηεηληαζκέλν θφζκν ηε ζηηγκή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
απειεπζέξσζε ηνπ. 4Ζ κέξα ζηελ νπνία νη θαεκνί πεξλνχλ θαη ν πφλνο θεχγεη, έρεη έξζεη. 
5Ζ δφμα ηεο ζσηεξίαο αλαηέιιεη ζήκεξα πάλσ ζε έλαλ απειεπζεξσκέλν θφζκν. 6Απηή 
είλαη ε ψξα ηεο ειπίδαο γηα αλαξίζκεηα εθαηνκκχξηα. 7Θα ελσζνχλ ηψξα, θαζψο ηνπο 
ζπγρσξείο φινπο. 8Γηαηί ζα ζπγρσξεζψ ζήκεξα απφ Δζέλα. 
2. Έρνπκε ζπγρσξέζεη ηώξα ν έλαο ηνλ άιιν θαη έηζη μαλαξρόκαζηε επηηέινπο ζε έλα. 
2Παηέξα, ν Τηόο νπ, ν νπνίνο πνηέ δελ έθπγε, επηζηξέθεη ζηνλ Οπξαλό θαη ην ζπίηη ηνπ. 
3Πόζν ραξνύκελνη είκαζηε πνπ ε ςπρηθή καο πγεία έρεη απνθαηαζηαζεί θαη πνπ Θπκόκαζηε 
όηη είκαζηε όινη έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 242 
 
Ζ ζεκεξηλή κέξα είλαη ηνπ Θενύ. Δίλαη ην δώξν κνπ ζε Απηόλ. 
 
1. Γε ζα δηεπζχλσ ηε δσή κνπ κφλνο κνπ ζήκεξα. 2Γε θαηαιαβαίλσ ηνλ θφζκν θαη 
επνκέλσο ην λα πξνζπαζψ λα δηεπζχλσ ηε δσή κνπ κφλνο κνπ πξέπεη λα είλαη κφλν θαη 
κφλν κηα αλνεζία. 3Τπάξρεη φκσο Έλαο, πνπ γλσξίδεη φ,ηη είλαη ην θαιχηεξν γηα κέλα. 4Κη 
Απηφο ραίξεηαη λα θάλεη γηα κέλα κφλν απηέο ηηο επηινγέο πνπ νδεγνχλ ζην Θεφ. 5ε Απηφλ 
δίλσ ηε ζεκεξηλή κέξα, επεηδή Απηφο γλσξίδεη ην δξφκν πξνο ην Θεφ θαη επεηδή δε ζα 
ήζεια λα θαζπζηεξήζσ ηνλ εξρνκφ κνπ ζπίηη κνπ. 
2. Γίλνπκε ινηπόλ ηε ζεκεξηλή κέξα ζε έλα. 2Δξρόκαζηε κε ην λνπ καο εληειώο 
απξνθαηάιεπην. 3Γε δεηάκε ηίπνηα πνπ κπνξεί λα λνκίδνπκε όηη Θέινπκε. 4Γώζε καο ό,ηη 
Δζύ ζα ήζειεο λα ιάβνπκε. 5Δζύ γλσξίδεηο όιεο ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο καο. 6Καη ζα 
καο δώζεηο ην θαζεηί πνπ ρξεηαδόκαζηε, γηα λα καο βνεζήζεηο λα βξνύκε ην δξόκν καο 
πξνο ηα έλα. 
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ΜΑΘΖΜΑ 243  
 
ήκεξα δε ζα θξίλσ ηίπνηα από ό,ηη ζπκβαίλεη. 
 
1. Θα είκαη εηιηθξηλήο κε ηνλ εαπηφ κνπ ζήκεξα. 2Γε ζα λνκίζσ φηη γλσξίδσ ήδε απηφ πνπ 
πξέπεη λα παξακείλεη πέξα απφ ηελ ησξηλή κνπ θαηαλφεζε. 3Γε ζα λνκίζσ φηη 
θαηαιαβαίλσ ηελ νιφηεηα απφ ηα θνκκαηάθηα ηεο αληίιεςεο κνπ, ηα νπνία είλαη ην κφλν 
πνπ κπνξψ λα δσ. 4ήκεξα ην αλαγλσξίδσ απηφ. 5Καη έηζη απαιιάζζνκαη απφ ηηο θξίζεηο 
πνπ δελ κπνξψ λα θάλσ. 6Διεπζεξψλσ έηζη ηνλ εαπηφ κνπ θαη φ,ηη θνηηάδσ, ψζηε λα 
είκαζηε ελ εηξήλε φπσο καο δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 
2. Παηέξα, ζήκεξα αθήλσ ηε δεκηνπξγία ειεύζεξε λα είλαη όπσο πξαγκαηηθά είλαη. 2Σηκώ 
όια ηα κέξε ηεο, ζηα νπνία θη εγώ ζπκπεξηιακβάλνκαη. 3Δίκαζηε έλα, επεηδή θάζε κέξνο 
πεξηέρεη ηε κλήκε νπ, ε αιήζεηα πξέπεη λα ιάκπεη ζε όινπο καο σο έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 244  
 
Γελ θηλδπλεύσ πνπζελά ζηνλ θόζκν. 
 
1. Ο Τηόο νπ είλαη αζθαιήο νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθεηαη, γηαηί Δζύ είζαη εθεί καδί ηνπ. 
2Υξεηάδεηαη κνλάρα λα θαιέζεη ην λνκα νπ θαη Θα ζπκεζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη ηελ 
Αγάπε νπ, γηαηί απηά είλαη έλα. 3Πώο κπνξεί λα θνβάηαη ή λα ακθηβάιιεη ή λα κε γλσξίδεη 
όηη δελ κπνξεί λα ππνθέξεη, λα θηλδπλεύεη ή λα είλαη δπζηπρηζκέλνο, όηαλ αλήθεη ζε έλα, 
αγαπεκέλνο θαη γεκάηνο αγάπε κέζα ζηελ αζθάιεηα ηεο Παηξηθήο νπ αγθαιηάο; 
2. Δθεί βξηζθφκαζηε ζηελ αιήζεηα. 2Θχειιεο δελ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζην αγηαζκέλν 
άζπιν ηνπ ζπηηηνχ καο. 3ην Θεφ είκαζηε αζθαιείο. 4Γηαηί ηη κπνξεί λα έξζεη λα απεηιήζεη 
ηνλ 'Ίδην ην Θεφ, ή λα θνβίζεη φ,ηη ζα είλαη γηα πάληα κέξνο Σνπ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 245  
 
Ζ εηξήλε νπ είλαη καδί κνπ, Παηέξα. Δίκαη αζθαιήο. 
 
1. Ζ εηξήλε νπ κε πεξηβάιιεη, Παηέξα. 2Ζ εηξήλε νπ πεγαίλεη καδί κνπ όπνπ πεγαίλσ. 
3Ρίρλεη ην θσο ηεο ζε όινπο απηνύο πνπ ζπλαληώ. 4Σε θέξλσ ζε απηνύο πνπ είλαη 
απειπηζκέλνη θαη κόλνη θαη θνβηζκέλνη. 5Γίλσ ηελ εηξήλε νπ ζε απηνύο πνπ πνλνύλ, ή 
πελζνύλ ή λνκίδνπλ όηη έρνπλ ράζεη ηελ ειπίδα θαη ηελ επηπρία. 6ηείιε ηνπο ζε κέλα, 
Παηέξα κνπ. ΊΑο θέξλσ ηελ εηξήλε νπ καδί κνπ. 8Γηαηί ζα ήζεια λα ζώζσ ηνλ Τηό νπ, 
όπσο είλαη ην Θέιεκα νπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα αλαγλσξίζσ ηνλ Δαπηό κνπ. 
2. Καη έηζη βαδίδνπκε ελ εηξήλε. 2ε φιν ηνλ θφζκν δίλνπκε ην κήλπκα πνπ έρνπκε ιάβεη. 
3Καη έηζη εξρφκαζηε λα αθνχζνπκε ηε Φσλή γηα ην Θεφ, ν Οπνίνο καο κηιά θαζψο 
κεηαδίδνπκε ην Λφγν Σνπ θαη ηελ Αγάπε ηνπ Οπνίνπ αλαγλσξίδνπκε επεηδή κνηξαδφκαζηε 
ην Λφγν πνπ καο έρεη δψζεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 246 
 
Σν λα αγαπώ ηνλ Παηέξα κνπ ζεκαίλεη λα αγαπώ ηνλ Τηό Σνπ. 
 
1. Αο κε λνκίδσ φηη κπνξψ λα βξσ ην δξφκν πξνο ην Θεφ, αλ έρσ κίζνο ζηελ θαξδηά κνπ. 
2Αο κελ πξνζπαζψ λα πιεγψλσ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ θαη λα λνκίδσ φηη κπνξψ λα γλσξίδσ 
ηνλ Παηέξα ηνπ ή ηνλ Δαπηφ κνπ. 3Αο κελ παξαιείςσ λα αλαγλσξίζσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη 
παξ' φι' απηά λα πηζηεχσ φηη ε επίγλσζε κνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ηνλ Παηέξα κνπ, ή φηη ν 
λνπο κνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη φιε ηελ αγάπε πνπ ν Παηέξαο κνπ έρεη γηα κέλα θαη φιε ηελ 
αγάπε πνπ Σνπ αληαπνδίδσ. 
2. Θα δερηώ ην δξόκν πνπ Δζύ δηαιέγεηο γηα κέλα γηα λα έξζσ ζε έλα, Παηέξα κνπ. 2Γηαηί 
ζε απηό ην δξόκν ζα πεηύρσ, επεηδή είλαη ην Θέιεκα νπ. 3Καη είκαη πξόζπκνο λα 
αλαγλσξίζσ πσο ό,ηη Δζύ ζέιεηο είλαη ό,ηη θη εγώ ζέισ θαη κόλν απηό. 4Γηαιέγσ ινηπόλ λα 



 225 

αγαπώ ηνλ Τηό νπ. 5Ακήλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 247  
 
Υσξίο ηε ζπγρώξεζε ζα παξακείλσ ηπθισκέλνο. 
 
1. Ζ ακαξηία είλαη ην ζχκβνιν ηεο επίζεζεο. 2Αλ ηε δσ θάπνπ, ζα ππνθέξσ. 3Γηαηί ε 
ζπγρψξεζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε φξαζε ηνπ Υξηζηνχ έξρεηαη ζε κέλα. 4Αο 
δερηψ φ,ηη κνπ δείρλεη ε φξαζε Σνπ ζαλ ηελ απιή αιήζεηα θαη ζα ζεξαπεπηψ εληειψο. 
5Αδεξθέ, έια λα ζε δσ. 6Ζ νκνξθηά ζνπ θαζξεθηίδεη ηε δηθή κνπ νκνξθηά. 7Ζ αζσφηεηα 
ζνπ είλαη θαη δηθή κνπ. 8'Δρεηο ζπγρσξεζεί θαη καδί κε ζέλα έρσ ζπγρσξεζεί θη εγψ. 
2. Έηζη ζα ήζεια λα ηνπο δσ όινπο ζήκεξα. 2Οη αδεξθνί κνπ είλαη νη Τηνί νπ. 3Ζ 
Παηξόηεηα νπ ηνπο δεκηνύξγεζε θαη ηνπο έδσζε όινπο ζε κέλα σο κέξνο ηνπ Δαπηνύ νπ 
θαη ηνπ δηθνύ κνπ Δαπηνύ επίζεο. 4ήκεξα ε ηηκώ κέζσ απηώλ θαη έηζη ειπίδσ ζήκεξα λα 
αλαγλσξίζσ ηνλ Δαπηό κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 248  
 
Οηηδήπνηε ππνθέξεη δελ είλαη κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ. 
 
1. Έρσ απαξλεζεί ηελ αιήζεηα. 2Σψξα θαη κε ηελ ίδηα αθνζίσζε αο απαξλεζψ ηα ςέκαηα. 
3Ο,ηη ππνθέξεη δελ είλαη κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ. 4Ο,ηη πελζεί δελ είλαη ν εαπηφο κνπ. 5,ηη 
πνλά είλαη κνλάρα κηα ςεπδαίζζεζε ζην λνπ κνπ. 6,ηη πεζαίλεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πνηέ δε δνχζε θαη απιψο θαη κφλν γεινηνπνηνχζε ηελ αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 7Σψξα 
απαξλνχκαη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηηο απάηεο θαη ηα ςέκαηα γηα ηνλ 
άγην Τηφ ηνπ Θενχ. 8Σψξα είκαη έηνηκνο λα ηνλ μαλαδερηψ φπσο ηνλ δεκηνχξγεζε ν Θεφο 
θαη φπσο είλαη. 
2. Παηέξα, ε παλάξραηε αγάπε κνπ γηα έλα επηζηξέθεη θαη κνπ επηηξέπεη λα μαλαγαπήζσ 
θαη ηνλ Τηό νπ. 2Παηέξα, είκαη όπσο κε δεκηνύξγεζεο. 3Σώξα μαλαζπκάκαη ηελ Αγάπε 
νπ θαη ηε δηθή κνπ αγάπε. 4Σώξα θαηαιαβαίλσ όηη είλαη έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 249  
 
Ζ ζπγρώξεζε βάδεη ηέινο ζε όια ηα βάζαλα θαη ηηο απώιεηεο. 
 
1. Ζ ζπγρψξεζε απεηθνλίδεη έλαλ θφζκν φπνπ ηα βάζαλα έρνπλ ηειεηψζεη, νη απψιεηεο δελ 
είλαη δπλαηέο θαη ν ζπκφο δελ έρεη λφεκα. 2Οη επηζέζεηο έρνπλ ζηακαηήζεη θαη ε ηξέια έρεη 
έλα ηέινο. 3Ση βάζαλα κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηά ηψξα; 4Ση απψιεηεο κπνξνχλ λα 
ζπκβνχλ; 5Ο θφζκνο γίλεηαη έλα κέξνο ραξάο, αθζνλίαο, επζπιαρλίαο θαη αηέιεησηεο 
πξνζθνξάο. 6Δίλαη ηφζν φκνηνο κε ηνλ Οπξαλφ ηψξα, πνπ γξήγνξα κεηακνξθψλεηαη ζην 
θσο πνπ θαζξεθηίδεη. 7Καη έηζη ην ηαμίδη πνπ άξρηζε ν Τηφο ηνπ Θενχ έρεη ηειεηψζεη κέζα 
ζην θσο απφ ην νπνίν απηφο πξνήιζε. 
2. Παηέξα, είκαζηε πξόζπκνη λα επηζηξέςνπκε ηνπο λόεο καο ζε έλα. 2Σνπο έρνπκε 
πξνδώζεη, ηνπο έρνπκε θξαηήζεη αηρκάισηνπο ζε κηα πηθξή δηαζηξνθή θαη ηνπο έρνπκε 
ηξνκάμεη κε ζθέςεηο βίαο θαη ζαλάηνπ. 3Σώξα είκαζηε πξόζπκνη λα αλαπαπηνύκε θαη πάιη 
ζε έλα, όπσο Δζύ καο δεκηνύξγεζεο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 250 
 
Αο κελ δσ ηνλ εαπηό κνπ ζαλ λα βξίζθεηαη θάησ από πεξηνξηζκνύο. 
 
1. Αο δσ ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ ζήκεξα θαη αο είκαη απηφπηεο κάξηπξαο ηεο δφμαο ηνπ. 2Αο κελ 
πξνζπαζήζσ λα θξχςσ ην άγην θσο πνπ ππάξρεη κέζα ηνπ θαη λα δσ ηε δχλακε ηνπ λα 
κεηψλεηαη θαη λα γίλεηαη αδπλακία, θη αο κελ αληηιεθζψ ηηο ειιείςεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο ζα 
ήζεια λα ππνλνκεχζσ ηελ εμνπζία ηνπ. 
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2. Απηόο είλαη ν Τηόο νπ, Παηέξα κνπ. 2Καη ζήκεξα είκαη πξόζπκνο λα δσ ηελ θαινζύλε 
ηνπ αληί γηα ηηο ςεπδαηζζήζεηο κνπ. 3Απηόο είλαη ό,ηη θη εγώ είκαη θαη όπσο ηνλ βιέπσ έηζη 
βιέπσ θαη ηνλ εαπηό κνπ. 4ήκεξα είκαη πξόζπκνο λα δσ αιεζηλά, ώζηε λα κπνξέζσ 
επηηέινπο λα ηαπηηζηώ κε απηόλ. 
 
4. Ση είλαη ακαξηία; 
 
1. Ζ ακαξηία είλαη ηξέια. 2Δίλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν λνπο ηξειαίλεηαη θαη επηδηψθεη λα 
επηηξέςεη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αιήζεηα. 3Καη έρνληαο ηξειαζεί, 
βιέπεη ςεπδαηζζήζεηο εθεί πνπ ε αιήζεηα πξέπεη λα βξίζθεηαη θη εθεί πνπ πξαγκαηηθά 
είλαη. 4Ζ ακαξηία έδσζε κάηηα ζην ζψκα, γηαηί ηη ππάξρεη πνπ νη αλακάξηεηνη ζα ήζειαλ λα 
δνπλ; 5Ση αλάγθε έρνπλ απηνί απφ ζέεο ή ήρνπο ή έλα άγγηγκα; 6Ση ζα ήζειαλ λα αθνχζνπλ 
ή λα πξνζπαζήζνπλ λα πηάζνπλ; 7Ση ζα ήζειαλ λα αηζζαλζνχλ; 8Σν λα αηζζάλεηαη θαλείο 
κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο ζεκαίλεη φηη δε γλσξίδεη. 9Καη ε αιήζεηα κπνξεί κνλάρα λα 
είλαη γεκάηε απφ γλψζε θαη απφ ηίπνηα άιιν. 
2. Σν ζψκα είλαη ην φξγαλν πνπ έπιαζε ν λνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμαπαηήζεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ. 2Ο πξννξηζκφο ηνπ είλαη λα αγσλίδεηαη. 3 ζηφρνο ηνπ αγψλα φκσο κπνξεί λα 
αιιάμεη. 4Καη ηψξα ην ζψκα ππεξεηεί έλα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ. 5' 
Ο,ηη αλαδεηά ηψξα έρεη επηιεγεί απφ ην ζθνπφ πνπ ν λνπο έρεη πηνζεηήζεη ζαλ ηνλ 
αληηθαηαζηάηε ηνπ ζηφρνπ ηεο απηαπάηεο. 6Ζ αιήζεηα κπνξεί λα είλαη ν ζθνπφο ηνπ αληί 
γηα ηα ςέκαηα. 7Οη αηζζήζεηο ηφηε ζα επηδηψθνπλ λα επηβεβαηψλνπλ φ,ηη είλαη αιεζηλφ. 
3. Ζ ακαξηία είλαη ην ζπίηη φισλ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ κνλάρα 
πξάγκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζθέςεηο πνπ είλαη αλαιεζείο. 2Οη ςεπδαηζζήζεηο 
είλαη ε «απφδεημε» πσο φ,ηη δελ έρεη πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξαγκαηηθφ. 3Ζ ακαξηία 
«απνδεηθλχεη» φηη ν Τηφο ηνπ Θενχ είλαη θαθφο, φηη ε αησληφηεηα πξέπεη λα έρεη έλα ηέινο 
θαη φηη ε αηψληα δσή πξέπεη λα πεζάλεη. 4Καη ν Ίδηνο ν Θεφο έρεη ράζεη ηνλ Τηφ πνπ αγαπά, 
έρνληαο κνλάρα ηε δηαθζνξά γηα λα νινθιεξψζεη ηνλ Δαπηφ Σνπ θαη κε ην Θέιεκα Σνπ γηα 
πάληα ληθεκέλν απφ ην ζάλαην, κε ηελ αγάπε ζθνησκέλε απφ ην κίζνο θαη κε ηελ εηξήλε 
λα κελ ππάξρεη πηα. 
4. Σα φλεηξα ελφο ηξεινχ είλαη ηξνκαρηηθά θαη ε ακαξηία θαίλεηαη πξάγκαηη λα 
θαηαηξνκάδεη. 2Παξ' φι' απηά, φ,ηη αληηιακβάλεηαη ε ακαξηία είλαη κνλάρα έλα παηδαξηψδεο 
παηρλίδη. 3Ο Τηφο ηνπ Θενχ κπνξεί λα πξνζπνηείηαη φηη έρεη γίλεη έλα ζψκα, ζχκα ηνπ 
θαθνχ θαη ηεο ελνρήο, έρνληαο κνλάρα κηα κηθξή δσή πνπ ηειεηψλεη ζην ζάλαην. 4Δλ ησ 
κεηαμχ, φκσο, ν Παηέξαο ηνπ ιάκπεη πάλσ ηνπ θαη ηνλ αγαπά κε κηα παληνηηλή Αγάπε 
πνπ νη πξνζπνηήζεηο ηνπ δελ κπνξνχλ θαζφινπ λα αιιάμνπλ. 
5. Γηα πόζν θαηξό, σ Τηέ ηνπ Θενύ, ζα ζπλερίζεηο ην παηρλίδη ηεο ακαξηίαο; 
2Γε ζα ηα εγθαηαιείςνπκε απηά ηα θνθηεξά παηδηθά παηρλίδηα; 3Πφζν ζχληνκα ζα είζαη 
έηνηκνο λα γπξίζεηο ζπίηη; 4ήκεξα ίζσο; 5Γελ ππάξρεη ακαξηία. 6Ζ δεκηνπξγία είλαη 
ακεηάβιεηε. 7Θα ήζειεο λα εκπνδίζεηο θη άιιν ηελ επηζηξνθή ζηνλ Οπξαλφ; 8Γηα πφζν 
θαηξφ, σ άγηε Τηέ ηνπ Θενχ, γηα πφζν θαηξφ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 251  
 
Γε ρξεηάδνκαη ηίπνηα παξά κόλν ηελ αιήζεηα. 
 
1. Αλαδήηεζα πνιιά πξάγκαηα θαη βξήθα ηελ απφγλσζε. 2Σψξα αλαδεηψ κφλν έλα, γηαηί 
ζε απηφ ην έλα είλαη φια απηά πνπ ρξεηάδνκαη θαη κφλν φ,ηη ρξεηάδνκαη. 3Οια απηά πνπ 
αλαδήηεζα πξνεγνπκέλσο δελ ηα ρξεηαδφκνπλ θαη νχηε θαλ ηα ήζεια. 4Σε κφλε κνπ 
αλάγθε δελ ηελ αλαγλψξηζα. 5Αιιά ηψξα θαηαιαβαίλσ φηη ρξεηάδνκαη κφλν ηελ αιήζεηα. 
6ε απηήλ φιεο νη αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη, φινη νη πφζνη ζηακαηνχλ, φιεο νη ειπίδεο ηειηθά 
εθπιεξψλνληαη θαη ηα φλεηξα έρνπλ ηειεηψζεη. 7Σψξα έρσ ην θαζεηί πνπ ζα κπνξνχζα λα 
ρξεηαζηψ. 8Σψξα έρσ ην θαζεηί πνπ ζα κπνξνχζα λα ζέισ. 9Καη ηψξα βξίζθσ επηηέινπο 
ηνλ εαπηφ κνπ ελ εηξήλε. 
2. Καη γηα απηή ηελ Δηξήλε, Παηέξα καο, δίλνπκε επραξηζηίεο. 2,ηη εκείο νη ίδηνη 
απαξλεζήθακε, Δζύ ην έρεηο απνθαηαζηήζεη, απηό κνλάρα είλαη ό,ηη πξαγκαηηθά ζέινπκε. 



 227 

 
ΜΑΘΖΜΑ 252  
 
Ο Τηόο ηνπ Θενύ είλαη ν Δαπηόο κνπ. 
 
1. Ο Δαπηφο κνπ είλαη άγηνο ππεξάλσ φισλ ησλ ζθέςεσλ ηεο αγηνζχλεο πνπ κπνξψ ηψξα 
λα ζπιιάβσ. 2Ζ θσηεηλή θαη ηέιεηα αγλφηεηα Σνπ είλαη πνιχ πην ιακπξή απφ φ,ηη είλαη 
νπνηνδήπνηε θσο πνπ έρσ πνηέ δεη. 3Ζ αγάπε Σνπ είλαη απεξηφξηζηε, κε κηα έληαζε πνπ 
ζπγθξαηεί φια ηα πξάγκαηα κέζα ηεο, ζηε γαιήλε ηεο ήξεκεο βεβαηφηεηαο. 4Ζ δχλακε ηνπ 
δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο θινγεξέο παξνξκήζεηο πνπ θηλνχλ ηνλ θφζκν, αιιά απφ ηελ 
απεξηφξηζηε Αγάπε ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ. 5Πφζν πην πάλσ απφ απηφ ηνλ θφζκν πξέπεη λα 
βξίζθεηαη ν Δαπηφο κνπ θη σζηφζν πφζν θνληά ζε κέλα θαη ζην Θεφ! 
2. Παηέξα, Δζύ γλσξίδεηο ηνλ αιεζηλό κνπ Δαπηό. 2Απνθάιπςέ Σνλ ηώξα ζε κέλα πνπ 
είκαη ν Τηόο νπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα αλνίμσ ηα κάηηα κνπ ζηελ αιήζεηα κέζα νπ θαη λα 
γλσξίδσ όηη ν Οπξαλόο έρεη απνθαηαζηεζεί ζε κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 253  
 
Ο Δαπηόο κνπ Δίλαη Κπβεξλήηεο ηνπ ύκπαληνο. 
 
1. Δίλαη αδχλαην λα κνπ ζπκβεί θάηη πνπ εγψ ν ίδηνο δελ ην έρσ δεηήζεη. 2Αθφκα θαη ζε 
απηφ ηνλ θφζκν, εγψ είκαη απηφο πνπ θπβεξλά ην πεπξσκέλν κνπ. 3,ηη ζπκβαίλεη, είλαη 
φ,ηη επηζπκψ. 4,ηη δελ ζπκβαίλεη, είλαη φ,ηη δελ ζέισ λα ζπκβεί. 5Πξέπεη λα ην δερηψ απηφ. 
6Γηαηί έηζη νδεγνχκαη πέξα απφ απηφ ηνλ θφζκν ζηα δεκηνπξγήκαηα κνπ, ηα παηδηά ηνπ 
ζειήκαηνο κνπ, ζηνλ Οπξαλφ φπνπ ν άγηνο Δαπηφο κνπ θαηνηθεί καδί ηνπο θαη κε Απηφλ 
πνπ κε έρεη δεκηνπξγήζεη. 
2. Δζύ είζαη ν Δαπηόο ηνλ Οπνίν Δζύ δεκηνύξγεζεο σο Τηό, γηα λα δεκηνπξγεί όπσο Δζύ 
θαη λα είλαη έλα κε έλα. 2Ο Δαπηόο κνπ, ν Οπνίνο θπβεξλά ην ζύκπαλ, είλαη απιώο θαη 
κόλν ην Θέιεκα νπ ζε ηέιεηα έλσζε κε ην δηθό κνπ Θέιεκα, ην νπνίν κπνξεί κνλάρα λα 
πξνζθέξεη ηε ραξνύκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζην Γηθό νπ Θέιεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα 
επεθηαζεί ζηνλ εαπηό Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 254 
 
Κάζε Φσλή, Δθηόο από ηε Φσλή ηνπ Θενύ, Αο ησπήζεη Μέζα κνπ. 
 
1. Παηέξα, ζήκεξα ζα ήζεια κνλάρα λα αθνύζσ ηε Φσλή νπ. 2Δίκαη πξόζπκνο λα έξζσ 
ζε έλα ζηελ πην βαζηά ζησπή, γηα λα αθνύζσ ηε Φσλή νπ θαη λα ιάβσ ην Λόγν νπ. 
3Γελ έρσ άιιε πξνζεπρή εθηόο από απηήλ: έξρνκαη ζε έλα γηα λα νπ δεηήζσ ηελ 
αιήζεηα. 4Καη ε αιήζεηα είλαη κνλάρα ην Θέιεκα νπ, ην νπνίν είκαη πξόζπκνο λα κνηξαζηώ 
κε έλα ζήκεξα. 
2. ήκεξα δελ αθήλνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπ εγψ λα δηεπζχλνπλ ηα ιφγηα ή ηηο πξάμεηο καο. 
2ηαλ έξρνληαη απηέο νη ζθέςεηο, απνκαθξπλφκαζηε ήξεκα απφ απηέο, ηηο θνηηάδνπκε θαη 
κεηά ηηο εγθαηαιείπνπκε. 3Γελ ζέινπκε φ,ηη ζα ήζειαλ λα θέξνπλ καδί ηνπο. 4Καη έηζη δελ 
δηαιέγνπκε λα ηηο θξαηήζνπκε. 5Σψξα είλαη ζησπειέο. 6Καη ζηε γαιήλε, ε νπνία έρεη 
αγηαζηεί απφ ηελ Αγάπε Σνπ, ν Θεφο καο κηιά γηα ην ζέιεκα καο, επεηδή έρνπκε δηαιέμεη 
λα Σνλ ζπκεζνχκε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 255  
 
Γηαιέγσ λα Πεξάζσ ηε εκεξηλή Μέξα ζηελ Σέιεηα Δηξήλε. 
 
1. Γελ κνπ θαίλεηαη φηη κπνξψ λα δηαιέμσ λα έρσ κφλν εηξήλε ζήκεξα. 2Καη σζηφζν, ν 
Θεφο κνπ κε δηαβεβαηψλεη φηη ν Τηφο Σνπ είλαη φπσο Απηφο ν Ίδηνο. 3Αο έρσ πίζηε ζήκεξα 
ζε Απηφλ πνπ ιέεη φηη είκαη ν Τηφο ηνπ Θενχ. 4Καη ε εηξήλε πνπ δηαιέγσ λα είλαη δηθή κνπ 
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ζήκεξα, αο επηβεβαηψζεη ηελ αιήζεηα ηνπ ηη ιέεη Απηφο. 5Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα 
έρεη έλλνηεο θαη πξέπεη λα κείλεη γηα πάληα ζηελ εηξήλε ηνπ Οπξαλνχ. 6Δηο ην λνκα Σνπ 
αθηεξψλσ ηε ζεκεξηλή κέξα, γηα λα αλαθαιχςσ ηη ζέιεη γηα κέλα ν Παηέξαο κνπ, λα ην 
δερηψ σο δηθφ κνπ θαη λα ην δψζσ ζε φινπο ηνπο Τηνχο ηνπ Παηέξα κνπ θαη ζε κέλα. 
2. Καη έηζη, Παηέξα κνπ, ζα ήζεια λα πεξάζσ απηή ηε κέξα καδί νπ. 2Ο Τηόο νπ δε ε 
έρεη μεράζεη. 3Ζ εηξήλε πνπ ηνπ έδσζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ζην λνπ ηνπ θη εθεί δηαιέγσ λα 
πεξάζσ απηή ηε κέξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 256  
 
Ο Θεόο Δίλαη ν Μόλνο ηόρνο πνπ Έρσ ήκεξα. 
 
1. Ο δξφκνο πξνο ην Θεφ είλαη κέζσ ηεο ζπγρψξεζεο εδψ. 2Γελ ππάξρεη άιινο δξφκνο. 
3Αλ ε ακαξηία δελ είρε αγαπεζεί απφ ην λνπ, ηη αλάγθε ζα ππήξρε λα βξεηο ην δξφκν πξνο 
ην κέξνο φπνπ βξίζθεζαη; 4Πνηνο ζα εμαθνινπζνχζε λα έρεη ακθηβνιίεο; 5Πνηνο ζα 
κπνξνχζε λα κελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην πνηνο είλαη; 6Καη πνηνο ζα εμαθνινπζνχζε λα 
θνηκάηαη κέζα ζηα βαξηά ζχλλεθα ησλ ακθηβνιηψλ γηα ηελ αγηνζχλε απηνχ, πνπ ν Θεφο 
δεκηνχξγεζε αλακάξηεην; 7Δδψ κπνξνχκε κνλάρα λα νλεηξεπφκαζηε. 8Μπνξνχκε λα 
νλεηξεπηνχκε, σζηφζν, φηη έρνπκε ζπγρσξέζεη απηφλ, ζηνλ νπνίν θακηά ακαξηία δελ είλαη 
δπλαηή, απηφ είλαη πνπ δηαιέγνπκε λα νλεηξεπηνχκε ζήκεξα. 9Ο Θεφο είλαη ν ζηφρνο καο, ε 
ζπγρψξεζε είλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη λφεο καο επηζηξέθνπλ, επηηέινπο, ζε Απηφλ. 
2. Καη έηζη, Παηέξα καο, είκαζηε πξόζπκνη λα έξζνπκε ζε έλα, κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεηο 
νξίζεη. 2Γελ έρνπκε θαλέλα ζηόρν εθηόο από ην λα αθνύκε ηε Φσλή νπ θαη λα βξνύκε ην 
δξόκν πνπ καο έρεη δείμεη ν ηεξόο νπ Λόγνο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 257  
 
Αο Θπκάκαη Πνηνο Δίλαη ν θνπόο κνπ. 
 
1. Αλ μεράζσ ην ζηφρν κνπ, δε ζα κπνξέζσ λα απνθχγσ ηε ζπγρψξεζε, ηελ αβεβαηφηεηα 
γηα ην ηη είκαη θαη επνκέλσο ηηο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο γηα ην ηη λα θάλσ. 2Καλέλαο δελ 
κπνξεί λα ππεξεηεί αληίζεηνπο ζθνπνχο θαη λα ηνπο ππεξεηεί θαιά. 3Ουηε θαη κπνξεί λα 
θάλεη φ,ηη θάλεη ρσξίο βαζηά αγσλία θαη κεγάιε θαηάζιηςε. 4Αο είκαζηε απνθαζηζκέλνη 
ινηπφλ λα ζπκφκαζηε ηη ζέινπκε ζήκεξα, ψζηε λα ελψζνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο 
καο κ' έλαλ ηξφπν πνπ έρεη λφεκα θαη λα θαηαθέξνπκε κνλάρα φ,ηη ν Θεφο ζα ήζειε λα 
θάλνπκε ζήκεξα. 
2. Παηέξα, ε ζπγρώξεζε είλαη ην κέζν πνπ έρεηο δηαιέμεη γηα ηε ζσηεξία καο. 2Αο κελ 
μεράζνπκε ζήκεξα όηη δελ κπνξνύκε λα έρνπκε θαλέλα ζέιεκα εθηόο από ην Γηθό νπ. 
3Δπνκέλσο ν ζθνπόο καο πξέπεη λα είλαη θαη ν Γηθόο νπ ζθνπόο, αλ ζα ζέιακε λα 
θηάζνπκε, ζηελ εηξήλε πνπ Δζύ ζέιεηο γηα καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 258 
 
Αο Θπκάκαη ηη ν ηόρνο κνπ Δίλαη ν Θεόο. 
 
1. Σν κφλν πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο λφεο καο λα παξαβιέπνπλ 
φινπο ηνπο αζήκαληνπο, αλφεηνπο ζηφρνπο θαη λα ζπκφκαζηε φηη ν ζηφρνο καο είλαη ν 
Θεφο. 2Ζ κλήκε Σνπ είλαη θξπκκέλε ζηνπο λφεο καο, θαιπκκέλε κφλν θαη κφλν απφ ηνπο 
άζθνπνπο, αζήκαληνπο ζηφρνπο καο, νη νπνίνη δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα θαη δελ ππάξρνπλ. 
3Θα ζπλερίζνπκε λα αθήλνπκε ηε ράξε ηνπ Θενχ λα ιάκπεη ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηή, 
ελψ ηα παηρλίδηα θαη ηα κπηριηκπίδηα ηνπ θφζκνπ αλαδεηνχληαη αληί γηα απηήλ; 4Ο Θεφο 
είλαη ν κφλνο καο ζηφρνο, ε κφλε καο Αγάπε. 5Γελ έρνπκε θαλέλα ζηφρν παξά λα Σνλ 
ζπκεζνχκε. 
2. Ο ζθνπόο καο είλαη κόλν θαη κόλν λα αθνινπζήζνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζε έλα. 
2Γελ έρνπκε θαλέλα ζθνπό εθηόο από απηόλ. 3Ση ζα κπνξνύζακε λα ζέινπκε εθηόο από ην 
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λα ε ζπκεζνύκε; 4Ση ζα κπνξνύζακε λα αλαδεηνύκε εθηόο από ηνλ Δαπηό καο; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 259  
 
Αο Θπκάκαη ηη Γελ Τπάξρεη Ακαξηία. 
 
1. Ζ ακαξηία είλαη ε κφλε ζθέςε πνπ θάλεη ην Θεφ λα θαίλεηαη ζαλ έλαο αλεπίηεπθηνο 
ζηφρνο. 2Ση άιιν ζα κπνξνχζε λα καο ηπθιψλεη ζε απηφ πνπ είλαη θαλεξφ θαη λα θάλεη ην 
παξάμελν θαη ην δηαζηξεβισκέλν λα θαίλεηαη πην μεθάζαξν; 3Ση άιιν εθηφο απφ ηελ 
ακαξηία πξνθαιεί ηηο επηζέζεηο καο; 4Ση άιιν εθηφο απφ ηελ ακαξηία ζα κπνξνχζε λα είλαη 
ε πεγή ηεο ελνρήο πνπ απαηηεί ηελ ηηκσξία θαη ηε δπζηπρία; 5Καη ηη άιιν εθηφο απφ ηελ 
ακαξηία ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πεγή ηνπ θφβνπ, πνπ θξχβεη ηε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ θαη 
δίλεη ζηελ αγάπε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφβνπ θαη ηεο επίζεζεο; 
2. Παηέξα, δε ζα ήζεια λα είκαη παξάινγνο ζήκεξα. 2Γε ζα ήζεια λα θνβάκαη ηελ αγάπε, 
νύηε λα αλαδεηώ θαηαθύγην ζην αληίζεην ηεο. 3Γηαηί ε αγάπε δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλα 
αληίζεην. 4Δζύ είζαη ε Πεγή ηνπ θαζεηί πνπ ππάξρεη. 5Καη ην θαζεηί πνπ ππάξρεη παξακέλεη 
καδί κε έλα θαη Δζύ καδί κε απηό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 260  
 
Αο Θπκεζώ ηη ν Θεόο κε Γεκηνύξγεζε. 
 
1. Παηέξα, εγώ δελ έπιαζα ηνλ εαπηό κνπ, αλ θαη πάλσ ζηελ ηξέια κνπ λόκηζα όηη ηνλ 
έπιαζα. 2αλ κηα θέςε νπ, σζηόζν, δελ έρσ θύγεη από ηελ Πεγή κνπ θαη εμαθνινπζώ 
λα είκαη κέξνο Απηνύ πνπ κε δεκηνύξγεζε. 3Ο Τηόο νπ, Παηέξα κνπ, ε θαιεί ζήκεξα. 4Αο 
ζπκεζώ όηη Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 5Αο ζπκεζώ ηνλ Δαπηό κνπ. 6Κάη αο εκθαληζηεί θαη πάιη 
ε αζσόηεηα κνπ κπξνζηά ζηελ όξαζε ηνπ Υξηζηνύ, κέζσ ηεο νπνίαο είκαη πξόζπκνο λα 
δσ ηνπο αδεξθνύο κνπ θαη ηνλ εαπηό κνπ ζήκεξα. 
2. Σψξα ζπκφκαζηε ηελ Πεγή καο θαη κέζα ζε Απηήλ βξίζθνπκε επηηέινπο ηνλ αιεζηλφ 
καο Δαπηφ. 2Δίκαζηε πξάγκαηη άγηνη, επεηδή ε Πεγή καο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη θακηά 
ακαξηία. 3Καη εκείο πνπ είκαζηε νη Τηνί Σνπ, είκαζηε φκνηνη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη κε 
Απηφλ. 
 
5. Ση Δίλαη ην ώκα; 
 
1. Σν ζψκα είλαη έλαο θξάρηεο πνπ ν Τηφο ηνπ Θενχ θαληάδεηαη φηη έρεη ρηίζεη, γηα λα 
δηαρσξίζεη κέξε ηνπ Δαπηνχ ηνπ απφ άιια κέξε. 2Μέζα ζε απηφλ ην θξάρηε λνκίδεη φηη δεη, 
γηα λα πεζάλεη φηαλ ν θξάρηεο εμαζζελίζεη θαη θαηαξξεχζεη. 3Γηαηί κέζα ζε απηφλ ην 
θξάρηε λνκίδεη φηη είλαη αζθαιήο απφ ηελ αγάπε, 4Δπεηδή ηαπηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ, 
ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο απηφ πνπ είλαη ε αζθάιεηά ηνπ. 5Πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα 
είλαη ζίγνπξνο φηη κέλεη κέζα ζην ζψκα, θξαηψληαο ηελ αγάπε ζε απφζηαζε; 
2. Σν ζψκα δε ζα θξαηήζεη γηα πάληα. 2Απηφ φκσο ην βιέπεη σο δηπιή αζθάιεηα. 3Γηαητ ε 
πξνζσξηλφηεηα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ είλαη ε «απφδεημε» φηη νη θξάρηεο ηνπ δνπιεχνπλ θαη 
θάλνπλ φ,ηη ηνπο έρεη αλαζέζεη ν λνπο ηνπ. 4Γηαηί αλ ε ελφηεηα ηνπ εμαθνινπζνχζε λα κέλεη 
άζηθηε, πνηνο ζα κπνξνχζε λα επηηεζεί θαη πνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεί επίζεζε; 
5Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ληθεηήο; 6Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ιεία ηνπ; 7Πνηνο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ζχκα; 8Καη πνηνο ν δνινθφλνο; 9Καη αλ δελ πέζαηλε, ηη «απφδεημε» ζα 
ππήξρε φηη ν αηψληνο Τηφο ηνπ Θενχ κπνξεί λα εμνινζξεπηεί; 
3. Σν ζψκα είλαη έλα φλεηξν. 2πσο άιια φλεηξα, κεξηθέο θνξέο θαίλεηαη λα απεηθνλίδεη 
ηελ επηπρία, αιιά κπνξεί εληειψο μαθληθά λα μαλαγπξίζεη ζην θφβν, φπνπ θάζε φλεηξν 
γελληέηαη. 3Γηαηί κνλάρα ε αγάπε δεκηνπξγεί αιεζηλά θαη φ,ηη είλαη αιεζηλφ δελ κπνξεί πνηέ 
λα θνβάηαη. 4Δπεηδή ην ζψκα πιάζηεθε γηα λα θνβάηαη, ζα ππεξεηήζεη ην ζθνπφ πνπ ηνπ 
έρεη δνζεί. 5Μπνξνχκε φκσο λα αιιάμνπκε ην ζθνπφ πνπ ζα ππεξεηήζεη ην ζψκα, κε ην 
λα αιιάμνπκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν λνκίδνπκε φηη ππάξρεη. 
4. Σν ζψκα είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν Τηφο ηνπ Θενχ επηζηξέθεη ζηελ ςπρηθή πγεία. 2Αλ 
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θαη πιάζηεθε γηα λα ηνλ καληξψζεη ζηελ θφιαζε, ρσξίο ειπίδα απφδξαζεο, ε αλαδήηεζε 
ηεο θφιαζεο έρεη σζηφζν αληαιιαγεί κε ην ζηφρν ηνπ Οπξαλνχ. 3Ο Τηφο ηνπ Θενχ 
απιψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα πηάζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα βαδίζεη καδί ηνπ 
ζην δξφκν. 4Σψξα ην ζψκα είλαη άγην. 5Σψξα ρξεζηκεχεη γηα λα ζεξαπεχζεη ην λνπ, πνπ ην 
ζψκα είρε πιαζηεί γηα λα ζθνηψζεη. 
5. Θα ηαπηηζηείο κε φ,ηη λνκίδεηο φηη ζα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη αζθαιήο. 2Οηηδήπνηε θη αλ 
είλαη, ζα πηζηέςεηο φηη είλαη έλα κε ζέλα. 3Ή αζθάιεηα ζνπ βξίζθεηαη ζηελ αιήζεηα θαη φρη 
ζηα ςέκαηα. 4Ζ αγάπε είλαη ε αζθάιεηα ζνπ. 5Ο θφβνο δελ ππάξρεη. 6Σαπηίζνπ κε ηελ 
αγάπε θαη ζα είζαη αζθαιήο. 7Σαπηίζνπ κε ηελ αγάπε θαη ζα είζαη ζπίηη ζνπ. 8Σαπηίζνπ κε 
ηελ αγάπε θαη ζα βξεηο ηνλ Δαπηφ ζνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 261  
 
Ο Θεόο Δίλαη ε Πξνζηαζία θαη ε Αζθάιεηα κνπ. 
 
1. Θα ηαπηηζηψ κε φ,ηη λνκίδσ φηη είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα κνπ. 2Θα δσ ηνλ εαπηφ 
κνπ εθεί πνπ αληηιακβάλνκαη ηε δχλακε κνπ θαη ζα πηζηέςσ φηη δσ κέζα ζην πξνπχξγην 
φπνπ είκαη αζθαιήο θαη απξφζβιεηνο. 3ήκεξα αο κελ αλαδεηήζσ ηελ αζθάιεηα ζηνλ 
θίλδπλν θη αο κελ πξνζπαζήζσ λα βξσ ηελ εηξήλε κνπ ζηηο δνινθνληθέο επηζέζεηο. 4Εσ 
ζην Θεφ. 5ε Απηφλ βξίζθσ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δχλακε κνπ. 6ε Απηφλ βξίζθεηαη ν 
Δαπηφο κνπ. 7ε Απηφλ βξίζθεηαη ε αηψληα εηξήλε. 8Καη κφλν εθεί ζα ζπκεζψ Πνηνο 
πξαγκαηηθά είκαη. 
2. Αο κελ αλαδεηώ ηα είδσια. 2ήκεξα είκαη πξόζπκνο, Παηέξα κνπ, λα έξζσ ζπίηη ζε 
έλα. 3Γηαιέγσ λα είκαη όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο θαη λα βξσ ηνλ Τηό πνπ Δζύ 
δεκηνύξγεζεο σο ηνλ Δαπηό κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 262  
 
Αο Μελ Αληηιεθζώ Γηαθνξέο ήκεξα. 
 
1. Παηέξα, Δζύ έρεηο έλαλ Τηό. 2Καη εγώ είκαη πξόζπκνο λα ηνλ δσ ζήκεξα. 3Απηόο είλαη ε 
κόλε νπ δεκηνπξγία. 4Γηαητ πξέπεη λα αληηιακβάλνκαη ρίιηεο κνξθέο ζε απηόλ πνπ 
παξακέλεη έλα; 5Γηαηί πξέπεη λα ηνπ δώζσ ρίιηα νλόκαηα, όηαλ κόλν έλα είλαη αξθεηό; 6Γηαηί 
ν Τηόο νπ πξέπεη λα έρεη ην λνκα νπ, επεηδή Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο. ΊΑο κελ ηνλ δσ 
ζαλ λα είλαη απνμελσκέλνο από ηνλ Παηέξα ηνπ θαη από ηνλ εαπηό κνπ. 8Γηαηί απηόο είλαη 
κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ θη εγώ ηνπ δηθνύ ηνπ, όπσο θαη νη δπν καο είκαζηε κέξνο ηνπ Δαπηνύ 
νπ πνπ είλαη ε Πεγή καο, αηώληα ελσκέλνη ζηελ Αγάπε νπ, γηα πάληα ν άγηνο Τηόο νπ. 
2. Δκείο πνπ είκαζηε έλα, είκαζηε πξφζπκνη λα αλαγλσξίζνπκε ζήκεξα ηελ αιήζεηα γηα 
ηνλ εαπηφ καο. 2Δίκαζηε πξφζπκνη λα πάκε ζπίηη θαη λα αλαπαπηνχκε ζηελ ελφηεηα. 3Γηαηί 
εθεί βξίζθεηαη ε εηξήλε θαη πνπζελά αιινχ δελ κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη λα βξεζεί. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 263 
 
Ζ Άγηα ξαζε κνπ Βιέπεη ια ηα Πξάγκαηα σο Αγλά. 
 
1. Παηέξα, ν Ννπο νπ δεκηνύξγεζε ό,ηη ππάξρεη, ην Πλεύκα νπ εηζήιζε ζε απηό θαη ε 
Αγάπε νπ ηνπ έδσζε Εσή. 2Καη εγώ ζα ήκνπλ πξόζπκνο λα δσ ό,ηη Δζύ δεκηνύξγεζεο 
ζαλ λα κπνξνύζε λα γίλεη ακαξησιό; 3Γε ζα ήζεια λα έρσ ηέηνηεο ζθνηεηλέο θαη επίθνβεο 
αληηιήςεηο. 4Σν όλεηξν ελόο ηξεινύ δελ αμίδεη λα είλαη ε επηινγή κνπ, αληί γηα ηελ νκνξθηά 
κε ηελ νπνία Δζύ έρεηο επινγήζεη ηε δεκηνπξγία, αληί γηα ηελ αγλόηεηα ηεο, ηε ραξά ηεο θαη 
ην αηώλην γαιήλην ζπίηη ηεο ζε έλα. 
2. Καη φζν αθφκα παξακέλνπκε έμσ απφ ηελ πχιε ηνπ Οπξαλνχ, αο βιέπνπκε ηα πάληα 
κέζσ ηεο άγηαο φξαζεο θαη ησλ καηηψλ ηνπ Υξηζηνχ. 2ια ηα θαηλφκελα αο καο θαίλνληαη 
αγλά, ψζηε λα ηα πεξάζνπκε κε αζσφηεηα θαη λα βαδίζνπκε καδί πξνο ην ζπίηη ηνπ 
Παηέξα καο σο αδεξθνί θαη σο νη άγηνη Τηνί ηνπ Θενχ. 



 231 

 
ΜΑΘΖΜΑ 264  
 
Πεξηβάιινκαη από ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ. 
 
1. Παηέξα, ζηέθεζαη κπξνζηά κνπ θαη πίζσ κνπ, δίπια κνπ, ζην κέξνο πνπ βιέπσ ηνλ 
εαπηό κνπ θαη παληνύ όπνπ πεγαίλσ. 2Δζύ βξίζθεζαη ζε όια ηα πξάγκαηα πνπ θνηηάδσ, 
ζηνπο ήρνπο πνπ αθνύσ θαη ζε θάζε ρέξη πνπ έξρεηαη λα πηάζεη ην δηθό κνπ. 3ε Δζέλα ν 
ρξόλνο εμαθαλίδεηαη θαη ν ρώξνο γίλεηαη κηα πεπνίζεζε δίρσο λόεκα. 4Γηαηί απηό πνπ 
πεξηβάιιεη ηνλ Τηό νπ, θαη ηνλ πξνζηαηεύεη, είλαη ε ίδηα ε Αγάπε. 5Γελ ππάξρεη θακηά 
Πεγή εθηόο από Απηήλ θαη ηίπνηα δελ ππάξρεη πνπ λα κε κνηξάδεηαη ηελ αγηνζύλε Σεο, ή 
πνπ λα βξίζθεηαη πέξα από ηελ αδηαίξεηε δεκηνπξγία νπ, ή ρσξίο ηελ Αγάπε πνπ θξαηά 
όια ηα πξάγκαηα κέζα ζηνλ Δαπηό Σεο. 6Παηέξα, ν Τηόο νπ είλαη ζαλ θαη έλα. 7Δηο ην 
λνκα νπ εξρόκαζηε ζε έλα ζήκεξα, γηα λα είκαζηε ελ εηξήλε κέζα ζηελ παληνηηλή νπ 
Αγάπε. 
2. Αδεξθνί κνπ ελσζείηε καδί κνπ ζε απηή ηελ πξνζεπρή. 2Δίλαη ε πξνζεπρή ηεο 
ζσηεξίαο. 3Γελ πξέπεη λα ελσζνχκε ζε φ,ηη ζα ζψζεη ηνλ θφζκν καδί κε καο; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 265  
 
Ζ Καινζύλε ηεο Γεκηνπξγίαο, Δίλαη ην Μόλν πνπ Βιέπσ. 
 
1. Έρσ πξάγκαηη παξεμεγήζεη ηνλ θφζκν, επεηδή απέδσζα φιεο ηηο ακαξηίεο κνπ ζε 
απηφλ θαη κεηά ηηο είδα λα ζηξέθνληαη πξνο ηα κέλα. 2Πφζν άγξηεο θαίλνληαλ! 3Καη πφζν 
γειάζηεθα, λνκίδνληαο πσο φ,ηη θνβφκνπλ ήηαλ ζηνλ θφζκν θαη φρη ζην λνπ κνπ κνλάρα. 
4ήκεξα βιέπσ ηνλ θφζκν ζηελ νπξάληα θαινζχλε κε ηελ νπνία ε δεκηνπξγία ιάκπεη. 
5Γελ ππάξρεη θφβνο ζε απηήλ. 6Κακηά κνξθή ησλ ακαξηηψλ κνπ αο κελ θξχςεη ην θσο ηνπ 
Οπξαλνχ πνπ ιάκπεη ζηνλ θφζκν. 7,ηη θαζξεθηίδεηαη εθεί, είλαη ζην Ννπ ηνπ Θενχ. 8Οη 
παξαζηάζεηο πνπ βιέπσ θαζξεθηίδνπλ ηηο ζθέςεηο κνπ. 9 λνπο κνπ σζηφζν βξίζθεηαη ζε 
αξκνλία κε ην Ννπ ηνπ Θενχ. ηνΚαη επνκέλσο κπνξψ λα αληηιεθζψ ηελ θαινζχλε ηεο 
δεκηνπξγίαο. 
2. Δίκαη πξόζπκνο λα δσ ηνλ θόζκν ζηε γαιήλε, ε νπνία κόλν θαη κόλν θαζξεθηίδεη ηηο 
θέςεηο νπ θαζώο θαη ηηο δηθέο κνπ. 2Αο ζπκάκαη όηη είλαη ίδηεο θαη ζα δσ ηελ θαινζύλε 
ηεο δεκηνπξγίαο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 266  
 
Ο Άγηνο Δαπηόο κνπ Καηνηθεί ζε έλα, Τηέ ηνπ Θενύ. 
 
1. Παηέξα, κνπ έδσζεο όινπο ηνπο Τηνύο νπ γηα λα είλαη νη ζσηήξεο κνπ θαη νη ζύκβνπινη 
κνπ ζην θσο, απηνί πνπ θέξλνπλ ηελ άγηα Φσλή νπ ζε κέλα. 2ε απηνύο θαζξεθηίδεζαη 
Δζύ θαη κέζα ζε απηνύο ν Υξηζηόο θνηηάδεη πξνο ηα κέλα από ηνλ Δαπηό κνπ. 3Αο κελ 
μεράζεη ν Τηόο νπ ην άγην λνκα νπ. 4 Αο κελ μεράζεη ν Τηόο νπ ηελ άγηα Πεγή ηνπ. 5Αο 
κελ μεράζεη ν Τηόο νπ όηη ην όλνκα ηνπ είλαη ην Γηθό νπ λνκα. 
2. ήκεξα κπαίλνπκε ζηνλ παξάδεηζν, θαιψληαο ην λνκα ηνπ Θενχ θαη ην δηθφ καο, 
αλαγλσξίδνληαο ηνλ Δαπηφ καο ζηνλ θαζέλα απφ καο, ελσκέλνη ζηελ άγηα Αγάπε ηνπ 
Θενχ. 2Πφζνπο ζσηήξεο καο έρεη δψζεη ν Θεφο! 3Πψο κπνξνχκε λα ράζνπκε ην δξφκν 
πξνο Απηφλ, φηαλ Απηφο έρεη γεκίζεη ηνλ θφζκν κε εθείλνπο πνπ καο νδεγνχλ ζε Απηφλ θαη 
καο έρεη δψζεη ηελ φξαζε γηα λα ηνπο βιέπνπκε; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 267  
 
Ζ Καξδηά κνπ Υηππά Μέζα ζηελ Δηξήλε ηνπ Θενύ. 
 
1. Με πεξηβάιιεη φιε ε δσή πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε απφ ηελ Αγάπε Σνπ. 2Με θαιεί κε ην 
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θάζε θαξδηνρηχπη θαη κε ηελ θάζε αλαπλνή, ζε θάζε πξάμε θαη θάζε ζθέςε. 3Ζ εηξήλε 
γεκίδεη ηελ θαξδηά κνπ θαη πιεκκπξίδεη ην ζψκα κνπ κε ην ζθνπφ ηεο ζπγρψξεζεο. 4Σψξα 
ν λνπο κνπ έρεη ζεξαπεπηεί θαη ην θαζεηί πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα ζψζσ ηνλ θφζκν κνπ έρεη 
δνζεί. 5Κάζε θαξδηνρηχπη κνπ θέξλεη εηξήλε, θάζε αλαπλνή κε εκπνηίδεη κε δχλακε. 6ΔΗκαη 
έλαο αγγειηαθφξνο ηνπ Θενχ, νδεγνχκελνο απφ ηε Φσλή Σνπ, ζηεξηδφκελνο απφ Απηφλ 
κε αγάπε, γηα πάληα αηάξαρνο θαη ελ εηξήλε κέζα ζηα γεκάηα αγάπε Υέξηα Σνπ. 7Κάζε 
θαξδηνρηχπη θαιεί ην λνκα Σνπ θαη ε Φσλή Σνπ απαληά ζην θαζέλα, δηαβεβαηψλνληαο κε 
φηη βξίζθνκαη ζπίηη κνπ ζε Απηφλ. 
2. Αο αθνύζσ ηελ Απάληεζε νπ θαη όρη ηε δηθή κνπ. 2Παηέξα, ε θαξδηά κνπ ρηππά κέζα 
ζηελ εηξήλε πνπ δεκηνύξγεζε ε Καξδηά ηεο Αγάπεο. 3Δθεί θαη κόλν εθεί κπνξώ λα 
βξίζθνκαη ζπίηη κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 268 
 
ια ηα Πξάγκαηα Αο Δίλαη Αθξηβώο πσο Δίλαη. 
 
1. Κύξηε, αο κε γίλσ ν θξηηήο νπ ζήκεξα θαη ε θαηαθξίλσ. 2Αο κελ πξνζπαζήζσ λα 
παξαπνηήζσ ηε δεκηνπξγία νπ θαη λα ηεο δώζσ αξξσζηεκέλεο κνξθέο. 3Αο είκαη 
πξόζπκνο λα απνζύξσ ηηο επηζπκίεο κνπ από ηελ ελόηεηα ηεο θαη έηζη λα ηελ αθήζσ λα 
είλαη όπσο Δζύ ηε δεκηνύξγεζεο. 4Γηαηί έηζη ζα κπνξέζσ θη εγώ λα αλαγλσξίζσ ηνλ Δαπηό 
κνπ όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 5Από ηελ Αγάπε δεκηνπξγήζεθα θαη ζηελ Αγάπε ζα 
παξακείλσ γηα πάληα. 6Ση κπνξεί λα κε ηξνκάμεη, όηαλ αθήλσ όια ηα πξάγκαηα λα είλαη 
αθξηβώο όπσο είλαη; 
2. Αο κελ είλαη βιάζθεκνο ε φξαζε καο ζήκεξα θη αο κελ αθνχζνπλ ηα απηηά καο 
γιψζζεο πνπ ιέλε ςέκαηα. 2Μφλν ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ειεχζεξε απφ ηνλ πφλν. 3Μφλν 
ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ειεχζεξε απφ απψιεηεο. 4Μφλν ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο 
αζθαιήο. 5Καη κφλνλ απηή αλαδεηάκε ζήκεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 269 
 
Ζ ξαζε κνπ Πεγαίλεη λα Γεη ην Πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ. 
 
1. Εεηώ λα επινγήζεηο ηελ όξαζε κνπ ζήκεξα. 2Απηή είλαη ην όξγαλν πνπ Δζύ έρεηο 
δηαιέμεη λα γίλεη ην κέζν γηα λα αληηιεθζώ ηα ιάζε κνπ θαη λα δσ πέξα από απηά. 3Μνπ 
έρεη αλαηεζεί λα βξσ κηα λέα αληίιεςε κέζσ ηνπ Οδεγνύ πνπ Δζύ κνπ έδσζεο, θαη κέζσ 
ησλ καζεκάησλ Σνπ λα μεπεξάζσ ηελ αληίιεςε θαη λα επηζηξέςσ ζηελ αιήζεηα. 4Εεηώ ηελ 
ςεπδαίζζεζε πνπ ππεξβαίλεη όιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ έπιαζα. 5ήκεξα δηαιέγσ λα δσ 
έλαλ θόζκν ζπρσξεκέλν, ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο κνπ δείρλεη ην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ θαη 
κε δηδάζθεη πσο ό,ηη θνηηάδσ κνπ αλήθεη θαη όηη ηίπνηα δελ ππάξρεη εθηόο από ηνλ Άγην Τηό 
νπ. 
2. ήκεξα, ε φξαζε καο είλαη πξάγκαηη επινγεκέλε. 2Μνηξαδφκαζηε κηα φξαζε, θαζψο 
θνηηάδνπκε ην πξφζσπν Απηνχ πνπ ν Δαπηφο Σνπ είλαη ν δηθφο καο Δαπηφο. 3Δίκαζηε έλα, 
εμαηηίαο Απηνχ πνπ είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ θαη ν Ίδηνο καο ν Δαπηφο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 270 
 
Γε Θα Υξεζηκνπνηήζσ ηα Μάηηα ηνπ ώκαηνο ήκεξα. 
 
1. Παηέξα, ε όξαζε ηνπ Υξηζηνύ είλαη ην δώξν νπ γηα κέλα θαη έρεη ηε δύλακε λα 
κεηαθξάδεη όια απηά πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέα ελόο ζπγρσξεκέλνπ 
θόζκνπ. 2Πόζν ιακπξόο θαη γεκάηνο ράξε είλαη απηόο ν θόζκνο! 3Κη σζηόζν πόζα αθόκε 
πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα δώζεη ε όξαζε ζα δσ ζε απηόλ. 4Ο ζπρσξεκέλνο θόζκνο 
ζεκαίλεη όηη ν Τηόο νπ αλαγλσξίδεη ηνλ Παηέξα ηνπ, αθήλεη ηα όλεηξα ηνπ λα 
πξνζθνκηζηνύλ ζηελ αιήζεηα θαη αλακέλεη κε πξνζδνθία ηε κία αθόκε ζηηγκή ζηελ νπνία ν 
ρξόλνο ηειεηώλεη γηα πάληα, θαζώο ε κλήκε νπ επηζηξέθεη ζε απηόλ. 5Καη ηώξα ην Θέιεκα 
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ηνπ είλαη έλα κε ην Γηθό νπ. 6Ζ απνζηνιή ηνπ ηώξα είλαη κόλν θαη κόλν ε Γηθή νπ 
απνζηνιή θαη όιεο νη ζθέςεηο εθηόο από ηηο Γηθέο νπ έρνπλ θύγεη. 
2. Ζ γαιήλε ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο ζα επινγήζεη ηηο θαξδηέο καο θαη κέζα απφ απηέο ε 
εηξήλε ζα έξζεη ζε φινπο. 2Ο Υξηζηφο είλαη ηα κάηηα καο ζήκεξα. 
3Καη κέζσ ηεο φξαζεο Σνπ πξνζθέξνπκε ζεξαπεία ζηνλ θφζκν κέζσ Απηνχ, 
ηνπ άγηνπ Τηνχ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε αθέξαην. 
 
6. Ση Δίλαη ν Υξηζηόο; 
 
1. Ο Υξηζηφο είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, φπσο Απηφο Σνλ δεκηνχξγεζε. 2Δίλαη ν Δαπηφο πνπ 
κνηξαδφκαζηε, ελψλνληαο καο ηνλ έλα κε ηνλ άιιν, θαζψο επίζεο θαη κε ην Θεφ. 3Δίλαη ε 
θέςε πνπ εμαθνινπζεί λα θαηνηθεί κέζα ζην Ννπ πνπ είλαη ε Πεγή Σνπ. 4Γελ έρεη θχγεη 
απφ ην άγην ζπίηη Σνπ, νχηε έρεη ράζεη ηελ αζσφηεηα ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε. 5ΚαηνηθεΗ 
γηα πάληα ακεηάβιεηνο ζην Ννπ ηνπ Θενχ. 
2. Ο Υξηζηφο είλαη ν θξίθνο πνπ ζε θξαηά ελσκέλν κε ην Θεφ θαη εγγπάηαη φηη ν 
απνρσξηζκφο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα ςεπδαίζζεζε απφγλσζεο, επεηδή ε 
ειπίδα ζα παξακείλεη γηα πάληα κέζα ζε Απηφλ. 2Ο λνπο ζνπ είλαη κέξνο ηνπ Γηθνχ Σνπ 
Ννπ θαη ν Γηθφο Σνπ Ννπο κέξνο ηνπ δηθνχ ζνπ. 3Ο Υξηζηφο είλαη ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη 
ε Απάληεζε ηνπ Θενχ, εθεί φπνπ φιεο νη απνθάζεηο έρνπλ ήδε παξζεί θαη ηα φλεηξα έρνπλ 
ηειεηψζεη. 4Σίπνηα απφ απηά πνπ αληηιακβάλνληαη ηα κάηηα ηνπ ζψκαηνο δελ Σνλ 
αγγίδνπλ. 5Γηαηί αλ θαη ν Παηέξαο Σνπ έβαιε ζε Απηφλ ην κέζν γηα ηε ζσηεξία ζνπ απηφο 
σζηφζν εμαθνινπζεί λα είλαη ν Δαπηφο πνπ, φπσο ν Παηέξαο Σνπ, δε γλσξίδεη θακηά 
ακαξηία. 
3. Ζ θαηνηθία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαη ζπίηη Σνπ κνλάρα ζην Θεφ, ν Υξηζηφο παξακέλεη ελ 
εηξήλε κέζα ζηνλ Οπξαλφ ηνπ άγηνπ λνπ ζνπ. 2Απηφ είλαη ην κφλν κέξνο ηνπ εαπηνχ ζνπ 
πνπ είλαη ζη' αιήζεηα πξαγκαηηθφ. 3Σα ππφινηπα είλαη φλεηξα. 4Απηά φκσο ηα φλεηξα ζα 
δνζνχλ ζην Υξηζηφ, γηα λα εμαθαληζηνχλ κπξνζηά ζηε δφμα Σνπ θαη λα ζνπ απνθαιχςνπλ 
επηηέινπο ηνλ άγην Δαπηφ ζνπ, ην Υξηζηφ. 
4. Σν Άγην Πλεχκα εθηείλεηαη απφ ην Υξηζηφ κέζα ζνπ ζε φια ηα φλεηξα ζνπ θαη ηα θαιεί λα 
έξζνπλ ζε Απηφλ, γηα λα κεηαθξαζηνχλ ζηελ αιήζεηα. 2Απηφο ζα ηα αληαιιάμεη γηα ην 
ηειηθφ φλεηξν πνπ ν Θεφο φξηζε σο ην ηέινο ησλ νλείξσλ. 3Γηαηί φηαλ ε ζπγρψξεζε 
επινγήζεη ηνλ θφζκν θαη ε εηξήλε έρεη έξζεη ζηνλ θάζε Τηφ ηνπ Θενχ, ηη ζα κπνξνχζε λα 
ππάξρεη πνπ λα θξαηά ηα πξάγκαηα απνρσξηζκέλα, ηη απνκέλεη λα δεηο εθηφο απφ ην 
πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ; 
5. Καη γηα πφζν θαηξφ ζα θαίλεηαη απηφ ην άγην πξφζσπν, φηαλ είλαη κφλν θαη κφλν ην 
ζχκβνιν φηη ν ρξφλνο ηεο κάζεζεο έρεη ηψξα ηειεηψζεη θαη ν ζηφρνο ηεο Δπαλφξζσζεο 
έρεη επηηέινπο επηηεπρζεί; 2Αο επηδηψθνπκε ινηπφλ λα βξνχκε ην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ 
θαη λα κελ θνηηάδνπκε ηίπνηα άιιν. 3ηαλ βιέπνπκε ηε δφμα Σνπ, ζα γλσξίδνπκε φηη δελ 
έρνπκε αλάγθε ηε κάζεζε ή ηελ αληίιεςε ή ην ρξφλν ή ηίπνηα άιιν εθηφο απφ ηνλ άγην 
Δαπηφ, ην Υξηζηφ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε σο ηνλ Τηφ Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 271 
 
Σνπ Υξηζηνύ ηελ ξαζε ζα Υξεζηκνπνηήζσ ήκεξα. 
 
1. Κάζε κέξα, θάζε ψξα, θάζε ζηηγκή, δηαιέγσ απηά πνπ ζέισ λα θνηηάμσ, ηνπο ήρνπο 
πνπ ζέισ λα αθνχζσ, ηηο καξηπξίεο γηα απηά πνπ ζέισ λα είλαη ε αιήζεηα γηα κέλα. 
2ήκεξα δηαιέγσ λα θνηηάμσ φ,ηη ν Θεφο ζα ήζειε λα δσ, λα αθνχζσ ηε Φσλή ηνπ Θενχ 
θαη λα αλαδεηήζσ ηηο καξηπξίεο γηα φ,ηη είλαη αιεζηλφ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ. 3ηελ 
φξαζε ηνπ Υξηζηνχ, ν θφζκνο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ ζπλαληηνχληαη θαη, θαζψο 
έξρνληαη ζε επαθή, φιε ε αληίιεςε εμαθαλίδεηαη. 4Ζ αγαζή Σνπ φξαζε ιπηξψλεη ηνλ 
θφζκν απφ ην ζάλαην, γηαηί ην θαζεηί πνπ Απηφο θνηηάδεη πξέπεη λα δήζεη θαη λα ζπκεζεί 
ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Τηφ, ην Γεκηνπξγφ ελσκέλν κε ηε δεκηνπξγία. 
2. Παηέξα, ε όξαζε ηνπ Υξηζηνύ, είλαη ν δξόκνο πξνο ηα έλα. 2,ηη βιέπεη Απηόο, 
πξνζθαιεί ηε κλήκε νπ λα επηζηξέςεη ζε κέλα. 3Καη απηό δηαιέγσ λα είλαη ό,ηη ζα ήζειε λα 
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βιέπσ ζήκεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 272 
 
Πώο Μπνξνύλ νη Φεπδαηζζήζεηο λα Ηθαλνπνηνύλ ηνλ Τηό ηνπ Θενύ; 
 
1. Παηέξα, ε αιήζεηα αλήθεη ζε κέλα. 2Σν ζπίηη κνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ Οπξαλό από ην 
Θέιεκα νπ θαη ην δηθό κνπ. 3Μπνξνύλ ηα όλεηξα λα κε επραξηζηνύλ; 4Μπνξνύλ λα κνπ 
θέξνπλ επηπρία νη ςεπδαηζζήζεηο; 5Ση άιιν εθηόο από ηε κλήκε νλ κπνξεί λα ηθαλνπνηεί 
ηνλ Τηό νπ; 6Γε ζα δερηώ ηίπνηα ιηγόηεξν από ό,ηη Δζύ κνπ έρεηο δώζεη. Πεξηβάιινκαη από 
ηελ Αγάπε νπ, γηα πάληα γαιήληνο, γηα πάληα θαιόθαξδνο, γηα πάληα αζθαιήο. 8Ο Τηόο 
ηνπ Θενύ πξέπεη λα είλαη όπσο Δζύ ηνλ Γεκηνύξγεζεο. 
2. ήκεξα παξαβιέπνπκε ηηο ςεπδαηζζήζεηο. 2Καη αλ αθνχζνπκε ηνλ πεηξαζκφ λα καο 
θαιεί ζε έλα φλεηξν, γπξίδνπκε θαη ξσηάκε ηνλ εαπηφ καο αλ εκείο, νη Τηνί ηνπ Θενχ, ζα 
κπνξνχζακε λα κείλνπκε επραξηζηεκέλνη κε ηα φλεηξα, φηαλ ν Οπξαλφο κπνξεί λα είλαη ε 
επηινγή καο ηφζν εχθνια φζν θαη ε θφιαζε θαη φηαλ ε αγάπε ζα αληηθαηαζηήζεη 
επραξίζησο φινπο ηνπο θφβνπο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 273 
 
Ζ Γαιήλε ηεο Δηξήλεο ηνπ Θενύ Δίλαη Γηθή κνπ. 
 
1. Ίζσο είκαζηε έηνηκνη ζήκεξα γηα κηα κέξα αηάξαρεο εξεκίαο. 2Αλ απηφ δελ είλαη αθφκα 
δπλαηφ, είκαζηε επραξηζηεκέλνη θαη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηθαλνπνηεκέλνη λα κάζνπκε πψο 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηέηνηα κέξα. 3Αλ θινληζηνχκε απφ κηα ηαξαρή, αο κάζνπκε 
πψο λα ηελ αςεθήζνπκε θαη λα επηζηξέςνπκε ζηελ εηξήλε. 4Υξεηαδφκαζηε κφλν θαη κφλν 
λα πνχκε ζην λνπ καο κε βεβαηφηεηα φηη ε «γαιήλε ηεο εηξήλεο ηνπ Θενχ είλαη δηθή κνπ» 
θαη ηίπνηα δε ζα ελνριήζεη ηελ εηξήλε πνπ ν Ίδηνο ν Θεφο έρεη δψζεη ζηνλ Τηφ Σνπ. 
2. Παηέξα, ε εηξήλε νπ είλαη δηθή κνπ. 2Ση αλάγθε έρσ λα θνβάκαη πσο θάηη κπνξεί λα 
κνπ θιέςεη ό,ηη Δζύ ζα ήζειεο λα θξαηήζσ! 3Γελ κπνξώ λα ράζσ ηα δώξα νπ γηα κέλα. 
4Καη έηζη ε εηξήλε πνπ έδσζεο ζηνλ Τηό νπ, ζα εμαθνινπζεί λα είλαη καδί κνπ κέζα ζηε 
γαιήλε θαη ηε δηθή κνπ αηώληα αγάπε γηα έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 274 
 
Ζ εκεξηλή Ζκέξα Αλήθεη ζηελ Αγάπε. Αο Με Φνβάκαη. 
 
1. Παηέξα, ζήκεξα είκαη πξόζπκνο λα αθήζσ όια ηα πξάγκαηα λα είλαη όπσο Δζύ ηα 
δεκηνύξγεζεο θαη λα δώζσ ζηνλ Τηό νπ ηελ ηηκή πνπ νθείιεηαη ζηελ αζσόηεηα ηνλ, ηελ 
αγάπε ηνπ αδεξθνύ πξνο ηνλ αδεξθό ηνπ θαη Φίιν ηνπ. 2Με απηό ιπηξώλνκαη. 3Καη κε απηό 
ε αιήζεηα ζα εηζέιζεη εθεί πνπ ήηαλ νη ςεπδαηζζήζεηο, ην θσο ζα αληηθαηαζηήζεη όιν ην 
ζθνηάδη θαη ν Τηόο νπ ζα γλσξίδεη όηη είλαη όπσο Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο. 
2. Μηα ηδηαίηεξε επινγία έξρεηαη ζε καο ζήκεξα απφ Απηφλ πνπ είλαη ν Παηέξαο καο. 
2Γψζε Σνπ απηήλ ηε κέξα θαη δε ζα ππάξρεη θφβνο ζήκεξα, επεηδή ε κέξα έρεη δνζεί ζηελ 
Αγάπε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 275 
 
Ζ Θεξαπεπηηθή Φσλή ηνπ Θενύ Πξνζηαηεύεη ια ηα Πξάγκαηα ήκεξα. 
 
1. Αο αθνχζσ ζήκεξα ηε Φσλή ηνπ. Θενχ, ε Οπνία ιέεη έλα παλάξραην κάζεκα ην νπνίν 
δελ είλαη πην αιεζηλφ ζήκεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κέξα. 2Απηή φκσο ε κέξα έρεη 
δηαιερηεί σο ε ψξα ζηελ νπνία ζα αλαδεηήζνπκε θαη ζα αθνχζνπκε θαη ζα κάζνπκε θαη ζα 
θαηαιάβνπκε. 3Έια καδί κνπ λα αθνχζεηο. 4Γηαηΐ ε Φσλή γηα ην Θεφ καο ιέεη πξάγκαηα 
πνπ δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε κφλνη καο ή λα κάζνπκε ρσξηζηά. 5Απηφο είλαη ν 
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ιφγνο πνπ φια ηα πξάγκαηα είλαη πξνζηαηεπκέλα. 6Κη εθεί βξίζθεηαη ε ζεξαπεία ηεο 
Φσλήο γηα ην Θεφ. 
2. Ζ ζεξαπεπηηθή Φσλή νπ πξνζηαηεύεη όια ηα πξάγκαηα ζήκεξα θαη έηζη αθήλσ όια ηα 
πξάγκαηα ζε έλα. 2Γε ρξεηάδεηαη λα αγσληώ γηα ηίπνηα. 3Γηαηί ε Φσλή νπ ζα κνπ πεη ηη 
λα θάλσ θαη πνύ λα πάσ, ζε πνηνλ λα κηιήζσ θαη ηη λα πσ, ηη ζθέςεηο λα ζθεθηώ, ηη ιόγηα 
λα δώζσ ζηνλ θόζκν. 4Ζ αζθάιεηα πνπ θέξλσ καδί κνπ κνπ δίλεηαη. 5Παηέξα, ε Φσλή νπ 
πξνζηαηεύεη όια ηα πξάγκαηα κέζα από κέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 276 
 
Ο Λόγνο ηνπ Θενύ κνπ Γίλεηαη γηα λα Μηιήζσ. 
 
1. Πνηνο είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ; 2«Ο πηφο Μνπ είλαη αγλφο θαη άγηνο φπσο ν Δαπηφο 
Μνπ.» 3Καη έηζη ν Θεφο έγηλε ν Παηέξαο ηνπ Τηνχ πνπ αγαπά, γηαηί έηζη Σνλ δεκηνχξγεζε. 
4Απηφο είλαη ν Λφγνο πνπ ν Τηφο Σνπ δε δεκηνχξγεζε κε Απηφλ, επεηδή απφ απηφλ ην Λφγν 
γελλήζεθε ν Τηφο Σνπ. 5Αο δερηνχκε ηελ Παηξφηεηα Σνπ θαη φια ζα καο δνζνχλ. 6Αλ 
αξλεζνχκε φηη δεκηνπξγεζήθακε απφ ηελ Αγάπε Σνπ, αξλνχκαζηε ηνλ Δαπηφ καο θαη 
είκαζηε αβέβαηνη γηα ην πνηνη είκαζηε, Πνηνο είλαη ν Παηέξαο καο θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο 
γηα ηνλ νπνίν έρνπκε έξζεη. 7Κη σζηφζν ρξεηαδφκαζηε κφλν θαη κφλν λα αλαγλσξίζνπκε 
Απηφλ πνπ καο έδσζε ην Λφγν Σνπ ζηε δεκηνπξγία καο, γηα λα Σνλ ζπκεζνχκε θαη έηζη λα 
αλαθαιέζνπκε ηνλ Δαπηφ καο. 
2. Παηέξα, ν Λόγνο νπ είλαη δηθόο κνπ. 2Καη απηόλ ην Λόγν είκαη πξόζπκνο λα κηιήζσ ζε 
όινπο ηνπο αδεξθνύο κνπ, νη νπνίνη κνπ δίλνληαη γηα λα ηνπο αγαπώ όπσο ηνπο δηθνύο 
κνπ, όπσο αγαπηέκαη θαη επινγνύκαη θαη ζώδνκαη από Δζέλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 277 
 
Αο Με Γεζκεύζσ ηνλ Τηό νπ κε ηνπο Νόκνπο πνπ Έθηηαμα. 
 
1. Ο Τηόο νπ είλαη ειεύζεξνο. Παηέξα κνπ. 2Αο κελ ηνλ δεζκεύζσ κε ηνπο λόκνπο πνπ 
έθηηαμα γηα λα θπβεξλήζσ ην ζώκα. 3Απηόο δελ ππόθεηηαη ζε θαλέλα από ηνπο λόκνπο πνπ 
έθηηαμα θαη κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζώ λα θάλσ ην ζώκα πην αζθαιέο. 4Απηόο δελ αιιάδεη 
από ό,ηη είλαη κεηαβιεηό. 5Απηόο δελ είλαη ζθιάβνο ζε θαλέλα λόκν ηνπ ρξόλνπ. 6Απηόο 
είλαη όπσο Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο, επεηδή δελ γλσξίδεη θαλέλα λόκν εθηόο από ην λόκν ηεο 
αγάπεο. 
Αο κελ ιαηξεχνπκε ηα είδσια θη αο κελ πηζηεχνπκε ζε θαλέλα λφκν πνπ ζα έπιαζε ε 
εηδσινιαηξία γηα λα θξχςεη ηελ ειεπζεξία ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. 2Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ 
πεξηνξίδεηαη απφ ηίπνηα εθηφο απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. 3Απηφο είλαη πνιχ πην πάλσ απφ 
ηελ πίζηε ηνπ ζηε ζθιαβηά ή ηελ ειεπζεξία. 4Δίλαη ειεχζεξνο, επεηδή είλαη ν Τηφο ηνπ 
Παηέξα ηνπ. 5Καη δελ κπνξεί λα είλαη δέζκηνο, εθηφο αλ ε αιήζεηα ηνπ Θενχ κπνξεί λα ιέεη 
ςέκαηα θη αλ ν Θεφο κπνξεί λα ζέιεη λα εμαπαηήζεη ηνλ Δαπηφ Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 278  
 
Αλ Δίκαη Γέζκηνο, ν Παηέξαο κνπ Γελ Δίλαη Διεύζεξνο. 
 
1. Αλ δερηψ φηη είκαη θπιαθηζκέλνο κέζα ζε έλα ζψκα, ζε έλαλ θφζκν φπνπ φια ηα 
πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη λα δνπλ θαίλνληαη θαη λα πεζαίλνπλ, ηφηε ν Παηέξαο κνπ είλαη 
θπιαθηζκέλνο καδί κε κέλα. 2Απηφ πηζηεχσ φηαλ ηζρπξίδνκαη φηη πξέπεη λα ππαθνχσ ηνπο 
λφκνπο πνπ ν θφζκνο ππαθνχεη θαη φηη ηα ειαηηψκαηα θαη νη ακαξηίεο πνπ αληηιακβάλνκαη 
είλαη πξαγκαηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ. 3Αλ είκαη δέζκηνο, θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, δε γλσξίδσ ηνλ Παηέξα κνπ νχηε ηνλ Δαπηφ κνπ. 4Καη είκαη μεθνκκέλνο απφ φιε 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 5Γηαηί ε αιήζεηα είλαη ειεχζεξε θαη φ,ηη είλαη δέζκην δελ είλαη κέξνο 
ηεο αιήζεηαο. 
2. Παηέξα, δε δεηώ ηίπνηα παξά κόλν ηελ αιήζεηα. 2 Έρσ ζθεθηεί πνιιέο αλόεηεο ζθέςεηο 
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γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηε δεκηνπξγία κνπ θαη έρσ θέξεη έλα όλεηξν θόβνπ ζην λνπ κνπ. 
3ήκεξα, δε ζα ήζεια λα νλεηξεπηώ. 4Γηαιέγσ ην δξόκν πξνο ηα έλα αληί γηα ηελ ηξέια θαη 
αληί γηα ην θόβν. 5Γηαηί ε αιήζεηα είλαη αζθαιήο θαη κόλν ε αγάπε είλαη ζίγνπξε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 279 
 
Ζ Διεπζεξία ηεο Γεκηνπξγίαο Τπόζρεηαη ηε Γηθή κνπ Διεπζεξία. 
 
1. Σν ηέινο ησλ νλείξσλ είλαη κηα ππφζρεζε πνπ κνπ έρεη δνζεί, επεηδή ν Τηφο ηνπ Θενχ 
δελ εγθαηαιείπεηαη απφ ηελ Αγάπε Σνπ. 2Μφλν ζηα φλεηξα ππάξρεη κηα ψξα ζηελ νπνία 
θαίλεηαη λα είλαη θπιαθηζκέλνο θαη λα πεξηκέλεη κηα κειινληηθή ειεπζεξία θαη ίζσο νχηε θη 
απηή. 3ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα φλεηξα ηνπ έρνπλ ηειεηψζεη θαη ε αιήζεηα έρεη πάξεη 
ηε ζέζε ηνπο. 4Καη ηψξα ε ειεπζεξία είλαη ήδε δηθή ηνπ. 5Πξέπεη λα πεξηκέλσ 
αιπζνδεκέλνο, φηαλ νη αιπζίδεο έρνπλ θνπεί θαη ν Θεφο κνπ πξνζθέξεη ηψξα ηελ 
ειεπζεξία; 
2. ζα δερηώ ηηο ππνζρέζεηο νπ ζήκεξα θαη ζα δώζσ ηελ πίζηε κνπ ζε απηέο. 2Ο Παηέξαο 
κνπ αγαπά ηνλ Τηό πνπ δεκηνύξγεζε σο ην Γηθό Σνπ Τηό. 3Θα αξληόζνπλ Δζύ ηα δώξα 
πνπ έδσζεο ζε κέλα; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 280  
 
Ση Πεξηνξηζκνύο Μπνξώ λα Βάισ ζηνλ Τηό ηνπ Θενύ; 
 
Απηφλ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε δίρσο πεξηνξηζκνχο είλαη ειεχζεξνο. 2Μπνξψ λα 
επηλνήζσ ηε θπιάθηζε ηνπ, αιιά κφλν ζηηο ςεπδαηζζήζεηο, φρη ζηελ αιήζεηα. 3Κακηά 
θέςε ηνπ Θενχ δελ έρεη θχγεη απφ ην Ννπ ηνπ Παηέξα ηεο. 4Κακηά θέςε ηνπ Θενχ δελ 
πεξηνξίδεηαη θαζφινπ. 5Κάζε θέςε ηνπ Θενχ είλαη γηα πάληα αγλή. 6Μπνξψ λα βάισ 
πεξηνξηζκνχο ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ, ν Παηέξαο ηνπ νπνίνπ ηνλ ζέιεζε λα είλαη δίρσο 
πεξηνξηζκνχο θαη φπσο ν Ίδηνο ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αγάπε; 
2. ήκεξα αο ηηκήζσ ηνλ Τηό νπ, γηαηί κόλν έηζη βξίζθσ ην δξόκν πξνο ηα έλα. 2Παηέξα, 
δε βάδσ πεξηνξηζκνύο ζηνλ Τηό πνπ Δζύ αγαπάο θαη Δζύ δεκηνύξγεζεο απεξηόξηζην. 3Ζ 
ηηκή πνπ δίλσ ζε απηόλ είλαη Γηθή νπ θαη ό,ηη είλαη Γηθό νπ αλήθεη θαη ζε κέλα. 
 
7. Ση Δίλαη ην Άγην Πλεύκα; 
 
1. Σν Άγην Πλεχκα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ηεο αιήζεηαο. 2Δπεηδή 
Απηφο πξέπεη λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ νλείξσλ, ε 
αληίιεςε νδεγεί ζηε γλψζε κέζσ ηεο ράξεο πνπ Σνπ έρεη δψζεη ν Θεφο σο ην δψξν Σνπ 
ζηνλ θαζέλα πνπ ζηξέθεηαη ζε Απηφλ γηα ηελ αιήζεηα. 3Μέζσ ηεο γέθπξαο πνπ παξέρεη 
Απηφο, φια ηα φλεηξα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αιήζεηα γηα λα εμαθαληζηνχλ κπξνζηά ζην θσο 
ηεο γλψζεο. 4ΔθεΗ νη ζέεο θαη νη ήρνη εγθαηαιείπνληαη γηα πάληα. 5Καη εθεί πνπ γίλνληαλ 
αληηιεπηνί πξνεγνπκέλσο ε ζπγρψξεζε θάλεη δπλαηφ ην γαιήλην ηέινο ηεο αληίιεςεο. 
2. Ο ζηφρνο πνπ ζέηεη ε δηδαρή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο είλαη αθξηβψο απηφ ην ηέινο ησλ 
νλείξσλ. 2Γηαηί νη ζέεο θαη νη ήρνη πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ απφ ηηο καξηπξίεο ηνπ θφβνπ 
ζηηο καξηπξίεο ηεο αγάπεο. 3Καη φηαλ απηφ πξαγκαηνπνηεζεί πιήξσο, ε κάζεζε ζα έρεη 
πεηχρεη ην κνλαδηθφ ζηφρν πνπ έρεη ζη' αιήζεηα. 4Γηαηί ε κάζεζε, φπσο ην Άγην Πλεχκα 
ηελ νδεγεί πξνο ηελ έθβαζε πνπ αληηιακβάλεηαη γηα απηήλ, γίλεηαη ην κέζν γηα λα ππεξβεί 
ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ Αηψληα Αιήζεηα. 
3. Αλ γλψξηδεο κνλάρα πφζν ιαρηαξά ν Παηέξαο ζνπ λα αλαγλσξίζεηο ηελ αζσφηεηα ζνπ, 
δε ζα άθελεο ηε Φσλή Σνπ λα θάλεη εθθιήζεηο καηαίσο, νχηε ζα γχξηδεο ηελ πιάηε ζνπ ζε 
φ,ηη Απηφο πξνζθέξεη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ηξνκαθηηθέο παξαζηάζεηο θαη ηα ηξνκαρηηθά 
φλεηξα πνπ έπιαζεο. 2Σν Άγην Πλεχκα θαηαιαβαίλεη ηα κέζα πνπ έπιαζεο θαη κε ηα νπνία 
ζα ήζειεο λα πεηχρεηο φ,ηη είλαη γηα πάληα αλεπίηεπθην. 3Καη αλ ηα πξνζθέξεηο ζε Απηφλ, 
Απηφο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα πνπ έπιαζεο γηα εμνξία, γηα λα απνθαηαζηήζεη ην λνπ 
ζνπ εθεί πνπ είλαη αιεζηλά ζπίηη ηνπ. 
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4. Απφ ηε γλψζε, φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ην Θεφ, ην Άγην Πλεχκα ζε θαιεί λα αθήζεηο 
ηε ζπγρψξεζε λα δνζεί ζηα φλεηξα ζνπ θαη λα απνθαηαζηαζείο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ 
εηξήλε. 2Υσξίο ηε ζπγρψξεζε, ηα φλεηξα ζνπ ζα ζπλερίζνπλ λα ζε ηξνκάδνπλ. 3Καη ε 
κλήκε φιεο ηεο Αγάπεο ηνπ Παηέξα δε ζα επηζηξέςεη γηα λα θάλεη γλσζηφ φηη ην ηέινο ησλ 
νλείξσλ έρεη έξζεη. 
5. Γέμνπ ην Γψξν ηνπ Παηέξα ζνπ. 2Δίλαη έλα θάιεζκα απφ ηελ Αγάπε πξνο ηελ Αγάπε, 
γηα λα παξακείλεη ε Αγάπε απιψο θαη κφλν φπσο είλαη. 3Σν Άγην Πλεχκα είλαη ην δψξν 
Σνπ, κε ην νπνίν ε γαιήλε ηνπ Οπξαλνχ επηζηξέθεη ζηνλ αγαπεκέλν Τηφ ηνπ Θενχ. 4Θα 
αξληφζνπλ λα αλαιάβεηο ην έξγν ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Θενχ, φηαλ ην κφλν πνπ ζέιεη 
Απηφο είλαη ε δηθή ζνπ νινθιήξσζε; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 281 
 
Γελ Μπνξώ λα Πιεγσζώ από Σίπνηα Παξά Μόλν Από ηηο θέςεηο κνπ. 
 
1. Παηέξα, ν Τηόο νπ είλαη ηέιεηνο. 2ηαλ λνκίδσ όηη πιεγώλνκαη, θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξόπν, είλαη επεηδή έρσ μεράζεη πνηνο είκαη θαη όηη είκαη όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 3Οη 
θέςεηο νπ κπνξνύλ λα κνπ θέξνπλ κόλν επηπρία. 4Αλ είκαη πνηέ ιππεκέλνο ή 
πιεγσκέλνο ή άξξσζηνο, έρσ μεράζεη απηά πνπ ζθέπηεζαη Δζύ θαη έρσ βάιεη ηηο 
αζήκαληεο, δίρσο λόεκα ηδέεο κνπ ζην κέξνο όπνπ νη θέςεηο νπ αλήθνπλ θαη όπνπ 
βξίζθνληαη. 5Γελ κπνξώ λα πιεγσζώ από ηίπνηα, παξά κόλν από ηηο ζθέςεηο κνπ. 6Οη 
θέςεηο πνπ ζθέθηνκαη κε έλα κπνξνύλ κνλάρα λα επινγήζνπλ. 7Μόλν νη θέςεηο πνπ 
ζθέθηνκαη κε έλα είλαη αιεζηλέο. 
2. Γε ζα πιεγψζσ ηνλ εαπηφ κνπ ζήκεξα. 2Γηαηί είκαη ππεξάλσ θάζε πφλνπ. 3Ο Παηέξαο 
κνπ κε έβαιε ζηνλ Οπξαλφ θαη κε πξνζηαηεχεη. 4Καη εγψ δε ζα ήζεια λα επηηεζψ ζηνλ Τηφ 
πνπ Απηφο αγαπά, γηαηί φ,ηη Απηφο αγαπά είλαη θαη δηθφ κνπ γηα λα ην αγαπψ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 282 
 
Γελ Θα Φνβεζώ ηελ Αγάπε ήκεξα. 
 
1. Αλ κπνξνχζα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ, ζήκεξα, κνλάρα απηφ, ε ζσηεξία ζα γηλφηαλ κηα 
πξαγκαηηθφηεηα γηα φιν ηνλ θφζκν. 2Απηή είλαη ε απφθαζε, λα κελ είκαη ηξειφο θαη λα 
δερηψ ηνλ εαπηφ κνπ φπσο ν Ίδηνο, ν Θεφο, ν Παηέξαο κνπ θαη ε Πεγή κνπ, κε 
δεκηνχξγεζε. 3Απηή είλαη ε ζηαζεξή απφθαζε λα κελ θνηκάκαη ζηα φλεηξα ηνπ ζαλάηνπ, 
ελψ ε αιήζεηα παξακέλεη γηα πάληα δσληαλή ζηε ραξά ηεο αγάπεο. 4Καη απηή είλαη ε 
επηινγή λα αλαγλσξίζσ ηνλ Δαπηφ πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε σο ηνλ Τηφ πνπ αγαπά θαη ν 
Οπνίνο παξακέλεη ν κνλαδηθφο κνπ Δαπηφο. 
2. Παηέξα, ην λνκα νπ είλαη Αγάπε θαη ην ίδην είλαη θαη ην δηθό κνπ όλνκα. 2Απηή είλαη ε 
αιήζεηα. 3Καη κπνξεί λα αιιάμεη ε αιήζεηα απιώο κε ην λα ηεο δώζσ έλα άιιν όλνκα; 4Σν 
όλνκα ηνπ θόβνπ είλαη απιώο έλα ιάζνο. 5Αο κελ θνβάκαη ηελ αιήζεηα ζήκεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 283 
 
Ο Αιεζηλόο κνπ Δαπηόο Καηνηθεί ζε έλα. 
 
1. Παηέξα, έπιαζα κηα εηθόλα ηνπ εαπηνύ κνπ θαη είλαη απηή ε εηθόλα πνπ απνθαιώ Τηό ηνλ 
Θενύ. 2Ζ δεκηνπξγία σζηόζν είλαη όπσο ήηαλ πάληνηε, γηαηί ε δεκηνπξγία νπ είλαη 
ακεηάβιεηε. 3Αο κε ιαηξεύσ ηα είδσια. Δίκαη απηόο πνπ ν Παηέξαο κνπ αγαπά. 5Ζ 
αγηνζύλε κνπ παξακέλεη ην θσο ηνπ Οπξαλνύ θαη ε Αγάπε ηνπ Θενύ. 6Γελ είλαη αζθαιέο 
ό,ηη Δζύ αγαπάο; Γελ είλαη ην θσο ηνπ Οπξαλνύ άπεηξν; 8Γελ είλαη ν Τηόο νπ ν αιεζηλόο 
κνπ Δαπηόο, όηαλ Δζύ δεκηνύξγεζεο ην θαζεηί πνπ ππάξρεη; 
2. Σψξα είκαζηε έλα ζηνλ θνηλφ καο Δαπηφ, κε ην Θεφ ηνλ Παηέξα καο σο ηε κνλαδηθή καο 
Πεγή θαη θάζε δεκηνχξγεκα σο κέξνο ηνπ εαπηνχ καο. 2Καη έηζη επινγνχκε φια ηα 
πξάγκαηα, ελσκέλνη κε αγάπε κε φιν ηνλ θφζκν, πνπ ε ζπγρψξεζε καο έρεη θάλεη έλα κε 
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καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 284 
 
Μπνξώ λα Γηαιέμσ λα Αιιάμσ ιεο ηηο θέςεηο Πνπ Πιεγώλνπλ. 
 
1. Ζ απψιεηα δελ είλαη απψιεηα, φηαλ γίλεη ζσζηά αληηιεπηή. 2Ο πφλνο είλαη αδχλαηνο. 
3Γελ ππάξρεη ζιίςε πνπ λα έρεη θάπνηα αηηία. 4Καη ε νπνηαδήπνηε δπζηπρία δελ είλαη 
ηίπνηα παξά κφλν έλα φλεηξν. 5Απηή είλαη ε αιήζεηα, ε νπνία ζηελ αξρή πξέπεη λα εηπσζεί 
θαη κεηά λα μαλαεηπσζεί πνιιέο θνξέο, χζηεξα πξέπεη λα γίλεη δερηή σο κεξηθψο αιεζηλή, 
κε πνιιέο επηθπιάμεηο. 6Μεηά πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζνβαξά φιν θαη πην πνιχ θαη ηειηθά λα 
γίλεη δερηή σο απνιχησο αιεζηλή. 7Μπνξψ λα δηαιέμσ λα αιιάμσ φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ 
πιεγψλνπλ. 8Καη είκαη πξφζπκνο λα πξνρσξήζσ πέξα απφ απηά ηα ιφγηα ζήκεξα θαη 
πέξα απφ φιεο ηηο επηθπιάμεηο θαη λα θηάζσ ζηελ πιήξε απνδνρή ηεο αιήζεηαο πνπ 
πεξηέρνπλ απηά ηα ιφγηα. 
2. Παηέξα, ό,ηη έρεηο δώζεη Δζύ δελ κπνξεί λα πιεγώλεη θαη επνκέλσο ε ζιίςε θαη ν πόλνο 
πξέπεη λα είλαη αδύλαηα. 2Αο κελ παξαιείςσ λα ε εκπηζηεπηώ ζήκεξα, απνδερόκελνο 
κνλάρα ηα ραξνύκελα πξάγκαηα σο ηα δώξα νπ, απνδερόκελνο κνλάρα ηα ραξνύκελα 
πξάγκαηα σο ηελ αιήζεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 285 
 
Ζ Αγηνζύλε κνπ Αθηηλνβνιεί κε Λακπξόηεηα θαη Γηαύγεηα- ήκεξα. 
 
1. ήκεξα μππλψ κε ραξά, αλακέλνληαο λα κνπ ζπκβνχλ κφλν ηα ραξνχκελα πξάγκαηα 
ηνπ Θενχ. 2Εεηψ λα κνπ ζπκβνχλ κφλν απηά ηα πξάγκαηα θαη ζπλεηδεηνπνηψ φηη ε 
πξφζθιεζε κνπ ζα απαληεζεί απφ ηηο ζθέςεηο νη νπνίεο έρνπλ ζηαιεί απφ κέλα. 3Καη ζα 
δεηψ κφλν ραξνχκελα πξάγκαηα ηε ζηηγκή πνπ ζα δερηψ ηελ αγηνζχλε κνπ. 4Γηαηί πνην ζα 
ήηαλ ην φθεινο ηνπ πφλνπ γηα κέλα, πνην ζθνπφ ζα εθπιήξσλε ε δπζηπρία κνπ θαη πψο 
ζα κε σθεινχζε ε ζιίςε θαη ε απψιεηα, αλ ε ηξέια θχγεη απφ κέλα ζήκεξα θαη δερηψ ηελ 
αγηνζχλε κνπ ζηε ζέζε ηεο; 
2. Παηέξα, ε αγηνζύλε κνπ είλαη ε Γηθή νπ αγηνζύλε. 2Αο αλαγαιιηάδσ κέζα ζε απηήλ θαη 
κέζσ ηεο ζπγρώξεζεο αο απνθαηαζηαζώ ζηελ ςπρηθή πγεία. 3Ο Τηόο νπ εμαθνινπζεί λα 
είλαη όπσο Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο. 4Ζ αγηνζύλε κνπ είλαη κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ θαζώο 
επίζεο θαη ηνπ Γηθνύ νπ Δαπηνύ. 5Ση κπνξεί λα αιιάμεη ηελ Ίδηα ηελ Αγηνζύλε; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 286 
 
Ζ ησπή ηνπ Οπξαλνύ Αγθαιηάδεη ηελ Καξδηά κνπ ήκεξα. 
 
Η. Παηέξα, πόζν γαιήληα είλαη ζήκεξα! 2Πόζν ήζπρα ηαθηνπνηνύληαη όια ηα πξάγκαηα! 
3Απηή είλαη ε κέξα πνπ έρεη επηιεγεί σο ε ώξα ζηελ νπνία έξρνκαη λα θαηαιάβσ ην κάζεκα 
όηη, δελ ππάξρεη αλάγθε λα θάλσ ηίπνηα. 4ε έλα θάζε επηινγή έρεη ήδε γίλεη. 5ε έλα 
θάζε δηακάρε έρεη δηεπζεηεζεί. 6ε έλα ην θαζεηί πνπ ειπίδσ λα βξσ κνπ έρεη ήδε δνζεί. 
7Ζ εηξήλε νπ είλαη δηθή κνπ. 8Ζ θαξδηά κνπ είλαη ήξεκε θαη ν λνπο κνπ αλαπαύεηαη. 9Ή 
Αγάπε νπ είλαη ν Οπξαλόο θαη ε Αγάπε νπ είλαη δηθή κνπ. 
2. Ζ γαιήλε ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο ζα καο δψζεη ηελ ειπίδα φηη έρνπκε βξεη ην δξφκν θαη 
έρνπκε ηαμηδέςεη πνιχ πάλσ ζε απηφλ πξνο έλαλ εληειψο ζίγνπξν ζηφρν. 2ήκεξα δε ζα 
ακθηβάιινπκε ην ηέινο πνπ ν 'Ίδηνο ν Θεφο καο έρεη ππνζρεζεί. 3Δκπηζηεπφκαζηε Απηφλ 
θαη ηνλ Δαπηφ καο, ν Οπνίνο εμαθνινπζεί λα είλαη έλα κε Απηφλ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 287  
 
Δζύ Δίζαη ν ηόρνο κνπ, Παηέξα κνπ. Μόλνλ Δζύ. 
 
1. Πνχ ζα ήζεια λα πάσ εθηφο απφ ηνλ Οπξαλφ; 2Ση ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα 
ππνθαηάζηαην γηα ηελ επηπρία; 3Ση άιιν δψξν ζα πξνηηκνχζα κπξνζηά ζηελ εηξήλε ηνπ 
Θενχ; 4Ση ζεζαπξφ ζα ήζεια λα αλαδεηήζσ θαη λα βξσ θαη λα θξαηήζσ, πνπ λα κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κε ηνλ Δαπηφ κνπ; 3Καη ζα πξνηηκνχζα λα δσ κε ην θφβν, παξά κε ηελ Αγάπε; 
2. Δζύ είζαη ν ζηόρνο κνπ, Παηέξα κνπ. 2Ση άιιν εθηόο από έλα ζα επηζπκνύζα λα έρσ; 
3Σί άιιν δξόκν εθηόο από απηόλ πνπ νδεγεί ζε έλα ζα επηζπκνύζα λα βαδίζσ! 4Καη ηη 
άιιν εθηόο από ηε ζύκεζε νπ ζα κνπ έθαλε γλσζηό ην ηέινο ησλ νλείξσλ θαη ησλ 
κάηαησλ ππνθαηάζηαησλ ηεο αιήζεηαο; 5Δζύ είζαη ν κόλνο κνπ ζηόρνο. 6Ο Τηόο νπ είλαη 
πξόζπκνο λα είλαη όπσο Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο. 7Με πνηνλ άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ 
ζα πεξίκελα λα αλαγλσξίζσ ηνλ Δαπηό κνπ θαη λα είκαη ελαξκνληζκέλνο κε Απηόλ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 288  
 
Αο Ξεράζσ ην Παξειζόλ ηνπ Αδεξθνύ κνπ ήκεξα. 
 
1. Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ νδεγεί ζε έλα θαη κε θέξλεη ζην ζηόρν κνπ. 2Γελ κπνξώ λα 
έξζσ ζε έλα ρσξίο ηνλ αδεξθό κνπ. 3Καη γηα λα γλσξίζσ ηελ Πεγή κνπ, πξέπεη λα 
αλαγλσξίζσ πξώηα ό,ηη Δζύ δεκηνύξγεζεο ελσκέλν κε κέλα. 4Σνπ αδεξθνύ κνπ είλαη ην 
ρέξη πνπ κε νδεγεί ζην δξόκν πξνο ηα έλα. 5Οη ακαξηίεο ηνπ είλαη ζην παξειζόλ καδί κε 
ηηο δηθέο κνπ, ζώδνκαη επεηδή ην παξειζόλ έρεη εμαθαληζηεί. 6Αο κελ ην θπιάσ κέζα ζηελ 
θαξδηά κνπ, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ράζσ ην δξόκν πνπ βαδίδσ πξνο ηα έλα. ΊΟ αδεξθόο 
κνπ είλαη ν ζσηήξαο κνπ.8Αο κελ επηηίζεκαη ζην ζσηήξα πνπ Δζύ κνπ έρεηο δώζεη. 9Αιιά 
αο ηηκώ απηόλ πνπ θέξεη ην λνκα νπ θαη έηζη αο ζπκεζώ όηη Απηό είλαη ην δηθό κνπ 
όλνκα. 
2. πγρψξεζέ κε, ινηπφλ, ζήκεξα. 2Καη ζα γλσξίδεηο φηη κε έρεηο ζπγρσξέζεη, αλ βιέπεηο 
ηνλ αδεξθφ ζνπ ζην θσο ηεο αγηνζχλεο. 3Ο αδεξθφο ζνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν 
άγηνο απφ εκέλα θαη εζχ δελ κπνξείο λα είζαη πην άγηνο απφ απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 289  
 
Σν Παξειζόλ Έρεη Σειεηώζεη. Γελ Μπνξεί λα κε Αγγίμεη. 
 
1. Αλ κέζα ζην λνπ κνπ ην παξειζφλ δελ έρεη ηειεηψζεη, δε ζα δσ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 
2Γηαηί πξάγκαηη δελ θνηηάδσ πνπζελά θαη βιέπσ κφλν φ,ηη δελ ππάξρεη. 3Πψο κπνξψ 
ινηπφλ λα αληηιεθζψ ηνλ θφζκν πνπ πξνζθέξεη ε ζπγρψξεζε; 4Γηα λα θξχςεη απηφ ηνλ 
θφζκν πιάζηεθε ην παξειζφλ, επεηδή κφλν ηψξα κπνξεί λα ηδσζεί απηφο ν θφζκνο. 3Γελ 
έρεη παξειζφλ. 6Γηαηί ηη κπνξεί λα ζπγρσξεζεί εθηφο απφ ην παξειζφλ θαη αλ ζπγρσξεζεί 
ζα εμαθαληζηεη. 
1. Παηέξα, αο κελ θνηηάδσ έλα παξειζόλ πνπ δελ ππάξρεη. 2Γηαηί Δζύ κνπ έρεηο πξνζθέξεη 
ην Γηθό νπ ππνθαηάζηαην, κέζα ζε έλαλ ησξηλό θόζκν πνπ ην παξειζόλ έρεη αθήζεη 
άζηθην θαη ειεύζεξν από ακαξηία. 3Δδώ βξίζθεηαη ην ηέινο ηεο ελνρήο. 4Καη εδώ 
εηνηκάδνκαη γηα ην ηειηθό νπ βήκα. 5Θα απαηηνύζα ινηπόλ λα πεξηκέλεηο θη άιιν, γηα λα 
βξεη ν Τηόο νπ ηελ νκνξθηά πνπ ζρεδίαζεο σο ην ηέινο όισλ ησλ νλείξσλ θαη όινπ ηνπ 
πόλνπ ηνπ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 290 
 
Ζ Σσξηλή κνπ Δπηπρία Δίλαη ην Μόλν πνπ Βιέπσ, 
 
1. Αλ δελ θνηηάδσ φ,ηη δελ ππάξρεη, ε ησξηλή επηπρία κνπ είλαη ην κφλν πνπ βιέπσ. 2Σα 
κάηηα πνπ αξρίδνπλ λα αλνίγνπλ βιέπνπλ επηηέινπο. 3Καη είκαη πξφζπκνο λα δερηψ ηελ 
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φξαζε ηνπ Υξηζηνχ απηήλ εδψ ηε κέξα. 4Ο,ηη αληηιακβάλνκαη ρσξίο ηελ Ίδηα ηε Γηφξζσζε 
ηνπ Θενχ, γηα ηελ φξαζε πνπ έπιαζα, είλαη ηξνκαθηηθφ θαη επψδπλν. 5Γε ζα επηηξέςσ 
φκσο ζην λνπ κνπ νχηε κηα αθφκε ζηηγκή λα μεγειαζηεί απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ην φλεηξν 
πνπ έπιαζα είλαη πξαγκαηηθφ. 6ήκεξα είλαη ε κέξα πνπ αλαδεηψ ηελ ησξηλή επηπρία κνπ 
θαη δελ θνηηάδσ ηίπνηα άιιν εθηφο απφ απηφ πνπ αλαδεηψ. 
2. Με απηή ηε ζηαζεξή απόθαζε έξρνκαη ζε έλα θαη δεηώ ηε δύλακε νπ γηα λα κε 
ζηεξίμεη ζήκεξα, ελώ αλαδεηώ κνλάρα λα θάλσ ην Θέιεκα νπ. 2Γελ κπνξείο λα κε κε 
αθνύζεηο, Παηέξα. 3Ο,ηη δεηώ, Δζύ κνπ ην έρεηο ήδε δώζεη. 4Καη είκαη ζίγνπξνο όηη ζα δσ 
ηελ επηπρία κνπ ζήκεξα. 
 
8. Ση Δίλαη ν Πξαγκαηηθόο Κόζκνο; 
 
1. Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο είλαη έλα ζχκβνιν, φπσο θαη ηα άιια πξάγκαηα πνπ πξνζθέξεη 
ε αληίιεςε. 2Αληηπξνζσπεχεη σζηφζν ην αληίζεην απηνχ πνπ έπιαζεο. 3 θφζκνο ζνπ 
βιέπεηαη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ θφβνπ θαη θέξλεη ζην λνπ ζνπ ηηο καξηπξίεο ηνπ ηξφκνπ. 
4 πξαγκαηηθφο θφζκνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν κέζα απφ ηα κάηηα πνπ επινγεί ε 
ζπγρψξεζε θαη ηα νπνία βιέπνπλ, έηζη, έλαλ θφζκν φπνπ ν ηξφκνο είλαη αδχλαηνο θαη 
φπνπ νη καξηπξίεο ηνπ θφβνπ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ. 
2. Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο πεξηέρεη έλα ππνθαηάζηαην γηα ηελ θάζε ζθέςε δπζηπρίαο πνπ 
θαζξεθηίδεηαη ζηνλ θφζκν ζνπ, κηα ζίγνπξε δηφξζσζε γηα ηηο ζέεο ηνπ θφβνπ θαη ηνπο 
ήρνπο ηεο κάρεο πνπ πεξηέρεη ν θφζκνο ζνπ. 2Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο θαλεξψλεη έλαλ 
θφζκν πνπ βιέπεηαη δηαθνξεηηθά, κέζα απφ ήξεκα κάηηα θαη κε έλα λνπ ελ εηξήλε. 3Σίπνηα 
άιιν δελ ππάξρεη εθεί, εθηφο απφ ηελ αλάπαπζε. 4Κξαπγέο πφλνπ θαη ζιίςεο δελ 
αθνχγνληαη, γηαηί εθεί ηίπνηα δελ παξακέλεη έμσ απφ ηε ζπγρψξεζε. 5Καη νη ζέεο είλαη 
ήπηεο. 6Μφλν ραξνχκελεο ζέεο θαη ήρνη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζην λνπ πνπ έρεη ζπγρσξέζεη 
ηνλ εαπηφ ηνπ. 
3. Ση αλάγθε έρεη έλαο ηέηνηνο λνπο γηα ζθέςεηο ζαλάηνπ, επίζεζεο θαη θφλνπ; 2Ση άιιν 
εθηφο απφ αζθάιεηα, αγάπε θαη ραξά κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη ηνλ πεξηβάιιεη; 3Ση ππάξρεη 
πνπ ζα ηνλ έθαλε λα δηαιέμεη ηελ θαηαδίθε ηνπ θαη ηη ππάξρεη πνπ ζα ήζειε λα ην 
θαηαθξίλεη; 40 θφζκνο πνπ βιέπεη, πεγάδεη απφ έλα λνπ πνπ έρεη εηξήλε κέζα ηνπ. 
5Καλέλαο θίλδπλνο δελ παξαθπιάεη ζε φ,ηη θη αλ βιέπεη, γηαηί είλαη αγαζφ θαη θνηηάδεη κφλν 
ηελ θαινζχλε. 
4. Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο ζπκβνιίδεη φηη ην φλεηξν ηεο ακαξηίαο θαη ηεο ελνρήο έρεη 
ηειεηψζεη θαη ν Τηφο ηνπ Θενχ δελ θνηκάηαη πηα. 2Σα κάηηα ηνπ αλνίγνπλ θαη 
αληηιακβάλνληαη ηελ αλακθίβνιε απεηθφληζε ηεο Αγάπεο ηνπ Παηέξα ηνπ, ηε ζίγνπξε 
ππφζρεζε φηη έρεη ιπηξσζεί. 3Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο ζπκβνιίδεη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, γηαηί 
ε αληίιεςε απηνχ ηνπ θφζκνπ θάλεη ην ρξφλν άζθνπν. 
5. Σν Άγην Πλεχκα δελ έρεη αλάγθε ην ρξφλν, φηαλ ν ρξφλνο έρεη ππεξεηήζεη ην ζθνπφ 
Σνπ. 2Σν Άγην Πλεχκα πεξηκέλεη ηψξα κφλν κηα αθφκε ζηηγκή γηα ην Θεφ λα θάλεη ην ηειηθφ 
Σνπ βήκα, ν ρξφλνο έρεη εμαθαληζηεί, παίξλνληαο καδί ηνπ θαζψο θεχγεη ηελ αληίιεςε θαη 
αθήλνληαο κνλάρα ηελ αιήζεηα φπσο είλαη. 3Απηή ε ζηηγκή είλαη ν ζηφρνο καο, γηαηί 
πεξηέρεη ηε ζχκεζε ηνπ Θενχ. 4Καη θαζψο θνηηάδνπκε έλαλ θφζκν ζπρσξεκέλν, Απηφο καο 
θαιεί θαη έξρεηαη λα καο πάξεη ζπίηη, ππελζπκίδνληαο καο ηνλ Δαπηφ καο, ηνλ Οπνίν ε 
ζπγρψξεζε καο έρεη μαλαδψζεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 291  
 
ήκεξα Δίλαη Μηα Μέξα Γαιήλεο θαη Δηξήλεο. 
 
1. Σα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ θνηηάδνπλ κέζα από κέλα ζήκεξα. 2Ζ φξαζε Σνπ κνπ δείρλεη φηη 
φια ηα πξάγκαηα έρνπλ ζπγρσξεζεί θαη βξίζθνληαη ελ εηξήλε θαη πξνζθέξεη ην ίδην φξακα 
ζε φιν ηνλ θφζκν. 3Καη εγψ δέρνκαη απηφ ην φξακα εηο ην φλνκα ηεο φξαζεο Σνπ θαη γηα 
ηνλ εαπηφ κνπ θαη γηα ηνλ θφζκν επίζεο. 4Ση νκνξθηά θνηηάδνπκε ζήκεξα! 5Ση αγηνζχλε 
βιέπνπκε λα καο πεξηβάιιεη! 6Καη καο δίλεηαη λα θαηαιάβνπκε φηη είλαη κηα αγηνζχλε πνπ 
κνηξαδφκαζηε, είλαη ε Αγηνζχλε ηνπ ' Ίδηνπ ηνπ Θενχ. 
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2. ήκεξα ν λνπο κνπ είλαη ζησπειόο, γηα λα ιάβεη ηηο θέςεηο πνπ πξνζθέξεηο. 2Καη εγώ 
δέρνκαη ό,ηη πξνέξρεηαη από έλα θαη όρη από ηνλ Δαπηό κνπ. 3Γε γλσξίδσ ην δξόκν πξνο 
ηα έλα. 4Δζύ όκσο είζαη απόιπηα βέβαηνο. 5Παηέξα, νδήγεζε ηνλ Τηό νπ ζην γαιήλην 
κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζε έλα. 6Αο είλαη ηέιεηα ε ζπρώξεζε κνπ θη αο επηζηξέςεη ε κλήκε 
νπ ζην λνπ κνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 292 
 
Έλα Αίζην Απνηέιεζκα Δίλαη ίγνπξν γηα ια ηα Πξάγκαηα. 
 
1. Οη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ δελ έρνπλ εμαηξέζεηο. 2Καη Απηφο εγγπάηαη φηη κφλν ε ραξά 
κπνξεί λα είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ην θαζεηί. 3Δμαξηάηαη απφ καο, φκσο, πφηε απηφ 
ην απνηέιεζκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα πφζν δηάζηεκα ζα αθήλνπκε έλα μέλν ζέιεκα λα 
θαίλεηαη φηη αληηηίζεηαη ζην Γηθφ Σνπ Θέιεκα. 4Καη εθφζνλ λνκίδνπκε φηη απηφ ην μέλν 
ζέιεκα είλαη πξαγκαηηθφ, δε ζα βξνχκε ην απνηέιεζκα πνπ Απηφο έρεη νξίζεη σο ην ηέινο 
φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηιακβαλφκαζηε, φισλ ησλ δνθηκαζηψλ πνπ βιέπνπκε θαη 
θάζε θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε. 5Σν ηέινο, φκσο, είλαη βέβαην. 6Γηαηί ην Θέιεκα 
ηνπ Θενχ γίλεηαη θαη ζηε γε θαη ζηνλ νπξαλφ. 7Θα αλαδεηήζνπκε θαη ζα βξνχκε ζχκθσλα 
κε ην Θέιεκα Σνπ, ην νπνίν εγγπάηαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζειήκαηνο καο. 
2. ε επραξηζηνύκε, Παηέξα, πνπ καο εγγπάζαη κόλν αίζηα απνηειέζκαηα ζην ηέινο. 
2Βνήζεζε καο λα κελ παξεκβαίλνπκε θαη θαζπζηεξνύκε ηα ραξκόζπλα απνηειέζκαηα πνπ 
καο έρεηο ππνζρεζεί γηα θάζε πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα αληηιεθζνύκε θαη γηα θάζε 
δνθηκαζία πνπ λνκίδνπκε, αθόκα, όηη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 293 
 
ινο ν Φόβνο Δίλαη Παξειζόλ θαη Μόλν ε Αγάπε Δίλαη Δδώ. 
 
1. ινο ν θφβνο είλαη παξειζφλ, επεηδή ε πεγή ηνπ έρεη εμαθαληζηεί θαη καδί κε απηήλ θαη 
φιεο νη ζθέςεηο ηεο. 2Ζ αγάπε παξακέλεη ε κφλε ησξηλή θαηάζηαζε, ε Πεγή ηεο νπνίαο 
είλαη εδψ γηα πάληα. 3Μπνξεί ν θφζκνο λα θαίλεηαη ιακπξφο θαη μάζηεξνο θαη αζθαιήο θαη 
επράξηζηνο, αλ φια ηα πεξαζκέλα ιάζε κνπ ηνλ θαηαδπλαζηεχνπλ θαη κνπ δείρλνπλ 
δηαζηξεβισκέλεο κνξθέο θφβνπ; 4ην παξφλ φκσο ε αγάπε είλαη νινθάλεξε θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εκθαλή. 5ινο ν θφζκνο ιάκπεη θαζψο θαζξεθηίδεη ην άγην θσο ηεο θαη 
εγψ αληηιακβάλνκαη επηηέινπο έλαλ θφζκν ζπρσξεκέλν. 
2. Παηέξα., αο κε ράζσ ηελ επθαηξία λα δσ ηνλ άγην θόζκν νπ ζήκεξα. 2Καη αο κελ 
παξαιείςσ λα αθνύζσ όινπο ηνπο ύκλνπο επγλσκνζύλεο πνπ ν θόζκνο ηξαγνπδά πίζσ 
από ηνπο ήρνπο ηνπ θόβνπ. 3Τπάξρεη έλαο πξαγκαηηθόο θόζκνο πνπ ην παξόλ 
πξνζηαηεύεη από όια ηα πεξαζκέλα ιάζε. 4Δίκαη πξόζπκνο λα δσ κπξνζηά κνπ απηό ηνλ 
θόζκν ζήκεξα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 294 
 
Σν ώκα κνπ Δίλαη Έλα Δληειώο Οπδέηεξν Πξάγκα. 
 
1. Δίκαη έλαο Τηφο ηνπ Θενχ. 3Μπνξψ λα είκαη θη έλα άιιν πξάγκα επίζεο; 3Γεκηζχξγεζε 
ν Θεφο απηφ πνπ είλαη ζλεηφ θαη θζαξηφ; 4Ση αλάγθε έρεη ν αγαπεκέλνο Τηφο ηνπ Θενχ γηα 
απηφ πνπ πξέπεη λα πεζάλεη; 5Κη σζηφζν έλα νπδέηεξν πξάγκα δε βιέπεη ην ζάλαην, 
επεηδή νη ζθέςεηο ηνπ θφβνπ δελ ηνπνζεηνχληαη εθεί θαη νχηε δίλεηαη ζε απηφ κηα παξσδία 
αγάπεο. 6Ζ νπδεηεξφηεηα ηνπ ην πξνζηαηεχεη φζν είλαη ρξήζηκν. 7Καη κεηά, ρσξίο λα έρεη 
έλα ζθνπφ, εγθαηαιείπεηαη. 8Γελ είλαη άξξσζην, νχηε ειηθησκέλν, νχηε πιεγσκέλν. Απιψο 
δελ έρεη θακηά απνζηνιή, είλαη αρξείαζην θαη πεηηέηαη. '°ήκεξα αο κελ ην δσ ζαλ θάηη 
πεξηζζφηεξν απφ απηφ, έρεη κηα ππεξεζία γηα ιίγν θαη είλαη ηθαλφ λα ππεξεηήζεη θαη λα 
δηαηεξήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ γηα φζν δηάζηεκα κπνξεί λα ππεξεηεί θαη κεηά λα 
αληηθαηαζηαζεί γηα κεγαιχηεξν φθεινο. 
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2. Σν ζώκα κνπ, Παηέξα, δελ κπνξεί λα είλαη ν Τηόο νπ. 2Καη ό,ηη δε δεκηνπξγήζεθε δελ 
κπνξεί λα είλαη νύηε ακαξησιό νύηε αλακάξηεην, νύηε θαιό νύηε θαθό. 3Αο ρξεζηκνπνηήζσ 
ινηπόλ απηό ην όλεηξν, γηα λα βνεζήζσ ην ζρέδην πνπ έρεηο γηα λα μππλήζνπκε από όια ηα 
όλεηξα πνπ πιάζακε. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 295  
 
Σν Άγην Πλεύκα Βιέπεη Μέζα από Μέλα ήκεξα. 
 
1. Ο Υξηζηφο δεηά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κάηηα κνπ ζήκεξα θαη έηζη λα ιπηξψζεη ηνλ 
θφζκν. 2Εεηά απηφ ην δψξν, γηα λα κπνξέζεη λα κνπ δψζεη ςπρηθή εηξήλε θαη λα αθαηξέζεη 
φιν ηνλ ηξφκν θαη φιν ηνλ πφλν. 3Καη θαζψο ν ηξφκνο θαη ν πφλνο θεχγνπλ, ηα φλεηξα πνπ 
θαίλνληαλ ζηνλ θφζκν εμαθαλίδνληαη. 4Ζ ιχηξσζε πξέπεη λα είλαη εληαία. 5Καζψο 
ζψδνκαη, ν θφζκνο ζψδεηαη καδί κε κέλα. 6Γηαηί φινη πξέπεη λα ιπηξσζνχκε καδί. 7Ο 
θφβνο εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αιιά ε αγάπε είλαη κία. 
2. Παηέξα κνπ, ν Υξηζηόο κνπ έρεη δεηήζεη έλα δώξν, έλα δώξν πνπ δίλσ ώζηε λα κνπ 
δνζεί. 2Βνήζεζε κε λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνύ ζήκεξα, θαη έηζη λα επηηξέςσ 
ζηελ Αγάπε ηνπ Άγηνπ Πλεύκαηνο λα επινγεί όια ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θνηηάδσ, 
ώζηε λα κνπ δνζεί ε γεκάηε ζπγρώξεζε Αγάπε Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 296 
 
Σν Άγην Πλεύκα Μηιά Μέζα Από Μέλα ήκεξα. 
 
1. Σν Άγην Πλεύκα ρξεηάδεηαη ηε θσλή κνπ ζήκεξα, ώζηε όινο ν θόζκνο λα αθνύζεη ηε 
Φσλή νπ θαη ην Λόγν νπ κέζα από κέλα. 2ΔΊκαη απνθαζηζκέλνο λα ε αθήζσ λα 
κηιήζεηο κέζα από κέλα, επεηδή ζα ήζεια λα ρξεζηκνπνηήζσ κόλν ηα δηθά νπ ιόγηα θαη λα 
κελ έρσ άιιεο ζθέςεηο εθηόο από ηηο Γηθέο νπ, γηαηί κόλν νη Γηθέο νπ είλαη αιεζηλέο. 
3Δίκαη πξόζπκνο λα ζώζσ ηνλ θόζκν πνπ έπιαζα. 4Γηαηί εγώ πνπ ηνλ έρσ θαηαδηθάζεη ζα 
ήζεια λα ηνλ απειεπζεξώζσ, ώζηε λα κπνξέζσ λα γιηηώζσ θαη λα αθνύζσ ην Λόγν πνπ ε 
άγηα Φσλή νπ ζα κνπ πεη ζήκεξα. 
2. Γηδάζθνπκε ζήκεξα απηφ πνπ είκαζηε πξφζπκνη λα κάζνπκε θαη κφλν απηφ. 2Καη έηζη ν 
ζηφρνο ηεο κάζεζεο καο ειεπζεξψλεηαη απφ ηηο δηακάρεο θαη 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια θαη γξήγνξα. 3Πφζν ραξνχκελα έξρεηαη ην Άγην 
Πλεχκα λα καο ζψζεη απφ ηελ θφιαζε, φηαλ αθήλνπκε ηε δηδαζθαιία Σνπ λα πείζεη ηνλ 
θφζκν, κέζα απφ καο, λα αλαδεηήζεη θαη λα βξεη ηνλ εχθνιν δξφκν πξνο ην Θεφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 297  
 
Ζ πγρώξεζε Δίλαη ην Μόλν Γώξν πνπ Γίλσ. 
 
1. Ζ ζπγρψξεζε είλαη ην κφλν δψξν πνπ δίλσ, επεηδή είλαη ην κφλν δψξν πνπ ζέισ. 2Σν 
θαζεηί πνπ δίλσ, ην δίλσ ζηνλ εαπηφ κνπ. 3Απηή είλαη ε απιή ζπληαγή ηεο ζσηεξίαο. 4Καη 
εγψ, πνπ ζα ήζεια λα ζσζψ, είκαη πξφζπκνο λα ηελ πηνζεηήζσ θαη λα ηελ θάλσ ηξφπν 
δσήο κέζα ζ' έλαλ θφζκν πνπ ρξεηάδεηαη ηε ζσηεξία θαη ν νπνίνο ζα ζσζεί θαζψο 
δέρνκαη ηελ Δπαλφξζσζε γηα ηνλ εαπηφ κνπ. 
2. Παηέξα, πόζν ζίγνπξνη είλαη νη δξόκνη νπ, πόζν βέβαηε είλαη ε ηειηθή ηνπο θαηάιεμε θαη 
κε πόζε αμηνπηζηία ην θάζε βήκα ζηε ζσηεξία κνπ έρεη θαζνξηζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί 
από ηε ράξε νπ. 2ε επραξηζηώ γηα ηα αηώληα δώξα νπ θαη ζε επραξηζηώ γηα ηνλ Δαπηό 
κνπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 298  
 
ε Αγαπώ, Παηέξα, θαη Αγαπώ ηνλ Τηό νπ. 
 
1. Ζ επγλσκνζχλε κνπ επηηξέπεη ζηελ αγάπε κνπ λα γίλεη δεθηή ρσξίο θφβν. 2Καη έηζη 
επηζηξέθσ επηηέινπο ζηελ Πξαγκαηηθφηεηα κνπ. Σν θαζεηί πνπ εηζέβαιε ζηελ άγηα φξαζε 
κνπ, ε ζπγρψξεζε ην αθαηξεί. 4Πιεζηάδσ ην ηέινο ησλ άζθνπσλ ηαμηδηψλ, ησλ 
παξάινγσλ ζηαδηνδξνκηψλ θαη ησλ ςεχηηθσλ αμηψλ. Αληί γηα απηά δέρνκαη φ,ηη ν Θεφο 
νξίδεη φηη είλαη δηθφ κνπ, ζίγνπξνο φηη έηζη κνλάρα ζα ζσζψ, ζίγνπξνο φηη πξνρσξψ κέζα 
απφ ην θφβν γηα λα ζπλαληήζσ ηελ Αγάπε κνπ. 
2. Παηεξά, έξρνκαη ζε έλα ζήκεξα, επεηδή δε ζα ήζεια λα αθνινπζήζσ θαλέλα δξόκν 
εθηόο από ην Γηθό νπ. 2Δζύ είζαη δίπια κνπ. 3Ο δξόκνο νπ είλαη βέβαηνο. 4Δίκαη 
επγλώκσλ γηα ηα άγηα δώξα νπ: ην ζίγνπξν θαηαθύγην θαη ηελ απόδξαζε από ην θαζεηί 
πνπ ζα έθξπβε ηελ αγάπε κνπ γηα ην Θεό ηνλ Παηέξα κνπ θαη ηνλ άγην Τηό Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 299  
 
Ζ Αηώληα Αγηνζύλε Καηνηθεί Μέζα κνπ. 
 
1. Ζ αγηνζχλε κνπ είλαη πνιχ πην πάλσ απφ ηε δηθή κνπ ηθαλφηεηα λα ηελ θαηαιάβσ ή λα 
ηε γλσξίζσ. 2Ο Θεφο, ν Παηέξαο κνπ σζηφζν, ν Οπνίνο ηε δεκηνχξγεζε, αλαγλσξίδεη ηελ 
αγηνζχλε κνπ σο ηε Γηθή Σνπ αγηνζχλε. 3Σν Θέιεκα καο, φηαλ είκαζηε ελσκέλνη, ηελ 
θαηαιαβαίλεη. 4Καη ην Θέιεκα καο, φηαλ είκαζηε ελσκέλνη, γλσξίδεη φηη είλαη αιεζηλή. 
2. Παηέξα, ε αγηνζύλε κνπ δελ πξνέξρεηαη από κέλα. 2Γελ είλαη δηθή κνπ ώζηε λα 
θαηαζηξαθεί από ηελ ακαξηία. 3Γελ είλαη δηθή κνπ ώζηε λα ππνθέξεη από επηζέζεηο. 4Οη 
ςεπδαηζζήζεηο κπνξνύλ λα ηελ θξύςνπλ, αιιά δελ κπνξνύλ λα ζβήζνπλ ηελ αθηηλνβνιία 
ηεο νύηε λα εμαζζελίζνπλ ην θσο ηεο. 5Έίλαη γηα πάληα ηέιεηα άζηθηε. 6Μέζα ζε απηήλ, όια 
ηα πξάγκαηα ζεξαπεύνληαη επεηδή παξακέλνπλ όπσο Δζύ ηα δεκηνύξγεζεο. 7Καη εγώ 
κπνξώ λα γλσξίδσ ηελ αγηνζύλε κνπ, γηαηί ε Ίδηα ε Αγηνζύλε κε δεκηνύξγεζε. 8Μπνξώ λα 
γλσξίδσ ηελ Πεγή κνπ, επεηδή είλαη ην ζέιεκα νπ λα είζαη γλσζηόο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 300  
 
Μόλν Μηα ηηγκή Γηαξθεί Απηόο ν Κόζκνο. 
 
1. Απηή είλαη κηα ζθέςε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεη φηη ν ζάλαηνο θαη ε 
ζιίςε είλαη ε ζίγνπξε κνίξα φισλ απηψλ πνπ έξρνληαη εδψ, επεηδή νη ραξέο ηνπο 
εμαθαλίδνληαη πξνηνχ απνθηεζνχλ ή αθφκα θαη πξνηνχ αγγηρηνχλ. 2Απηή, σζηφζν, είλαη 
επίζεο ε ηδέα πνπ δελ αθήλεη θακηά ςεπδή αληίιεςε λα καο εμνπζηάδεη ή λα 
αληηπξνζσπεχεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα πεξαζηηθφ ζχλλεθν ζε έλαλ αηψληα γαιήλην 
νπξαλφ. 3Απηή είλαη ε γαιήλε πνπ αλαδεηάκε ζήκεξα, αδηαηάξαρηε, νινθάλεξε θαη 
ζίγνπξε. 
2. Αλαδεηάκε ηνλ άγην θόζκν νπ ζήκεξα. 2Γηαηί εκείο, νη αγαπεκέλνη νπ Τηνί, έρνπκε 
ράζεη ην δξόκν καο γηα ιίγν. 3 Έρνπκε, όκσο, αθνύζεη ηε Φσλή νπ θαη έρνπκε κάζεη ηη 
αθξηβώο λα θάλνπκε γηα λα απνθαηαζηαζνύκε ζηνλ Οπξαλό θνληά ζηνλ αιεζηλό καο 
Δαπηό. 4Καη δίλνπκε επραξηζηίεο ζήκεξα πνπ ν θόζκνο δηαξθεί κόλν γηα κηα ζηηγκή. 
5Δίκαζηε πξόζπκνη λα πξνρσξήζνπκε πέξα από απηήλ ηε κηθξνζθνπηθή ζηηγκή ζηελ 
αησληόηεηα. 
 
9. Ση είλαη ε Γεύηεξε Παξνπζία; 
 
1 Ζ Γεχηεξε Παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ, ε νπνία είλαη ζίγνπξε φπσο ν Θεφο, είλαη απιψο ε 
δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ε επηζηξνθή ηεο ςπρηθήο πγείαο. 2Δίλαη κέξνο ησλ ζπλζεθψλ 
πνπ απνθαζηζηνχλ φ,ηη πνηέ δε ράζεθε θαη επαλεδξαηψλνπλ φ,ηη είλαη γηα πάληα αιεζηλφ. 
Δίλαη ε πξφζθιεζε ζην Λφγν ηνπ Θενχ λα πάξεη ηε ζέζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, ε πξνζπκία 
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λα αθήζεηο ηε ζπγρψξεζε λα δνζεί ζε φια ηα πξάγκαηα ρσξίο εμαηξέζεηο θαη ρσξίο 
επηθπιάμεηο. 
2. Δίλαη ε νινθιεξσηηθή θχζε ηεο Γεχηεξεο Παξνπζίαο ηνπ Υξηζηνχ πνπ ηεο επηηξέπεη λα 
αγθαιηάζεη ηνλ θφζκν θαη λα ζε θξαηήζεη αζθαιή κέζα ζηνλ απαιφ εξρνκφ ηεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη φια ηα φληα καδί κε ζέλα. 2Γελ ππάξρεη ηέινο ζηελ απειεπζέξσζε πνπ 
θέξλεη ε Γεχηεξε Παξνπζία, θαζψο ε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ πξέπεη λα είλαη απεξηφξηζηε. 
3Ζ ζπγρψξεζε θσηίδεη ηνλ εξρνκφ ηεο Γεχηεξεο Παξνπζίαο, επεηδή βιέπεη ηα πάληα σο 
έλα. 4Κη έηζη ε ελφηεηα αλαγλσξίδεηαη επηηέινπο. 
3. Ζ Γεχηεξε Παξνπζία νινθιεξψλεη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη ην Άγην Πλεχκα, 
αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ εκέξα ηεο Κξίζεο ζηελ νπνία ε κάζεζε ηειεηψλεη κε κηα 
ηειηθή ζχλνςε πνπ ζα ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζα θηάζεη ζην Θεφ. 2Ζ Γεχηεξε 
Παξνπζία είλαη ε ψξα ζηελ νπνία φινη νη λφεο ζα δνζνχλ ζηα ρέξηα ηνπ Υξηζηνχ, γηα λα 
επηζηξέςνπλ ζην πλεχκα εηο ην φλνκα ηεο αιεζηλήο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ Θειήκαηνο ηνπ 
Θενχ. 
4. Ζ Γεχηεξε Παξνπζία είλαη ην κφλν γεγνλφο ζην ρξφλν πνπ ν ρξφλνο δελ κπνξεί λα 
επεξεάζεη. 2Γηαηί ν θαζέλαο πνπ ήξζε πνηέ λα πεζάλεη ή πνπ ζα έξζεη ή πνπ είλαη παξψλ 
ηψξα, απειεπζεξψλεηαη εμίζνπ απφ φ,ηη έπιαζε. 3ε απηή ηελ ηζφηεηα, ν Υξηζηφο έρεη 
απνθαηαζηαζεί σο ν κφλνο Δαπηφο, ζηνλ Οπνίν νη Τηνί ηνπ Θενχ νκνινγνχλ φηη είλαη φινη 
έλα. 4Καη ν Θεφο, ν Παηέξαο, ρακνγειά ζηνλ Τηφ Σνπ, ηε κφλε δεκηνπξγία θαη ηε κφλε 
ραξά Σνπ. 
5. Πξνζεπρήζνπ λα έξζεη ζχληνκα ε Γεχηεξε Παξνπζία, αιιά κε ζηακαηάο 
κε απηφ. 2Ζ Γεχηεξε Παξνπζία ρξεηάδεηαη ηα κάηηα ζνπ θαη ηα απηηά ζνπ, ηα 
ρέξηα ζνπ θαη ηα πφδηα ζνπ. 3Υξεηάδεηαη ηε θσλή ζνπ. 4Καη πάλσ απ' φια ρξεηάδεηαη ηελ 
πξνζπκία ζνπ. 5Αο ραηξφκαζηε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ην Θέιεκα ηνπ Θενχ θαη λα 
ελσζνχκε καδί ζην άγην θσο ηνπ. 6Ηδνχ, ν Τηφο ηνπ Θενχ είλαη αδηαίξεηνο ζε εκάο θαη εκείο 
κπνξνχκε λα θηάζνπκε ηελ Αγάπε ηνπ Παηέξα καο κέζα απφ Απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 301 
 
Καη ν Ίδηνο ν Θεόο ζα θνππίζεη ια ηα Γάθξπα. 
 
1. Παηέξα, αλ δελ θξίλσ, δελ κπνξώ λα θιαίσ. 2Ούηε κπνξώ λα πνλώ, ή λα αηζζάλνκαη όηη 
είκαη εγθαηαιεηκκέλνο ή αρξείαζηνο ζηνλ θόζκν. 3Απηό είλαη ην ζπίηη κνπ, επεηδή δελ ην 
θξίλσ θαη επνκέλσο είλαη κνλάρα ό,ηη Δζύ ζέιεηο. 4Αο ην θνηηάμσ ζήκεξα ρσξίο θαηάθξηζε, 
κέζα από ηα ραξνύκελα κάηηα πνπ ε ζπρώξεζε έρεη απειεπζεξώζεη από όιεο ηηο 
δηαζηξεβιώζεηο. 5Αο δσ ηνλ θόζκν νπ, αληί γηα ην δηθό κνπ θόζκν, 6Καη όια ηα δάθξπα 
πνπ έρπζα ζα μεραζηνύλ, επεηδή ε πεγή ηνπο έρεη εμαθαληζηεί. 7Παηέξα, δε ζα θξίλσ ηνλ 
θόζκν νπ ζήκεξα. 
2. Ο θφζκνο ηνπ Θενχ είλαη επηπρηζκέλνο. 2Απηνί πνπ ηνλ θνηηάδνπλ κπνξνχλ κνλάρα λα 
ηνπ πξνζζέζνπλ ηε ραξά ηνπο θαη λα ηνλ επινγήζνπλ ζαλ κηα αηηία αθφκε κεγαιχηεξεο 
ραξάο γηα απηνχο. 3Κιάςακε επεηδή δελ θαηαιάβακε. 4'Δρνπκε κάζεη φκσο φηη ν θφζκνο 
πνπ βιέπακε ήηαλ ςεχηηθνο, ζήκεξα ζα θνηηάμνπκε ηνλ θφζκν ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 302  
 
Δθεί Πνπ Ήηαλ θνηάδη Βιέπσ ην Φσο. 
 
1. Παηέξα, ηα κάηηα καο αλνίγνπλ επηηέινπο. 2Ο άγηνο θόζκνο νπ καο πεξηκέλεη, θαζώο ε 
όξαζε καο επαλνξζώλεηαη ηειηθά θαη κπνξνύκε λα δνύκε. 3Ννκίζακε όηη ππνθέξακε. 
4Δτρακε μεράζεη όκσο ηνλ Τηό πνπ Δζύ δεκηνύξγεζεο. 5Σώξα βιέπνπκε όηη ην ζθνηάδη είλαη 
ε θαληαζία καο θαη ην θσο βξίζθεηαη εθεί γηα λα ην θνηηάμνπκε. 6Ζ όξαζε ηνπ Υξηζηνύ 
κεηαηξέπεη ην ζθνηάδη ζην θσο, γηαηί ν θόβνο πξέπεη λα εμαθαληζηεί όηαλ έξζεη ε αγάπε. 
7Αο ζπγρσξέζσ ηνλ άγην θόζκν νπ ζήκεξα, ώζηε λα θνηηάμσ ηελ αγηνζύλε ηνπ θαη λα 
θαηαιάβσ όηη θαζξεθηίδεη κνλάρα ηε δηθή κνπ αγηνζύλε. 
2. Ζ Αγάπε καο καο πεξηκέλεη θαζψο πεγαίλνπκε ζε Απηφλ θαη βαδίδεη δίπια καο 
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δείρλνληαο καο ην δξφκν. 2Απηφο δε καο απνγνεηεχεη ζε ηίπνηα. 3Απηφο είλαη ν ζηφρνο πνπ 
αλαδεηάκε θαη Απηφο είλαη ην κέζνλ κε ην νπνίν πεγαίλνπκε ζε Απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 303  
 
Ο Άγηνο Υξηζηόο Γελληέηαη Μέζα κνπ ήκεξα. 
 
1. Κνηηάμηε καδί κε κέλα, άγγεινη, θνηηάμηε καδί κε κέλα ζήκεξα! 2ιεο νη άγηεο θέςεηο ηνπ 
Θενχ αο κε πεξηβάιινπλ θη αο κείλνπλ αθίλεηεο καδί κνπ, θαζψο ν Τηφο ηνπ Οπξαλνχ 
γελληέηαη. 3Οη γήηλνη ήρνη αο ζησπήζνπλ θαη νη ζέεο πνπ έρσ ζπλεζίζεη αο εμαθαληζηνχλ. 
4Αο είλαη θαινδερνχκελνο ν Υξηζηφο εθεί πνπ είλαη ην ζπίηη Σνπ. 5Καη αο αθνχεη ηνπο ήρνπο 
πνπ θαηαιαβαίλεη θη αο βιέπεη κνλάρα ηηο ζέεο πνπ δείρλνπλ ηελ Αγάπε ηνπ Παηέξα Σνπ. 
6Αο κελ είλαη πηα έλαο μέλνο εδψ, γηαηί μαλαγελληέηαη κέζα κνπ ζήκεξα. 
2. Ο Τηόο νπ είλαη θαινδερνύκελνο, Παηέξα. 2Έρεη έξζεη λα κε ζώζεη από ηνλ θαθό εαπηό 
πνπ έπιαζα. 3Δίλαη ν Δαπηόο πνπ Δζύ κνπ έρεηο δώζεη. 4Απηόο είλαη κνλάρα ό,ηη 
πξαγκαηηθά είκαη ζη ' αιήζεηα. 5Δίλαη ν Τηόο πνπ Δζύ αγαπάο πάλσ από όια. 6Δίλαη ν 
Δαπηόο κνπ, όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 7Ο Υξηζηόο δελ κπνξεί λα ζηαπξσζεί 8Αζθαιήο 
ζηα Υέξηα νπ, αο ιάβσ ηνλ Τηό νπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 304  
 
Αο κελ Κξύςεη ν Κόζκνο κνπ ηε Θέα ηνπ Υξηζηνύ. 
 
1. Μπνξψ λα ζνιψζσ ηελ άγηα φξαζε κνπ, αλ ηεο θνξηψζσ ηνλ θφζκν κνπ. 2Καη δελ 
κπνξψ λα βιέπσ ηηο άγηεο ζέεο πνπ θνηηάδεη ν Υξηζηφο, αλ δε ρξεζηκνπνηψ ηελ φξαζε 
Σνπ.3Ζ αληίιεςε είλαη έλαο θαζξέθηεο θαη φρη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 4Καη φ,ηη θνηηάδσ είλαη ε 
θαηάζηαζε ηνπ λνπ κνπ, θαζξεθηηζκέλε ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 5Δίκαη πξφζπκνο λα 
επινγήζσ ηνλ θφζκν κε ην λα ηνλ θνηηάδσ κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ. 6Καη ζα 
θνηηάμσ ηηο ζίγνπξεο ελδείμεηο φηη φιεο νη ακαξηίεο κνπ έρνπλ ζπγρσξεζεί. 
2. Με νδεγείο από ην ζθνηάδη ζην θσο, από ηελ ακαξηία ζηελ αγηνζύλε.2Αο ζπγρσξέζσ 
θαη έηζη αο ιάβσ ηε ζσηεξία γηα ηνλ θόζκν. 3Ζ ζσηεξία είλαη ην δώξν νπ, Παηέξα κνπ, ην 
νπνίν κνπ δίλεηαη γηα λα ην πξνζθέξσ ζηνλ άγην Τηό νπ, ώζηε λα κπνξέζεη λα 
μαλαζπκεζεί Δζέλα θαη ηνλ Τηό νπ όπσο Δζύ ηνλ δεκηνύξγεζεο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 305 
 
 Τπάξρεη Μηα Δηξήλε πνπ καο ηε Γίλεη ν Υξηζηόο. 
 
1. πνηνο ρξεζηκνπνηεί κνλάρα ηελ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ βξίζθεη κηα εηξήλε ηφζν βαζηά θαη 
ήζπρε, ηφζν αδηαηάξαρηε θαη εληειψο ακεηάβιεηε, πνπ ην ηαίξη ηεο δελ ππάξρεη ζηνλ 
θφζκν. 2Οη ζπγθξίζεηο παχνπλ κπξνζηά ζε απηή ηελ εηξήλε. 3Καη φινο ν θφζκνο απνρσξεί 
ζησπειά ζηελ αιήζεηα, ψζηε λα κελ είλαη πηα ην ζπίηη ηνπ θφβνπ. 4Γηαηί ε αγάπε έρεη έξζεη 
θαη έρεη ζεξαπεχζεη ηνλ θφζκν κε ην λα ηνπ δψζεη ηελ εηξήλε ηνπ Υξηζηνχ. 
2. Παηέξα, καο δίλεηαη ε εηξήλε ηνπ Υξηζηνύ, επεηδή είλαη ην Θέιεκα νπ λα ζσζνύκε. 
2Βνήζεζε καο ζήκεξα απιώο θαη κόλν λα δερηνύκε ην δώξν νπ θαη λα κελ ην θξίλνπκε. 
3Γηαηί έρεη έξζεη ζε καο γηα λα καο ζώζεη από ηελ απηνθαηαδίθε καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 306 
 
Σν Γώξν ηνπ Υξηζηνύ Δίλαη ην Μόλν πνπ Αλαδεηώ ήκεξα. 
 
1. Ση άιιν εθηφο απφ ηελ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ ζα ρξεζηκνπνηνχζα ζήκεξα, φηαλ απηή 
κπνξεί λα κνπ πξνζθέξεη κηα κέξα ζηελ νπνία βιέπσ έλαλ θφζκν ηφζν φκνην κε ηνλ 
Οπξαλφ, πνπ κηα παλάξραηα κλήκε μαλάξρεηαη ζην λνπ κνπ; 2ήκεξα κπνξψ λα μεράζσ 
ηνλ θφζκν πνπ έπιαζα. 3ήκεξα κπνξψ λα πξνρσξήζσ πέξα απφ φιν ην θφβν θαη λα 
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απνθαηαζηαζψ ζηελ αγάπε θαη ηελ αγηνζχλε θαη ηελ εηξήλε. 4ήκεξα ιπηξψλνκαη θαη 
μαλαγελληέκαη κέζα ζε έλαλ θφζκν επζπιαρλίαο θαη θξνληίδαο, αγάπεο θαη Θετθήο 
εηξήλεο. 
2. Καη έηζη, Παηέξα καο, επηζηξέθνπκε ζε έλα, ζπκνύκελνη όηη πνηέ δε θύγακε, 
ζπκνύκελνη ηα άγηα δώξα νπ γηα καο. 2Δξρόκαζηε κε επγλσκνζύλε θαη επραξηζηίεο, 
έρνληαο άδεηα ρέξηα θαη αλνηρηέο θαξδηέο θαη λόεο, δεηώληαο κνλάρα ό,ηη Δζύ δίλεηο. 3Γελ 
κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε έλα δώξν πνπ λα είλαη αξθεηό γηα ηνλ Τηό νπ. 4ηελ Αγάπε 
νπ, όκσο, ην δώξν ηνπ Υξηζηνύ είλαη δηθό ηνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 307 
 
Αιιεινζπγθξνπόκελεο Δπηζπκίεο Γελ Μπνξνύλ Να Δίλαη ην Θέιεκα κνπ. 
 
1. Παηέξα, ην ζέιεκα νπ θαη κόλν απηό είλαη ην δηθό κνπ Θέιεκα. 2Γελ ππάξρεη άιιν 
ζέιεκα γηα κέλα. 3Αο κελ πξνζπαζώ λα πιάζσ έλα άιιν ζέιεκα, γηαηί είλαη αλόεην θαη ζα 
κνπ πξνμελήζεη πόλν. 4Μνλάρα ην ζέιεκα νπ κπνξεί λα κνπ θέξεη επηπρία θαη κόλν απηό 
ππάξρεη. 5Αλ ζα ήζεια λα έρσ ό,ηη Δζύ κόλν κπνξείο λα δώζεηο, πξέπεη λα δερηώ ην 
ζέιεκα νπ γηα κέλα θαη λα εηζέιζσ ζηελ εηξήλε όπνπ νη δηακάρεο είλαη αδύλαηεο, όπνπ ν 
Τηόο νπ είλαη έλα κε έλα ζηελ ππόζηαζε θαη ηε βνύιεζε θαη όπνπ ηίπνηα δελ αληηθξνύεη 
ηελ άγηα αιήζεηα όηη παξακέλσ όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 
2. Καη κε απηή ηελ πξνζεπρή κπαίλνπκε ζησπειά ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ νη δηακάρεο δελ 
κπνξνχλ λα έξζνπλ, επεηδή ελψλνπκε ην άγην Θέιεκα καο κε ην Θέιεκα ηνπ Θενχ θαζψο 
αλαγλσξίδνπκε φηη είλαη ίδηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 308 
 
Απηή ε ηηγκή Δίλαη ν Μόλνο Υξόλνο Πνπ Τπάξρεη. 
 
1. 'Έρσ ζπιιάβεη ην ρξφλν κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ κε θάλεη λα ππνλνκεχσ ην ζθνπφ 
κνπ. 2Αλ ζέισ λα θηάζσ πέξα απφ ην ρξφλν ζηελ αησληφηεηα, πξέπεη λα αιιάμσ ηελ 
αληίιεςε κνπ γηα ην πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ρξφλνπ. 3Ο ζθνπφο ηνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί 
λα είλαη λα θξαηήζεη ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ ελσκέλα. 4Σν κφλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 
νπνίν κπνξψ λα ζσζψ απφ ην ρξφλν είλαη απηή ε ζηηγκή. 5Γηαηί απηή ηε ζηηγκή, ε 
ζπγρψξεζε έρεη έξζεη λα κε απειεπζεξψζεη. 6Ζ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ηψξα, ρσξίο 
έλα παξειζφλ ή έλα κέιινλ. 7Απηφο έρεη έξζεη λα δψζεη ηελ ησξηλή επινγία Σνπ ζηνλ 
θφζκν, απνθαζηζηψληαο ηνλ ζηελ αησληφηεηα θαη ηελ αγάπε. 8Καη ε αγάπε είλαη πάληνηε 
παξνχζα, εδψ θαη ηψξα. 
2. ε επραξηζηώ γηα απηή ηε ζηηγκή. Παηέξα. 2Σώξα είλαη ε ζηηγκή ζηελ νπνία ιπηξώλνκαη. 
3Απηή ε ζηηγκή είλαη ε ώξα πνπ έρεηο νξίζεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Τηνύ νπ θαη γηα ηε 
ζσηεξία ηνπ θόζκνπ κέζα από απηόλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 309  
 
Γε Θα Φνβεζώ λα Κνηηάμσ Μέζα κνπ ήκεξα. 
 
1. Μέζα κνπ βξίζθεηαη ε Αηψληα Αζσφηεηα, επεηδή είλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα βξίζθεηαη 
εθεί. 2Δγψ, ν Τηφο Σνπ, πνπ ην ζέιεκα κνπ είλαη απεξηφξηζην φπσο ην Γηθφ Σνπ, δελ 
κπνξψ λα ζέισ θακηά αιιαγή ζε απηφ. 3Γηαηί ην λα αξλεζψ ην Θέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ, 
ζεκαίλεη φηη αξλνχκαη ην δηθφ κνπ ζέιεκα. 4Σν λα θνηηάμσ κέζα κνπ, ζεκαίλεη κνλάρα φηη 
βξίζθσ ην ζέιεκα κνπ φπσο ν Θεφο ην δεκηνχξγεζε θαη φπσο πξάγκαηη είλαη. 5Φνβάκαη 
λα θνηηάμσ κέζα κνπ, επεηδή λνκίδσ φηη έπιαζα έλα άιιν ζέιεκα πνπ δελ είλαη αιεζηλφ 
θαη ην νπνίν λνκίδσ φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 6Γελ έρεη φκσο θακηά επίπησζε. 7Μέζα κνπ 
είλαη ε αγηνζχλε ηνπ Θενχ. 8Μέζα κνπ είλαη ε κλήκε Σνπ. 
Σν βήκα πνπ θάλσ ζήκεξα, Παηέξα κνπ, είλαη ε ζίγνπξε απειεπζέξσζε κνπ από ηα κάηαηα 
όλεηξα ηεο ακαξηίαο. 2Ο βσκόο νπ είλαη γαιήληνο θαη αθειίδσηνο. 3Δίλαη ν άγηνο βσκόο 
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ηνπ Δαπηνύ θαη εθεί βξίζθσ ηελ αιεζηλή κνπ Σαπηόηεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 310 
 
Υσξίο Φόβν θαη κε Αγάπε, Πεξλώ Απηή ηε Μέξα. 
 
1. Απηή ηε κέξα, Παηεξά κνπ, ζα ήζεια λα ηελ πεξάζσ κε έλα, όπσο Δζύ έρεηο 
απνθαζίζεη όηη πξέπεη λα είλαη νη κέξεο κνπ. 2Καη απηό πνπ ζα βηώζσ δελ έρεη θακηά ζρέζε 
κε ην ρξόλν. 3Ζ ραξά πνπ κνπ έξρεηαη δελ έρεη ζρέζε κε ηηο εκέξεο ή ηηο ώξεο, γηαηί έξρεηαη 
ζηνλ Τηό νπ από ηνλ Οπξαλό. 4Απηή εκέξα ζα είλαη ε γιπθηά νπ ππελζύκηζε λα ζε 
Θπκεζώ, ην επζπιαρληθό νπ θάιεζκα γηα ηνλ άγην Τηό νπ, ε έλδεημε όηη ε ράξε νπ κνπ 
έρεη δνζεί θαη όηη είλαη ην ζέιεκα νπ λα απειεπζεξσζώ ζήκεξα. 
2. Απηή ηε κέξα ηελ πεξλάκε καδί, εζχ θη εγψ. 2Καη φινο ν θφζκνο ελψλεηαη καδί κε καο 
ζην ηξαγνχδη ηεο επγλσκνζχλεο θαη ηεο ραξάο, γηα Απηφλ πνπ καο έδσζε ηε ζσηεξία θαη 
καο απειεπζέξσζε. Δπηζηξέθνπκε ζηελ εηξήλε θαη ηελ αγηνζχλε. 4ήκεξα δελ ππάξρεη 
κέξνο κέζα καο γηα ην θφβν, γηαηί έρνπκε θαισζνξίζεη ηελ αγάπε ζηηο θαξδηέο καο. 
 
10. Ση Δίλαη ε Ζκέξα ηεο Κξίζεσο; 
 
1. Ζ Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ δίλεη ζηνλ Τηφ ηνπ Θενχ απηφ ην δψξν: λα αθνχζεη ηε 
Φσλή γηα ην Θεφ λα δηαθεξχζζεη πσο φ,ηη είλαη ςεχηηθν είλαη ςεχηηθν θαη φ,ηη είλαη αιεζηλφ 
δελ έρεη πνηέ αιιάμεη. 2Καη απηή είλαη ε θξίζε κε ηελ νπνία ε αληίιεςε ηειεηψλεη. 3ηελ 
αξρή βιέπεηο έλαλ θφζκν πνπ ην έρεη δερηεί απηφ ζαλ αιεζηλφ θαη ν νπνίνο έρεη πξνβιεζεί 
απφ έλα δηνξζσκέλν, ηψξα, λνπ. 4Καη κε απηή ηελ άγηα ζέα ε αληίιεςε δίλεη κηα ζησπειή 
επινγία θαη κεηά εμαθαλίδεηαη, έρνληαο πεηχρεη ην ζηφρν ηεο θαη έρνληαο ηειεηψζεη ηελ 
απνζηνιή ηεο. 
2. Ζ Σειηθή Κξίζε ηνπ θφζκνπ δελ πεξηέρεη θακηά θαηαδίθε. 2Γηαηί βιέπεη ηνλ θφζκν σο 
εληειψο ζπρσξεκέλν, ρσξίο ακαξηίεο θαη ρσξίο λφεκα εληειψο. 3Υσξίο κηα αηηία γηα ηελ 
χπαξμε ηνπ θαη ρσξίο θάπνην ζθνπφ ζηα κάηηα ηνπ Υξηζηνχ, ηψξα ν θφζκνο απιψο 
γιηζηξά ζηελ αλππαξμία. 4Δθεί γελλήζεθε θαη εθεί ηειεηψλεη. 5Καη φιεο νη κνξθέο ηνπ 
νλείξνπ, κέζα ζην νπνίν άξρηζε ν θφζκνο, εμαθαλίδνληαη καδί κε απηφλ. 6Σα ζψκαηα είλαη 
άρξεζηα ηψξα θαη επνκέλσο ζα ραζνχλ, επεηδή ν Τηφο ηνπ Θενχ είλαη απεξηφξηζηνο. 
3. Δζχ πνπ πίζηεςεο φηη ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο ν Θεφο ζα θαηαδίθαδε ηνλ θφζκν ζηελ 
θφιαζε καδί κε ζέλα, δέμνπ απηή ηελ άγηα αιήζεηα: ε Κξίζε ηνπ Θενχ είλαη ην δψξν ηεο 
Γηφξζσζεο γηα φια ηα ιάζε ζνπ, πνπ ζε απειεπζεξψλεη απφ απηά θαη φιεο ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ θαίλνληαλ πνηέ λα έρνπλ. 2Σν λα θνβάζαη ηε ζσηήξηα ράξε ηνπ Θενχ ζεκαίλεη 
κνλάρα φηη θνβάζαη ηελ ηέιεηα απειεπζέξσζε απφ ηα βάζαλα, ηελ επηζηξνθή ζηελ 
εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηελ επηπρία θαη ηελ έλσζε κε ηνλ ίδην ζνπ ηνλ Δαπηφ. 
4. Ζ ηειηθή Κξίζε ηνπ Θενχ είλαη ηφζν επζπιαρληθή, φζν είλαη θάζε βήκα ζην ζρέδην πνπ 
έρεη γηα λα επινγήζεη ηνλ Τηφ Σνπ θαη λα ηνλ θαιέζεη λα επηζηξέςεη ζηελ αηψληα εηξήλε πνπ 
κνηξάδεηαη καδί ηνπ. 2Με θνβάζαη ηελ αγάπε. 3Γηαηί απηή απφ κφλε ηεο κπνξεί λα 
ζεξαπεχζεη φιεο ηηο ζιίςεηο, λα ζθνππίζεη φια ηα δάθξπα θαη απαιά λα μππλήζεη απφ ην 
φλεηξν ηνπ πφλνπ ηνλ Τηφ πνπ ν Θεφο αλαγλσξίδεη σο Γηθφ Σνπ. 4Μελ ην θνβάζαη απηφ. 
5Ή ζσηεξία δεηά λα ην θαισζνξίζεηο. 6Καη ν θφζκνο πεξηκέλεη ηε ραξνχκελε απνδνρή 
ζνπ, ε νπνία ζα ηνλ απειεπζεξψζεη. 
5. Απηή είλαη ε Σειηθή Κξίζε, ηνπ Θενχ: «εμαθνινπζείο λα είζαη ν άγηνο Τηφο κνπ, γηα 
πάληα αζψνο, γηα πάληα γεκάηνο αγάπε θαη γηα πάληα αγαπεκέλνο, ηφζν απεξηφξηζηνο 
φζν θαη ν Γεκηνπξγφο ζνπ θαη εληειψο ακεηάβιεηνο θαη γηα πάληα αγλφο. 2Δπνκέλσο 
μχπλεζε θαη επέζηξεςε ζε Μέλα. Δίκαη ν Παηέξαο ζνπ θαη εζχ είζαη ν Τηφο Μνπ». 
 
ΜΑΘΖΜΑ 311 
 
Κξίλσ ια ηα Πξάγκαηα, Έηζη πσο ηα Θέισ λα Δίλαη. 
 
1Η. Ζ θξίζε πιάζηεθε γηα λα είλαη έλα φπιν ελαληίνλ ηεο αιήζεηαο. 2Γηαρσξίδεη απηφ 
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ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ηνλίδεη ζαλ λα ήηαλ έλα μερσξηζηφ πξάγκα. 
3Καη κεηά, ην πιάζεη έηζη φπσο ζα ην ήζειεο λα είλαη. 4Κξίλεη φ,ηη δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη, 
επεηδή δελ κπνξεί λα δεη ηελ νιφηεηα θαη επνκέλσο θξίλεη ιαλζαζκέλα. 5Αο κελ ηε 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζήκεξα, αιιά αο ηε δσξίζνπκε ζε Απηφλ πνπ έρεη κηα δηαθνξεηηθή 
ρξήζε γηα απηήλ. 6Θα καο αλαθνπθίζεη απφ ηελ αγσλία φισλ ησλ θξίζεσλ πνπ έρνπκε 
θάλεη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ καο θαη ζα επαλαθέξεη ηελ ςπρηθή εηξήλε κε ην λα καο δψζεη 
ηελ Κξίζε ηνπ Θενχ γηα ηνλ Τηφ Σνπ. 
2. Παηέξα, πεξηκέλνπκε κ ' έλαλ απξνθαηάιεπην λνπ ζήκεξα, γηα λα αθνύζνπκε ηελ Κξίζε 
νπ γηα ηνλ Τηό πνπ αγαπάο. 2Γελ ηνλ γλσξίδνπκε θαη δελ κπνξνύκε λα θξίλνπκε. 3Καη έηζη 
αθήλνπκε ηελ Αγάπε νπ λα απνθαζίζεη ηη πξέπεη λα είλαη απηόο, πνπ Δζύ δεκηνύξγεζεο 
ζαλ ηνλ Τηό νπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 312 
 
Βιέπσ ια ηα Πξάγκαηα, Έηζη πσο ηα Θέισ λα Δίλαη. 
 
1. Ζ αληίιεςε αθνινπζεί ηελ θξίζε. 2 Έρνληαο θξίλεη, βιέπνπκε επνκέλσο απηφ πνπ ζα 
ζέιακε λα δνχκε.3Γηαηί ε φξαζε κπνξεί απιψο λα καο πξνζθέξεη φ,ηη ζα ζέιακε λα 
έρνπκε. 4Δίλαη αδχλαην λα παξαβιέςνπκε φ,ηη ζα ζέιακε λα δνχκε θαη λα κε δνχκε, φ,ηη 
έρνπκε δηαιέμεη λα θνηηάμνπκε. 5Πφζν ζίγνπξα, επνκέλσο, ν πξαγκαηηθφο θφζκνο πξέπεη 
λα έξζεη λα ραηξεηήζεη ηελ άγηα φξαζε, νπνηνπδήπνηε πνπ παίξλεη ην ζθνπφ ηνπ Αγίνπ 
Πλεχκαηνο σο ην ζηφρν ηεο φξαζεο ηνπ. 6Καη δελ κπνξεί λα κελ θνηηάμεη φ,ηη ν Υξηζηφο ζα 
ηνπ έδηλε λα δεη θαη λα κε κνηξαζηεί ηελ Αγάπε ηνπ Υξηζηνχ γηα φ,ηη βιέπεη. 
2. Γελ έρσ θαλέλα ζθνπό γηα ζήκεξα εθηόο από ην λα θνηηάμσ έλαλ απειεπζεξσκέλν 
θόζκν, ν νπνίνο λα είλαη ειεύζεξνο απ ' όιεο ηηο θξίζεηο πνπ έρσ θάλεη. 2Παηέξα, απηό είλαη 
ην Θέιεκα νπ γηα κέλα ζήκεξα θαη επνκέλσο πξέπεη λα είλαη θαη ν δηθόο κνπ ζηόρνο 
επίζεο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 313  
 
Σώξα Αο Έξζεη ζε Μέλα κηα Νέα Αληίιεςε. 
 
1. Παηέξα, ππάξρεη κηα όξαζε πνπ βιέπεη όια ηα πξάγκαηα σο αλακάξηεηα, έηζη ώζηε ν 
θόβνο θεύγεη, θαη εθεί πνπ ήηαλ, πξνζθαιείηαη λα έξζεη ε αγάπε. 3Απηή ε όξαζε είλαη ην 
δώξν νπ. 4Σα κάηηα ηνπ Υξίζηνπ θνηηάδνπλ έλαλ θόζκν ζπρσξεκέλν. 5ηα κάηηα Σνπ όιεο 
νη ακαξηίεο ηνπ θόζκνπ ζπγρσξνύληαη, γηαηί Απηόο δελ βιέπεη θακηά ακαξηία ζε ό,ηη θαη θη 
θνηηάμεη. 6Σώξα αο έξζεη ζε, κέλα ε αιεζηλή Σνπ αληίιεςε, ώζηε λα μππλήζσ από ην 
όλεηξν ηεο ακαξηίαο θαη λα θνηηάμσ ηελ αζσόηεηα κνπ εληόο, ηελ νπνία Δζύ έρεηο 
δηαηεξήζεη εληειώο αθειίδσηε ζην βσκό ηνπ άγηνπ Τηνύ νπ, ηνπ Δαπηνύ κε ηνλ Οπνίν 
είκαη πξόζπκνο λα ηαπηηζηώ. 
2. ήκεξα αο δνχκε ν έλαο ηνλ άιιν κε ηελ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ. 2Πφζν φκνξθνη είκαζηε! 
3Πφζν άγηνη θαη πφζν γεκάηνη αγάπε! 4Αδεξθέ, έια καδί κνπ ζήκεξα.5ψδνπκε ηνλ θφζκν, 
φηαλ έρνπκε ελσζεί. 6Γηαηί ζηα κάηηα καο ν θφζκνο γίλεηαη ηφζν άγηνο, φζν ην θσο κέζα 
καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 314 
 
Αλαδεηώ Έλα Μέιινλ, Γηαθνξεηηθό Από ην Παξειζόλ. 
 
1. Απφ ηε λέα αληίιεςε ηνπ θφζκνπ έξρεηαη έλα κέιινλ πνιχ πην δηαθνξεηηθφ απφ ην 
παξειζφλ. 2Σν κέιινλ αλαγλσξίδεηαη ηψξα κνλάρα σο κηα πξνέθηαζε ηνπ παξφληνο. 
3Πεξαζκέλα ιάζε δελ κπνξνχλ λα ξίμνπλ ην ζθνηάδη ηνπο πάλσ ζην κέιινλ, θαη έηζη ν 
θφβνο έρεη ράζεη ηα είδσια ηνπ θαη ηηο εηθφλεο ηνπ, θαη επεηδή δελ έρεη κνξθή δελ έρεη 
επηπηψζεηο. 4Ο ζάλαηνο δε ζα δηεθδηθήζεη ην κέιινλ ηψξα, επεηδή ε δσή είλαη ηψξα ν 
ζηφρνο ηνπ κέιινληνο θαη φια ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη παξέρνληαη κε ραξά. 5Πνηνο 
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κπνξεί λα ζιίβεηαη ή λα ππνθέξεη, φηαλ ην παξφλ έρεη ειεπζεξσζεί, εθηείλνληαο ηελ 
πξνζηαζία θαη ηελ εηξήλε ηνπ ζ' έλα ήζπρν κέιινλ γεκάην ραξά; 
2. Παηέξα, θάλακε ιάζνο πξνεγνπκέλσο, αιιά ηώξα δηαιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 
παξόλ γηα λα είκαζηε ειεύζεξνη. 2Σώξα αθήλνπκε ην κέιινλ ζηα Υέξηα νπ, θαη αθήλνληαο 
πίζσ καο ηα πεξαζκέλα ιάζε καο. είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα θξαηήζεηο ηηο ησξηλέο 
ππνζρέζεηο νπ θαη ζα νδεγήζεηο ην κέιινλ κέζα ζην άγην θσο νπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 315 
 
ια ηα Γώξα πνπ Γίλνπλ νη Αδεξθνί κνπ, Αλήθνπλ ζ' Δκέλα. 
 
1. Κάζε κέξα κνπ δίλνληαη ρίιηνη ζεζαπξνί κε ηελ θάζε ζηηγκή πνπ πεξλά. 2ιε ηελ εκέξα 
επινγνχκαη κε δψξα, πνπ ε αμία ηνπο είλαη θαηά πνιχ ππεξάλσ φισλ ησλ πξαγκάησλ 
πνπ κπνξψ λα ζπιιάβσ. 3Δλαο αδεξθφο ρακνγειά ζ' έλαλ άιιν θαη ε θαξδηά κνπ 
ραίξεηαη. 4Κάπνηνο ιέεη έλα ιφγν επγλσκνζχλεο ή επζπιαρλίαο θαη ν λνπο κνπ ιακβάλεη 
απηφ ην δψξν θαη ην δέρεηαη ζαλ δηθφ ηνπ. 5Καη ν θαζέλαο πνπ βξίζθεη ην δξφκν πξνο ην 
Θεφ γίλεηαη ν ζσηήξαο κνπ, πνπ κνπ δείρλεη ην δξφκν θαη κνπ δίλεη ηε βεβαηφηεηα ηνπ πσο 
φ,ηη έκαζε είλαη ζηα ζίγνπξα θαη δηθφ κνπ. 
2. ε. επραξηζηώ, Παηέξα, γηα ηα πνιιά δώξα πνπ κνπ δίλνληαη ζήκεξα θαη θάζε κέξα από 
ηνλ θάζε Τηό ηνλ Θενύ. 2Οη αδεξθνί κνπ είλαη απεξηόξηζηνη ζε όια ηα δώξα ηνπο γηα κέλα. 
3Σώξα αο ηνπο πξνζθέξσ ηηο επραξηζηίεο κνπ, ώζηε ε επγλσκνζύλε γηα απηνύο λα κε 
νδεγήζεη ζην Γεκηνπξγό κνπ θαη ζηε κλήκε Σνπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 316 
 
ια ηα Γώξα πνπ Γίλσ ζηνπο Αδεξθνύο κνπ, Δίλαη Γηθά κνπ. 
 
1. πσο θάζε δψξν πνπ δίλνπλ νη αδεξθνί κνπ είλαη δηθφ κνπ, έηζη θαη θάζε δψξν πνπ 
δίλσ κνπ αλήθεη. 2Καζέλα απφ απηά επηηξέπεη ζ' έλα πεξαζκέλν ιάζνο λα θχγεη θαη λα 
κελ αθήζεη θακηά ζθηά ζηνλ άγην λνπ πνπ ν Παηέξαο κνπ αγαπά. 3Ζ ράξε Σνπ κνπ δίλεηαη 
κε θάζε δψξν πνπ έλαο αδεξθφο έρεη ιάβεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη πέξα απ' 
φιν ην ρξφλν επίζεο. 4Σν ζεζαπξνθπιάθην κνπ είλαη γεκάην θαη άγγεινη θπιάλε ηηο 
αλνηθηέο ηνπ πφξηεο, ψζηε νχηε έλα δψξν λα κε ραζεί θαη κφλν πεξηζζφηεξα δψξα λα 
πξνζηεζνχλ. 5Αο έξζσ εθεί πνπ είλαη νη ζεζαπξνί κνπ θη αο κπσ εθεί πνπ είκαη αιεζηλά 
εππξφζδεθηνο θαη ζαλ ζην ζπίηη ξνπ, αλάκεζα ζηα δψξα πνπ κνπ έρεη δψζεη ν Θεφο. 
2. Παηέξα, είκαη πξόζπκνο λα δερηώ ηα δώξα νπ ζήκεξα. 2Γελ ηα αλαγλσξίδσ. 3Δίκαη 
βέβαηνο, σζηόζν, όηη Δζύ πνπ ηα έδσζεο ζα πξνκεζεύζεηο ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξώ λα 
ηα θνηηάμσ, λα δσ ηελ αμία ηνπο θαη λα αγαπήζσ κνλάρα απηά σο ηα κόλα πξάγκαηα πνπ 
ζέισ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 317 
 
Αθνινπζώ ζην Γξόκν πνπ Μνπ Έρεη Αλαηεζεί. 
 
1. Έρσ έλα ηδηαίηεξν ξφιν λα παίμσ, έλα ξφιν κφλν γηα κέλα. 2Ζ ζσηεξία πεξηκέλεη κέρξη 
λα αλαιάβσ απηφ ην ξφιν, ζαλ απηφ πνπ δηαιέγσ λα θάλσ. 3Μέρξη λα θάλσ απηή ηελ 
επηινγή, είκαη ν ζθιάβνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ πεπξσκέλνπ. 4ηαλ φκσο 
πξφζπκα θαη ραξνχκελα πξνρσξψ ζην δξφκν, ζηνλ νπνίν ην ζρέδην ηνπ Παηέξα κνπ 
αλάζεζε λα πξνρσξήζσ, ηφηε ζα αλαγλσξίζσ φηη ε ζσηεξία είλαη ήδε εδψ θαη έρεη ήδε 
δνζεί ζε φια ηα αδέξθηα θαη ζε κέλα επίζεο. 
2. Παηέξα, ν δξόκνο νπ είλαη απηόο πνπ δηαιέγσ ζήκεξα. 2Γηαιέγσ λα πάσ εθεί πνπ ζα 
κε νδεγνύζε, δηαιέγσ λα θάλσ ό,ηη ζα ήζειε λα θάλσ. 3Ο δξόκνο νπ είλαη βέβαηνο θαη ην 
ηέινο εμαζθαιηζκέλν. 4Ζ κλήκε νπ κε πεξηκέλεη εθεί. 5Καη όιεο νη ζιίςεηο κνπ ηειεηώλνπλ 
ζηελ αγθαιηά νπ, ηελ νπνία έρεηο ππνζρεζεί ζηνλ Τηό νπ, ν νπνίνο λόκηζε ιαλζαζκέλα 
όηη είρε απνκαθξπλζεί από ηε ζίγνπξε πξνζηαζία ησλ γεκάησλ αγάπε Υεξηώλ νπ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 318 
 
ε Μέλα ηα Μέζα θαη ν θνπόο Σεο σηεξίαο Δίλαη Έλα. 
 
1. ε κέλα, ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ, ελαξκνλίδνληαη φια ηα κέξε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Οπξαλνχ 
γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. 2Ση ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε, φηαλ φια ηα 
κέξε έρνπλ κνλάρα έλα ζθνπφ θαη έλα ζηφρν; 3Πψο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα 
μερσξηζηφ κέξνο πνπ παξακέλεη κφλν ηνπ ή έρεη πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε ζεκαζία απφ ηα 
ππφινηπα; 4Δίκαη ην κέζν κε ην νπνίν ν Τηφο ηνπ Θενχ ζψδεηαη, επεηδή ν ζθνπφο ηεο 
ζσηεξίαο είλαη λα βξσ ην αλακάξηεην πνπ ν Θεφο έρεη βάιεη κέζα κνπ. 5Γεκηνπξγήζεθα 
ζαλ ην πξάγκα πνπ αλαδεηψ. 6Δτκαη ν ζηφρνο πνπ ν θφζκνο ςάρλεη λα βξεη. 7Δίκαη ν Τηφο 
ηνπ Θενχ, ε κνλαδηθή Σνπ αηψληα Αγάπε. 8Δίκαη ην κέζν ηεο ζσηεξίαο θαζψο επίζεο θαη ν 
ζθνπφο ηεο. 
2. ήκεξα, Παηέξα κνπ, αο αλαιάβσ ην ξόιν πνπ κνπ πξνζθέξεηο όηαλ δεηάο λα 
απνδερηώ ηελ Δπαλόξζσζε γηα ηνλ εαπηό κνπ. 2Γηαηί έηζη ό,ηη ελαξκνλίδεηαη κέζα κνπ θαη' 
απηό ηνλ ηξόπν, ελαξκνλίδεηαη αηά ζίγνπξα θαη κε έλα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 319 
 
Ήξζα γηα ηε σηεξία ηνπ Κόζκνπ. 
 
1. Απηή είλαη κηα ζθέςε απφ ηελ νπνία φιε ε αιαδνλεία έρεη αθαηξεζεί θαη κφλν ε αιήζεηα 
απνκέλεη. 2Γηαηί ε αιαδνλεία αληηζηξαηεχεηαη ηελ αιήζεηα. 3ηαλ φκσο δελ ππάξρεη 
αιαδνλεία, ε αιήζεηα ζα έξζεη ακέζσο θαη ζα γεκίζεη ην κέξνο πνπ ην εγψ άθεζε ειεχζεξν 
απφ ηα ςέκαηα. 4Μφλν ην εγψ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαη επνκέλσο πξέπεη λα αλαδεηά 
ζηφρνπο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη πεξηνξηζηηθνί. 5Σν εγψ λνκίδεη πσο φ,ηη θάπνηνο 
θεξδίδεη, ε νιφηεηα πξέπεη λα ην ράζεη. 6Κη σζηφζν είλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ λα κάζσ 
πσο φ,ηη θάπνηνο θεξδίδεη δίλεηαη ζε φινπο. 
2. Παηέξα, ην ζέιεκα νπ είλαη νινθιεξσηηθό. 2Καη ν ζθνπόο πνπ πξνέξρεηαη από απηό 
κνηξάδεηαη ηελ νιόηεηα ηνπ. 3Πνηνλ άιιν ζηόρν ζα κπνξνύζεο λα κνπ έρεηο δώζεη παξά ηε 
ζσηεξία ηνπ θόζκνπ; 4Καη ηη άιιν εθηόο από απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη ην ζέιεκα πνπ ν 
Δαπηόο κνπ έρεη κνηξαζηεί κε. έλα; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 320 
 
Ο Παηέξαο κνπ, Μνπ Γίλεη ιε ηε Γύλακε. 
 
1. Ο Τηφο ηνπ Θενχ είλαη απεξηφξηζηνο. 2Γελ ππάξρνπλ φξηα ζηε δχλακε ηνπ, ηελ εηξήλε 
ηνπ, ηε ραξά ηνπ, νχηε θαη ζε θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ν Παηέξαο ηνπ έδσζε 
ζηε δεκηνπξγία ηνπ. 3,ηη απνθαζίζεη καδί κε ην Γεκηνπξγφ θαη Λπηξσηή ηνπ, πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί. 4Σν άγην ζέιεκα ηνπ δελ κπνξεί πνηέ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί, επεηδή 
ν Παηέξαο ηνπ ιάκπεη ζην λνπ ηνπ θαη ηνπ πξνζθέξεη φιε ηε δχλακε θαη ηελ αγάπε ζηε γε 
θαη ζηνλ Οπξαλφ. 5Δίκαη απηφο ζηνλ νπνίν δίλεηαη φιν απηφ. Καη είκαη απηφο κέζα ζηνλ 
νπνίν δηακέλεη ε δχλακε ηνπ Θειήκαηνο ηνπ Παηέξα κνπ. 
2. Σν ζέιεκα νπ κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα κέζα κνπ θαη κεηά λα απισζεί θαη ζε όιν ηνλ 
θόζκν κέζα από κέλα. 2Γελ ππάξρνπλ όξηα ζην ζέιεκα νπ. 3Καη έηζη όιε ε δύλακε έρεη 
δνζεί ζηνλ Τηό νπ. 
 
11. Ση Δίλαη ε Γεκηνπξγία; 
 
1. Ζ δεκηνπξγία είλαη ην ζχλνια φισλ ησλ θέςεσλ ηνπ Θενχ, άπεηξεο ζε. αξηζκφ θαη 
παληνχ ρσξίο θαλέλα φξην. 2Μφλν ε Αγάπε δεκηνπξγεί θαη κφλν έηζη φπσο είλαη ν Δαπηφο 
Σεο. 3Γελ ππήξμε ζηηγκή πνπ φιν απηφ πνπ δεκηνχξγεζε δελ ππήξρε. 4Οχηε θαη ζα 
ππάξμεη κηα ζηηγκή, φπνπ ην θαζεηί πνπ δεκηνχξγεζε ζα ππνζηεί θάπνηα απψιεηα. 5Γηα 
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πάληα νη θέςεηο ηνπ Θενχ ζα είλαη αθξηβψο φπσο ήηαλ θαη φπσο είλαη, ακεηάβιεηεο θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 
2. ηηο θέςεηο ηνπ Θενχ δίλεηαη φιε ε δχλακε πνπ έρεη ν ίδηνο ηνπο ν Γεκηνπξγφο. 2Γηαηί 
Απηφο ζα ήζειε λα απμήζεη ηελ Αγάπε κέζσ ηεο πξνέθηαζεο ηεο. 3Έηζη ν Τηφο Σνπ 
ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία θαη πξέπεη επνκέλσο λα κνηξάδεηαη ηε δχλακε λα δεκηνπξγεί. 
4,ηη ν Θεφο έρεη ζειήζεη λα είλαη γηα πάληα έλα, ζα εμαθνινπζεί λα είλαη έλα φηαλ ν 
ρξφλνο ηειεηψζεη, θαη δε ζα κεηαβιεζεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, παξακέλνληαο 
φπσο ήηαλ πξηλ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ. 
3. Ζ δεκηνπξγία είλαη ην αληίζεην φισλ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, γηαηί ε δεκηνπξγία είλαη ε 
αιήζεηα. 2Ζ δεκηνπξγία είλαη ν άγηνο Τηφο ηνπ Θενχ, επεηδή ζηε δεκηνπξγία ην Θέιεκα ηνπ 
Θενχ είλαη νινθιεξσκέλν απφ θάζε άπνςε, θάλνληαο θάζε κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο λα 
πεξηέρεη ηελ Οιφηεηα. 3Ή ελφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο παξακέλεη γηα πάληα απαξαβίαζηε, γηα 
πάληα θπιαγκέλε κέζα ζην άγην Θέιεκα Σνπ, ππεξάλσ θάζε δεκηάο, δηαρσξηζκνχ, 
αηέιεηαο θαη νπνηαζδήπνηε θειίδαο πάλσ ζην αλακάξηεηφ ηεο. 
4. Δκείο είκαζηε ε δεκηνπξγία, εκείο είκαζηε νη Τηνί ηνπ Θενχ. 2Φαηλφκαζηε ζαλ λα είκαζηε 
μερσξηζηνί θαη ζαλ λα κελ έρνπκε επίγλσζε ηεο αηψληαο ελφηεηαο καο κε Απηφλ. 3Πίζσ 
φκσο απ' φιεο ηηο ακθηβνιίεο καο, πέξα απ' φινπο ηνπο θφβνπο καο, εμαθνινπζεί λα 
ππάξρεη ε βεβαηφηεηα. 4Γηαηί ε Αγάπε παξακέλεη καδί κε φιεο ηηο θέςεηο Σεο, επεηδή ε 
βεβαηφηεηα Σεο είλαη δηθή ηνπο. 5Ζ κλήκε ηνπ Θενχ είλαη κέζα ζηνπο άγηνπο λφεο καο, νη 
νπνίνη γλσξίδνπλ φηη είλαη έλα θαη φηη είλαη ελσκέλνη κε ην Γεκηνπξγφ ηνπο. 6Αο είλαη ε 
απνζηνιή καο λα αθήζνπκε κφλν απηή ηε κλήκε λα επηζηξέςεη, λα αθήζνπκε κφλν ην 
Θέιεκα ηνπ Θενχ λα γίλεη ζηε γε, λα απνθαηαζηαζνχκε κφλν ζηελ ςπρηθή πγεία θαη λα 
είκαζηε κφλν φπσο καο δεκηνχξγεζε ν Θεφο. 
5. Ο Παηέξαο καο καο θαιεί. 2Αθνχκε ηε Φσλή Σνπ θαη ζπγρσξνχκε ηε δεκηνπξγία εηο ην 
λνκα ηνπ Γεκηνπξγνχ ηεο, ηεο 'Ίδηαο ηεο Αγηνζχλεο, ηεο αγηνζχλεο ηνπ Οπνίνπ 
κνηξάδεηαη ε δεκηνπξγία Σνπ, ηεο αγηνζχλεο ηνπ Οπνίνπ εμαθνινπζεί λα είλαη κέξνο ηνπ 
εαπηνχ καο. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 321 
 
Παηέξα, ε Διεπζεξία κνπ, βξίζθεηαη κόλν ζε έλα. 
 
1. Γελ θαηάιαβα ηη κε έθαλε ειεύζεξν, νύηε ηη είλαη ε ειεπζεξία κνπ, νύηε πνύ λα ςάμσ λα 
ηε βξσ. 2Παηέξα, έςαρλα κάηαηα κέρξη πνπ άθνπζα ηε Φσλή νπ λα κε θαζνδεγεί. 3Σώξα 
δε ζα ήζεια πηα λα νδεγώ ηνλ εαπηό κνπ. 4Γηαηί νύηε έρσ πιάζεη νύηε έρσ θαηαιάβεη ην 
δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ ειεπζεξία κνπ. 5Δκπηζηεύνκαη όκσο Δζέλα. 6Γε Θα ράζσ Δζέλα 
πνπ κε πξνίθηζεο κε ηελ ειεπζεξία κνπ, σο ηνλ άγην Τηό νπ. 7Ζ Φσλή νπ κε θαζνδεγεί 
θαη ν δξόκνο πξνο ηα έλα αλνίγεη θαη κνπ είλαη επηηέινπο μεθάζαξνο. 8Παηέξα, ε 
ειεπζεξία κνπ βξίζθεηαη κόλν ζε έλα. 9Παηέξα, είλαη ην ζέιεκα κνπ λα επηζηξέςσ. 
2. ήκεξα απνθξηλφκαζηε γηα ηνλ θφζκν, ν νπνίνο ζα ειεπζεξσζεί καδί κε καο. 2Πφζν 
ραξνχκελνη είκαζηε λα βξνχκε ηελ ειεπζεξία καο, κέζσ ηνπ ζίγνπξνπ δξφκνπ πνπ ν 
Παηέξαο καο έρεη θαζνξίζεη.3Καη πφζν ζίγνπξε είλαη ε ζσηεξία φινπ ηνπ θφζκνπ, φηαλ 
καζαίλνπκε φηη ε ειεπζεξία κπνξεί λα βξεζεί κφλν ζην Θεφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 322 
 
Μπνξώ λα Θπζηάζσ Μόλν ,ηη δελ Ήηαλ Πνηέ Πξαγκαηηθό. 
 
1. Θπζηάδσ ηηο ςεπδαηζζήζεηο, ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 2Καη θαζψο νη ςεπδαηζζήζεηο 
θεχγνπλ, βξίζθσ ηα δψξα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα θξχςνπλ λα κε πεξηκέλνπλ έηνηκα γηα 
λα κνπ δψζνπλ κηα ιακπξή ππνδνρή θαη ηα παλάξραηα κελχκαηα ηνπ Θενχ. 3Ζ κλήκε Σνπ 
βξίζθεηαη ζε θάζε δψξν πνπ ιακβάλσ απφ Απηφλ. 4Καη ε κφλε ρξεζηκφηεηα θάζε νλείξνπ 
είλαη λα θξχβεη ηνλ Δαπηφ πνπ είλαη ν κφλνο Τηφο ηνπ Θενχ, ε νκνίσζε ηνπ Δαπηνχ Σνπ, ν 
Άγηνο πνπ εμαθνινπζεί λα θαηνηθεί ζε Απηφλ γηα πάληα, φπσο θη Απηφο εμαθνινπζεί λα 
θαηνηθεί ζε κέλα. 
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2. Παηέξα, όιεο νη ζπζίεο γηα πάληα παξακέλνπλ αζύιιεπηεο γηα ε:λα. 2Γη' απηό θαη δελ 
κπνξώ λα ζπζηάζσ ηίπνηα παξά κόλν ζηα όλεηξα. 3πσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο, δελ 
κπνξώ λα ζπζηάζσ ηίπνηα από ό,ηη κνπ έδσζεο. 4. ηη Δζύ δελ έδσζεο δελ έρεη 
πξαγκαηηθόηεηα. 5Ση απώιεηα κπνξώ λα πξνζδνθώ. εθηόο από ηελ απώιεηα ηνπ θόβνπ θαη 
ηελ επηζηξνθή ηεο αγάπεο ζην λνπ κνπ; 
 
ΜΑΘΖΜΑ 323  
 
Υαξνύκελα Κάλσ ηε «Θπζία» ηνπ Φόβνπ. 
 
1. Απηή είλαη ε κόλε «ζπζία» πνπ δεηάο από ηνλ αγαπεκέλν νπ Τηό, ηνλ δεηάο λα 
εγθαηαιείςεη όια ηα βάζαλα, θάζε αίζζεζε απώιεηαο θαη ζιίςεο, όιεο ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 
ακθηβνιίεο θαη ειεύζεξα λα αθήζεη ηελ Αγάπε νπ λα έξζεη ξένληαο ζηελ επίγλσζε ηνπ, 
ζεξαπεύνληαο ηνλ από ηνλ πόλν θαη δίλνληαο ηνπ ηε Γηθή νπ αηώληα ραξά. 2Απηή είλαη ε 
«ζπζία» πνπ κνπ δεηάο θαη ηελ νπνία θάλσ κε ραξά, ην κόλν «θόζηνο» γηα ηελ επάλνδν 
ηεο κλήκεο νπ ζε κέλα, γηα ηε ζσηεξία ηνλ θόζκνπ. 
2. Καη θαζψο πιεξψλνπκε ην ρξένο πνπ νθείινπκε ζηελ αιήζεηα - έλα ρξένο πνπ απιψο 
ζεκαίλεη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ απηαπαηψλ θαη ησλ εηθφλσλ πνπ ιαηξέςακε ιαλζαζκέλα - ε 
αιήζεηα επηζηξέθεη ζε καο αθέξαηε θαη γεκάηε ραξά. 2Γελ παξαπιαληφκαζηε πηα. 3Ή 
αγάπε έρεη επηζηξέςεη ηψξα ζηελ επίγλσζε καο. 4Δίκαζηε θαη πάιη ελ εηξήλε, γηαηί ν 
θφβνο έρεη θχγεη θαη κφλν ε αγάπε παξακέλεη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 324 
 
Απιώο Αθνινπζώ, Δπεηδή Γελ ζα Ήζεια λα Πξνπνξεύνκαη. 
 
1. Παηέξα, Δζύ είζαη Απηόο πνπ κνπ έδσζε ην ζρέδην γηα ηε ζσηεξία κνπ. 2Δζύ έρεηο 
νξίζεη ην δξόκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζσ, ην ξόιν πνπ πξέπεη λα πάξσ θαη θάζε βήκα 
ζην κνλνπάηη πνπ κνπ έρεη αλαηεζεί. 3Γελ κπνξώ λα ράζσ ην δξόκν. 4Μπνξώ κνλάρα λα 
δηαιέμσ λα πεξηπιαλεζώ γηα ιίγν θαη κεηά λα επηζηξέςσ. 5Ή γεκάηε αγάπε Φσλή νπ 
πάληνηε ζα κε θαιεί λα επηζηξέςσ θαη ζα θαζνδεγεί ζσζηά ηα βήκαηα κνπ. 6 ινη κνπ νη 
αδεξθνί κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ζην δξόκν πνπ ηνπο νδεγώ. 7Δγώ σζηόζν, απιώο 
αθνινπζώ ζην δξόκν πξνο ηα έλα, όπσο Δζύ κε νδεγείο θαη ζα ήζειεο λα πξνρσξώ. 
2. Αο αθνινπζήζνπκε ινηπφλ Απηφλ πνπ γλσξίδεη ην δξφκν. 3Γε ρξεηάδεηαη λα 
αξγνπνξνχκε, δελ κπνξνχκε λα εγθαηαιείςνπκε ην γεκάην αγάπε ρέξη Σνπ παξά κνλάρα 
γηα κηα ζηηγκή. 3Βαδίδνπκε καδί, γηαηί Σνλ αθνινπζνχκε. 4Καη είλαη Απηφο πνπ θάλεη ην 
ηέινο ζίγνπξν θαη εγγπάηαη κηα αζθαιή επηζηξνθή ζπίηη. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 325 
 
ια ηα Πξάγκαηα πνπ Ννκίδσ ηη Βιέπσ Απεηθνλίδνπλ Ηδέεο. 
 
1. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζσηεξίαο είλαη ην εμήο: φ,ηη βιέπσ απεηθνλίδεη κηα 
δηαδηθαζία ζην λνπ κνπ, ε νπνία αξρίδεη κε ηελ ηδέα πνπ έρσ γηα ην ηη ζέισ. 2Ο λνπο ηφηε 
επηλνεί κηα εηθφλα ηνπ πξάγκαηνο πνπ επηζπκψ, θξίλεη φ,ηη είλαη πνιχηηκν θαη επνκέλσο 
αλαδεηά λα ην βξεη. Απηέο νη εηθφλεο πξνβάιινληαη κεηά πξνο ηα έμσ. θνηηάδνληαη, 
ζεσξνχληαη πξαγκαηηθέο θαη θπιάγνληαη σο πξνζσπηθή ηδηνθηεζία. 4Απφ παξάινγεο 
επηζπκίεο πξνέξρεηαη έλαο παξάινγνο θφζκνο. 5Απφ ηελ επίθξηζε πξνέξρεηαη έλαο 
θαηαδηθαζκέλνο θφζκνο. 6Καη απφ ηηο ζθέςεηο ηεο ζπγρψξεζεο πξνέξρεηαη έλαο θφζκνο 
επγεληθφο, γεκάηνο επζπιαρλία γηα ηνλ άγην Τηφ ηνπ Θενχ, έλαο θφζκνο πνπ ηνπ 
πξνζθέξεη έλα θηιηθφ ζπίηη φπνπ κπνξεί λα αλαπαπηεί γηα ιίγν, πξνηνχ ζπλερίζεη ην ηαμίδη 
ηνπ θαη φπνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αδεξθνχο ηνπ λα πξνρσξήζνπλ καδί ηνπ θαη λα 
βξνπλ ην δξφκν πξνο ηνλ Οπξαλφ θαη ην Θεφ. 
2. Παηέξα καο, νη ηδέεο νλ απεηθνλίδνπλ ηελ αιήζεηα, ελώ νη δηθέο κνπ ηδέεο, ρώξηα από 
ηηο Γηθέο νπ. πιάζνπλ κνλάρα όλεηξα. 2Αο βιέπσ κόλν ό,ηη νη ηδέεο νπ απεηθνλίδνπλ, 
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γηαηί νη Γηθέο ζνπ ηδέεο θαη κόλν απηέο θαζηεξώλνπλ ηελ αιήζεηα. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 326  
 
Δίκαη γηα Πάληα Έλα Απνηέιεζκα ηνπ Θενύ. 
 
1. Παηέξα, δεκηνπξγήζεθα ζην Ννπ νπ, κηα άγηα θέςε πνπ πνηέ δελ έθπγε από ην ζπίηη 
ηεο. 2Δίκαη γηα πάληα ην Απνηέιεζκα νπ θαη Δζύ είζαη γηα πάληα ε Αηηία κνπ. 3Έρσ 
παξακείλεη όπσο Δζύ κε δεκηνύξγεζεο. 4Αθόκα θαηνηθώ εθεί πνπ Δζύ κε ηνπνζέηεζεο. 
5Καη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά νπ θαηνηθνύλ κέζα κνπ, επεηδή είλαη ην ζέιεκα νπ λα έρεηο 
έλαλ Τηό ηόζν όκνην κε ηελ Αηηία ηνπ, πνπ ε Αηηία θαη ην Απνηέιεζκα Σεο είλαη αδηαρώξηζηα. 
6Άο γλσξίδσ όηη είκαη έλα Απνηέιεζκα ηνπ Θενύ θαη επνκέλσο όηη έρσ ηε δύλακε λα 
δεκηνπξγώ όπσο Δζύ. 7Καη όπσο ζηνλ Οπξαλό, έηζη θαη ζηε γε. 8Σν ζρέδην νπ αθνινπζώ 
εδώ, θαη ζην ηέινο γλσξίδσ όηη Δζύ ζα καδέςεηο ηα απνηειέζκαηα νπ κέζα ζην γαιήλην 
Οπξαλό ηεο Αγάπεο νπ, όπνπ ε γε ζα εμαθαληζηεί θαη όιεο νη μερσξηζηέο ζθέςεηο ζα 
ελσζνύλ ζηελ νπξάληα καθαξηόηεηα σο ν έλαο Τηόο ηνπ Θενύ. 
2. Αο δνχκε ζήκεξα ηε γε λα εμαθαλίδεηαη, πξψηα κεηακνξθσκέλε θαη κεηά ζπρσξεκέλε, 
λα ζβήζεη εληειψο κέζα ζην άγην Θέιεκα ηνπ Θενχ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 327 
 
Υξεηάδνκαη Μνλάρα λα ε θαιέζσ θαη Δζύ ζα κνπ Απαληήζεηο. 
 
1. Γε κνπ δεηείηαη λα δερηψ ηε ζσηεξία ζαλ θάηη πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αβάζηκε πίζηε. 
2Γηαηί ν Θεφο έρεη ππνζρεζεί φηη ζα αθνχζεη ην θάιεζκα κνπ θαη ζα κνπ απαληήζεη ν Ίδηνο. 
3Αο κάζσ κνλάρα, απφ ηελ εκπεηξία κνπ, φηη απηφ είλαη αιεζηλφ θαη ε πίζηε ζε Απηφλ 
ζίγνπξα ζα έξζεη ζε κέλα. 4Απηή είλαη ε πίζηε πνπ ζα δηαξθέζεη θαη ζα κε θέξεη καθξχηεξα 
θη αθφκα πην καθξηά ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζε Απηφλ. 5Σηαηί έηζη ζα είκαη ζίγνπξνο φηη 
Απηφο δε κε έρεη εγθαηαιείςεη θαη ζπλερίδεη λα κε αγαπά, πεξηκέλνληαο κνλάρα ην θάιεζκα 
κνπ γηα λα κνπ δψζεη φιε ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα έξζσ ζε Απηφλ. 
2. Παηέξα, ε επραξηζηώ πνπ νη ππνζρέζεηο νπ πνηέ δε ζα κε απνγνεηεύζνπλ ζηελ 
εκπεηξία κνπ, αλ απιώο θαη κόλν ηηο δνθηκάζσ. 2Αο επηρεηξήζσ ινηπόλ λα ηηο δνθηκάζσ θαη 
λα κελ ηηο θξίλσ. 3 Λόγνο νπ είλαη έλα κε Δζέλα. 4Δζύ δίλεηο ην κέζν κε ην νπνίν έξρεηαη 
ε απόιπηε βεβαηόηεηα θαη απνθηηέηαη επηηέινπο ε ζηγνπξηά ηεο ακεηάβιεηεο Αγάπεο νπ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 328 
 
Γηαιέγσ ηε Γεύηεξε Θέζε, γηα λα Κεξδίζσ ηελ Πξώηε. 
 
Η. ,ηη θαίλεηαη λα είλαη ε δεχηεξε ζέζε είλαη ε πξψηε, γηαηί φια ηα πξάγκαηα πνπ 
αληηιακβαλφκαζηε είλαη αλαπνδνγπξηζκέλα σζφηνπ αθνχζνπκε ηε Φσλή γηα ην Θεφ. 

2Φαίλεηαη φηη ζα θεξδίζνπκε απηνλνκία κφλν θαη κφλν κε ην λα παζρίδνπκε λα είκαζηε 
μερσξηζηνί θαη φηη ε αλεμαξηεζία καο απφ ηελ ππφινηπε δεκηνπξγία ηνπ Θενχ είλαη ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνθηηέηαη ε ζσηεξία. 3Σν κφλν πνπ βξίζθνπκε φκσο είλαη ε 
αξξψζηηα, ε δπζηπρία, ε απψιεηα θαη ν ζάλαηνο. 4Απηφ δελ είλαη φ,ηη ζέιεη γηα καο ν 
Παηέξαο καο, νχηε θαη ππάξρεη έλα άιιν ζέιεκα εθηφο απφ ην Γηθφ Σνπ. 5Σν λα δερηνχκε 
ην Θέιεκα Σνπ είλαη αθξηβψο ην ίδην κε ην λα βξνχκε ην δηθφ καο ζέιεκα. 6Καη επεηδή ην 
ζέιεκα καο είλαη ην Γηθφ Σνπ Θέιεκα, πξέπεη λα πάκε ζε Απηφλ γηα λα αλαγλσξίζνπκε ην 
ζέιεκα καο. 
2. Γελ ππάξρεη θαλέλα ζέιεκα εθηόο από ην Γηθό νπ. 2Καη είκαη ραξνύκελνο πνπ ηίπνηα 
από ό, ηη θαληάδνκαη δε δηαςεύδεη απηό πνπ Δζύ ζα ήζειεο λα είκαη. 3Σν ζέιεκα νπ είλαη 
λα είκαη απόιπηα αζθαιήο, αησλίσο ελ εηξήλε. 4Καη ραξνύκελα κνηξάδνκαη απηό ην ζέιεκα 
πνπ Δζύ, ν Παηέξαο κνπ, έδσζεο ζαλ κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ. 
 
 



 254 

ΜΑΘΖΜΑ 329  
 
Έρσ Ήδε Γηαιέμεη Απηό πνπ Δζύ Θέιεηο. 
 
1. Παηέξα, λόκηζα όηη απνκαθξύλζεθα από ην ζέιεκα νπ. όηη ην αςήθεζα, παξαβίαζα 
ηνπο λόκνπο ηνπ θαη επέβαια έλα άιιν ζέιεκα πην ηζρπξό από ην Γηθό νπ. 2Ωζηόζν, απηό 
πνπ είκαη ζη ' αιήζεηα είλαη κνλάρα ην ζέιεκα νπ, επεθηακέλν θα επεθηεηλόκελν. 3Απηό 
είκαη θαη απηό πνηέ δε ζα αιιάδεη. 4πσο Δζύ είζαη Έλαο, έηζη είκαη θη εγώ έλα κε έλα. 
5Απηό θαη δηάιεμα ζηε δεκηνπξγία κνπ, όπνπ ην ζέιεκα κνπ έγηλε γηα πάληα έλα κε ην Γηθό 
νπ. 6Άπηή ε επηινγή έγηλε γηα όιε ηελ αησληόηεηα. 7Γελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα 
αληηκάρεηαη ηνλ εαπηό ηεο. 8Παηέξα, ην ζέιεκα κνπ είλαη ην Γηθό νπ ζέιεκα. 9Έίκαη 
αζθαιήο, αηάξαρνο θαη γαιήληνο, κέζα ζε αηέιεησηε ραξά επεηδή απηό είλαη ην ζέιεκα 
νπ. 
2. ήκεξα ζα δερηνχκε ηελ έλσζε καο ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη κε ηελ Πεγή καο. 2Γελ 
έρνπκε θαλέλα Θέιεκα ρψξηα απφ ην Γηθφ Σνπ θαη φινη καο είκαζηε έλα, επεηδή ην Θέιεκα 
Σνπ ζπκκεξίδεηαη απφ φινπο καο. 3Μέζσ απηνχ αλαγλσξίδνπκε φηη είκαζηε έλα. 4Μέζσ 
απηνχ βξίζθνπκε επηηέινπο ην δξφκν καο πξνο ην Θεφ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 330 
 
Γελ ζα Ξαλαπιεγώζσ ηνλ Δαπηό κνπ ήκεξα. 
 
1. Απηή ηε κέξα αο δερηνχκε ηε ζπγρψξεζε σο ηε κφλε καο απνζηνιή. 2Γηαηί πξέπεη λα 
επηηεζνχκε ζηνπο λφεο καο θαη λα ηνπο δψζνπκε εηθφλεο πφλνπ; 3Γηαηί πξέπεη λα ηνπο 
δηδάμνπκε φηη είλαη αλίζρπξνη, φηαλ ν Θεφο πξνζθέξεη ηε δχλακε Σνπ θαη ηελ Αγάπε Σνπ 
θαη ηνπο πξνζθαιεί λα πάξνπλ φ,ηη είλαη ήδε δηθφ ηνπο; 4Ο λνπο πνπ γίλεηαη πξφζπκνο λα 
δερηεί ηα δψξα ηνπ Θενχ έρεη αληηθαηαζηαζεί ζην πλεχκα θαη εθηείλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη 
ηε ραξά ηνπ, φπσο ην Θέιεκα ηνπ Θενχ είλαη ελσκέλν κε φ,ηη είλαη δηθφ ηνπ. 5Ο Δαπηφο 
πνπ δεκηνχξγεζε ν Θεάο δελ κπνξεί λα ακαξηήζεη θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ππνθέξεη. 
6ήκεξα αο δηαιέμνπκε Απηφλ σο ηνλ εαπηφ καο θαη έηζη αο δξαπεηεχζνπκε γηα πάληα απφ 
φια ηα πξάγκαηα πνπ ην φλεηξν ηνπ θφβνπ θαίλεηαη λα καο πξνζθέξεη. 
2. Παηέξα, ν Τηόο νπ δελ κπνξεί λα πιεγσζεί. 2Καη αλ λνκίδνπκε όηη ππνθέξνπκε, απιώο 
θαη κόλν δε γλσξίδνπκε ηνλ Έλα Δαπηό πνπ κνηξαδόκαζηε κε έλα. 3θνπεύνπκε λα 
επηζηξέςνπκε ζε Απηόλ ζήκεξα, γηα λα ειεπζεξσζνύκε γηα πάληα από όια ηα ιάζε καο θαη 
λα ζσζνύκε από ό,ηη λνκίδακε όηη ήκαζηε. 
 
12. Ση Δίλαη ην Δγώ; 
 
1. Σν εγψ είλαη εηδσινιαηξεία, ην ζχκβνιν ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θαη δηαρσξηζκέλνπ εαπηνχ, 
ν νπνίνο έρεη γελλεζεί ζ' έλα ζψκα θαη είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα ππνθέξεη θαη λα ηειεηψζεη 
ηε δσή ηνπ ζην ζάλαην. 2Δίλαη ην «ζέιεκα» πνπ βιέπεη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ ζαλ έλαλ 
ερζξφ θαη παίξλεη κηα κνξθή ζηελ νπνία ην Θέιεκα ηνπ Θενχ απνθεξχζζεηαη. 3Σν εγψ 
είλαη ε «απφδεημε» φηη ε δχλακε είλαη αδχλακε θαη ε αγάπε επίθνβε, φηη ε δσή είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζάλαηνο θαη κφλν φ,ηη αληηηίζεηαη ζην Θεφ είλαη αιεζηλφ. 
2. Σν εγψ είλαη παξάινγν. 2ηέθεηαη θνβηζκέλν πέξα απφ ηελ Οιφηεηα, ρψξηα απφ ηα 
Πάληα, δηαρσξηζκέλν απφ ην Άπεηξν. 3Μέζα ζηελ ηξέια ηνπ λνκίδεη φηη έρεη ληθήζεη ηνλ 
'Ίδην ην Θεφ. 4Καη κέζα ζηελ ηξνκεξή απηνλνκία ηνπ «βιέπεη» φηη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ έρεη 
θαηαζηξαθεί. 5Ολεηξεχεηαη ηελ ηηκσξία θαη ηξέκεη ηηο κνξθέο πνπ βιέπεη ζηα φλεηξα ηνπ, 
ηνπο ερζξνχο ηνπ, νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα ην θνλεχζνπλ πξηλ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη 
ηελ αζθάιεηα ηνπ κε ην λα ηνπο επηηεζεί. 
3. Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ έρεη εγψ. 2Ση κπνξεί λα γλσξίδεη γηα ηελ ηξέια θαη ην ζάλαην ηνπ 
Θενχ, φηαλ θαηνηθεί ζε Απηφλ; 3Ση κπνξεί λα γλσξίδεη γηα ηε ζιίςε θαη ηε δπζηπρία, φηαλ δεη 
ζηελ αηψληα ραξά; 4Ση κπνξεί λα γλσξίδεη γηα ην θφβν θα ηελ ηηκσξία, ηελ ακαξηία θαη ηελ 
ελνρή, ην κίζνο θαη ηελ επίζεζε, φηαλ ην κφλν πνπ ππάξρεη γχξσ ηνπ είλαη ε παληνηηλή 
εηξήλε, γηα πάληα ρσξίο δηακάρε θαη αδηαηάξαρηε, κέζα ζηελ πην βαζηά ζησπή θαη εξεκία; 
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4. Σν λα γλσξίδεη θαλείο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη λα κε βιέπεη ην εγψ θαη ηηο ζθέςεηο 
ηνπ, ηα έξγα ηνπ, ηηο πξάμεηο ηνπ, ηνπο λφκνπο ηνπ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηα φλεηξα ηνπ, 
ηηο ειπίδεο ηνπ, ηα ζρέδηα ηνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θαη ην θφζηνο ηεο πίζηεο ζε απηφ. 
2Σέηνηα ηεξάζηηα δπζηπρία είλαη ην θφζηνο ηεο πίζηεο ζε απηφ, πνπ ε ζηαχξσζε ηνπ Τηνχ 
ηνπ Θενχ πξνζθέξεηαη θαζεκεξηλά ζην ζθνηεηλφ λαφ ηνπ θαη ην αίκα πξέπεη λα ρπζεί 
κπξνζηά ζην βσκφ φπνπ νη αξξσζηεκέλνη νπαδνί ηνπ πξνεηνηκάδνληαη λα πεζάλνπλ. 
5. Έλαο φκσο θξίλνο ζπγρψξεζεο ζα κεηαηξέςεη ην ζθνηάδη ζην θσο, ην βσκφ πνπ είλαη 
αθηεξσκέλνο ζηηο ςεπδαηζζήζεηο ζην λαφ ηεο 'Ίδηαο ηεο Εσήο. 2Καη ε εηξήλε ζα 
απνθαηαζηαζεί γηα πάληα ζηνπο άγηνπο λφεο πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε σο ηνλ Τηφ Σνπ, σο 
ηελ θαηνηθία Σνπ, ηε ραξά Σνπ, ηελ αγάπε Σνπ, εληειψο δηθνχο Σνπ, εληειψο ελσκέλνπο 
κε Απηφλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 331 
 
Γελ Τπάξρεη Κακηά Γηακάρε, Δπεηδή ην Θέιεκα κνπ Δίλαη ην Γηθό νπ Θέιεκα. 
 
1. Πόζν αλόεην είλαη, Παηέξα, λα πηζηεύσ όηη ν Τηόο νπ ζα κπνξνύζε λα θάλε ηνλ εαπηό 
ηνπ λα ππνθέξεη! 2Θα κπνξνύζε λα πιάζεη έλα ζρέδην γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ θαη λα αθεζεί 
ρσξίο έλα ζίγνπξν δξόκν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ; 3Με αγαπάο, Παηέξα. 4Πνηέ δε ζα 
κπνξνύζεο λα κε εγθαηαιείςεηο λα πεζάλσ κέζα ζ ' έλα θόζκν πόλνπ θαη 
αζπιαρλίαο.5Πώο ζα κπνξνύζα λα ζθεθηώ όηη ε Αγάπε έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ Δαπηό Σεο; 
6Γελ ππάξρεη θαλέλα ζέιεκα εθηόο από ην ζέιεκα ηεο Αγάπεο. ΊΟ θόβνο είλαη έλα όλεηξν 
θαη δελ έρεη θαλέλα ζέιεκα πνπ λα κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί κε ην Γηθό νπ ζέιεκα. 8Ζ 
δηακάρε είλαη ύπλνο θα ε εηξήλε αθύπληζε. 9 ζάλαηνο είλαη ςεπδαίζζεζε θαη ε δσή 
αηώληα αιήζεηα. 10Γελ ππάξρεη θακηά αληίζηαζε ζην ζέιεκα νπ. 11Γελ ππάξρεη θακηά 
δηακάρε, επεηδή ην ζέιεκα κνπ είλαη ην Γηθό νπ ζέιεκα. 
2. Ζ ζπγρψξεζε καο δείρλεη φηη έλα είλαη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ θαη φηη ην κνηξαδφκαζηε. 2Αο 
θνηηάμνπκε ηηο άγηεο Θέεο πνπ ε ζπγρψξεζε δείρλεη ζήκεξα, ψζηε λα βξνχκε ηελ εηξήλε 
ηνπ Θενχ. 3Ακήλ. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 332 
 
Ο Φόβνο Γέλεη ηνλ Κόζκν. Ζ πγρώξεζε ηνλ Απειεπζεξώλεη. 
 
1. Σν εγψ πιάζεη ςεπδαηζζήζεηο. 2Ζ αιήζεηα εμνπδεηεξψλεη ηα άζρεκα φλεηξα ηνπ, ηα 
νπνία εμαθαλίδνληαη κέζα ζην θσο ηεο. 3Ή αιήζεηα πνηέ δελ θάλεη επίζεζε. 4Απιψο είλαη. 
5Καη κε ηελ παξνπζία ηεο ν λνπο αλαθαιείηαη απφ ηηο θαληαζηψζεηο θαη μππλά ζε απηφ πνπ 
είλαη πξαγκαηηθφ. 6Ζ ζπγρψξεζε πξνζθαιεί απηή ηελ παξνπζία λα έξζεη λα πάξεη ηε ζέζε 
πνπ ηεο αλήθεη κέζα ζην λνπ. 7Υσξίο ηε ζπγρψξεζε ν λνπο είλαη αιπζνδεκέλνο, επεηδή 
πηζηεχεη ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο κάηαηεο πξάμεηο. 8Με ηε ζπγρψξεζε φκσο ην θσο ιάκπεη κέζα 
απφ ην φλεηξν ηνπ ζθφηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπ ειπίδα θαη δίλνληαο ηνπ ην κέζν γηα λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ειεπζεξία πνπ είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπ. 
2. Γε ζα ζέιακε λα μαλαδέζνπκε ηνλ θόζκν ζήκεξα. 2Ο θόβνο ηνλ θξαηά θπιαθηζκέλν. 
3Καη σζηόζν ε Αγάπε νπ καο έρεη δώζεη ην κέζν γηα λα ηνλ απειεπζεξώζνπκε. 4Παηέξα, 
είκαζηε πξόζπκνη λα ηνλ ειεπζεξώζνπκε ηώξα. 5Γηαηί όηαλ πξνζθέξνπκε ειεπζεξία, ε 
ειεπζεξία καο δίλεηαη. 6Καη δε ζα ζέιακε λα παξακείλνπκε θπιαθηζκέλνη, ελώ Δζύ καο 
πξνζθέξεηο ηελ ειεπζεξία. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 333 
 
Ζ πγρώξεζε Βάδεη Σέινο ζην λεηξν ηεο Γηακάρεο Δδώ. 
 
1. Ζ δηακάρε πξέπεη λα ιπζεί. 2Γελ κπνξεί λα ηελ απνθχγεη θαλείο, λα ηε βάιεη ζηελ άθξε, 
λα κε ηελ παξαδερηεί, λα ηε κεηακθηέζεη, λα ηε δεη θάπνπ αιινχ, λα ηελ απνθαιέζεη κ' έλα 
άιιν φλνκα, ή λα ηε ζπγθαιχςεη κε νπνηνδήπνηε είδνο απάηεο, αλ ζα ήζειε λα ζσζεί απφ 
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απηήλ 3Πξέπεη λα ηε δεη θαλείο αθξηβψο φπσο είλαη, εθεί πνπ ππνηίζεηαη φηη βξίζθεηαη, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηεο έρεη δνζεί θαη κε ην ζθνπφ πνπ ηεο ρνξήγεζε ν λνπο. 4Γηαηί κφλν 
ηφηε δηαιχεηαη ε άκπλα ηεο θαη ε αιήζεηα κπνξεί λα ιάκςεη πάλσ ηεο θαζψο εμαθαλίδεηαη. 
2. Παηέξα, ε ζπγρώξεζε είλαη ην θσο πνπ δηάιεμεο γηα λα ιύζεηο όιεο ηηο δηακάρεο θαη 
όιεο ηηο ακθηβνιίεο θαη λα θσηίζεηο ην δξόκν γηα ηελ επηζηξνθή καο ζε έλα. 2Καλέλα θσο 
εθηόο από απηό δελ κπνξεί λα βάιεη ηέινο ζην άζρεκν όλεηξν καο. 3Καλέλα θσο εθηόο από 
απηό δελ κπνξεί λα ζώζεη ηνλ θόζκν. 4Γηαηί απηό από κόλν ηνπ πνηέ δε ζα απνηύρεη ζε 
ηίπνηα, επεηδή είλαη ην δώξν νπ ζηνλ αγαπεκέλν νπ Τηό. 
 
ΜΑΘΖΜΑ 334  
 
ήκεξα Εεηώ ηα Γώξα πνπ Γίλεη ε πγρώξεζε. 
 
1. Γε ζα πεξηκέλσ κηα αθφκα κέξα γηα λα βξσ ηνπο ζεζαπξνχο πνπ κνπ πξνζθέξεη ν 
Παηέξαο κνπ. 2ιεο νη ςεπδαηζζήζεηο είλαη κάηαηεο θαη ηα φλεηξα ζβήλνπλ πξηλ θαιά-θαιά 
επηλνεζνχλ απφ ηηο ζθέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο. 3Αο κελ 
μαλαδερηψ ηέηνηα κίδεξα δψξα ζήκεξα. 4Ζ Φσλή ηνπ Θενχ πξνζθέξεη ηελ εηξήλε ηνπ 
Θενχ ζε φινπο απηνχο πνπ αθνχλ θαη δηαιέγνπλ λα Σνλ αθνινπζήζνπλ. 5Απηή είλαη ε 
επηινγή κνπ ζήκεξα. 6Καη έηζη πεγαίλσ λα βξσ ηνπο ζεζαπξνχο πνπ κνπ έρεη δψζεη ν 
Θεφο. 
2. Αλαδεηώ κνλάρα απηό πνπ είλαη αηώλην. 2Γηαηί ν Τηόο νπ δελ κπνξεί λα είλαη 
επραξηζηεκέλνο κε ηίπνηα ιηγόηεξν από απηό. 3Πνηα ινηπόλ κπνξεί λα είλαη ε παξεγνξηά 
ηνπ εθηόο από ό,ηη Δζύ πξνζθέξεηο ζην δαιηζκέλν λνπ ηνπ θαη ζηελ ηξνκαγκέλε θαξδηά 
ηνπ, γηα λα ηνπ δώζεη βεβαηόηεηα θαη λα ηνπ θέξεη εηξήλε; 4ήκεξα είκαη πξόζπκνο λα δσ 
ηνλ αδεξθό κνπ αλακάξηεην. 5Άπηό είλαη ην Θέιεκα νπ γηα κέλα, γηαηί έηζη ζα δσ ηε κε 
ακαξηία κνπ. 
 
ΘΑΤΜΑΣΑ 
 
ΑΚΖΔΗ 
 
335 
 
Δπηιέγσ λα βιέπσ ηνλ αδεξθφ κνπ αλακάξηεην. 
 
336 
 
Ζ ζπγρψξεζε κνπ επηηξέπεη λα γλσξίζσ φηη φινη νη λφεο είλαη ελσκέλνη. 
 
337  
 
Σν φηη δελ έρσ ακαξηία κε πξνζηαηεχεη απφ θάζε βιάβε. 
 
338  
 
Δγψ επεξεάδνκαη κφλν απφ ηηο ζθέςεηο κνπ. 
 
339 
 
Θα ιάβσ νηηδήπνηε δεηψ. 
 
340 
 
Μπνξψ λα είκαη ειεχζεξνο απφ ηα δεηλά ζήκεξα. 
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Ση είλαη έλα ζαχκα; 
 
 341 
 
Μπνξψ λα επηηεζψ, αιιά κφλν ην φηη δελ έρσ ακαξηία, θαη κφλνλ απηφ, είλαη πνπ κε θξαηά 
αζθαιή. 
 
342 
 
Δπηηξέπσ ζηε ζπγρψξεζε λα ππάξρεη πάλσ ζε φια ηα πξάγκαηα, γηαηί έηζη ζα κνπ δνζεί 
ε ζπγρψξεζε. 
 
343 
 
Γελ κνπ δεηηέηαη λα θάλσ κηα ζπζία γηα λα βξσ ην έιενο θαη ηελ εηξήλε ηνπ Θενχ. 
 
344 
 
ήκεξα καζαίλσ ην λφκν ηεο αγάπεο. Απηφ πνπ δίλσ ζηνλ αδεξθφ κνπ είλαη ην δψξν ζηνλ 
εαπηφ κνπ. 
345 
 
Πξνζθέξσ κφλν ζαχκαηα ζήκεξα, γηαηί απηά ζα κνπ επηζηξαθνχλ. 
 
346  
 
ήκεξα ε εηξήλε ηνπ Θενχ κε πεξηηπιίγεη, θαη μερλψ ηα πάληα εθηφο απφ ηελ Αγάπε Σνπ. 
 
347 
 
Ζ νξγή έξρεηαη απφ ηελ θξίζε. Σελ θξίζε ρξεζηκνπνηψ ζαλ φπιν ελάληηα ζηνλ εαπηφ κνπ, 
γηα λα θξαηψ ηα ζαχκαηα καθξηά απφ κέλα. 
 
348 
 
Γελ έρσ αηηία γηα νξγή ή γηα θφβν, γηαηί Δζχ κε πεξηηπιίγεηο. Καη γηα θάζε αλάγθε πνπ 
αληηιακβάλνκαη, ε ράξε νπ επαξθεί γηα κέλα. 
 
349 
 
ήκεξα επηηξέπσ ηελ φξαζε ηνπ Υξηζηνχ λα βιέπεη, γηα κέλα, πάλσ απφ φια ηα 
πξάγκαηα θαη δελ ηα θξίλσ, αιιά δίλσ ζην θαζέλα έλα ζαχκα αγάπεο ζε αληηθαηάζηαζε. 
 
350 
 
Σα ζαχκαηα αληαλαθινχλ ηελ αηψληα αγάπε ηνπ Θενχ. Σν λα ηα πξνζθέξεηο είλαη ηνλ λα 
Σνλ ζπκάζαη θαη κέζα απφ ηε κλήκε Σνπ λα ζψζεηο ηνλ θφζκν. 
Ση είκαη εγψ; 
 
351 
 
Ο αλακάξηεηνο αδεξθφο κνπ είλαη ν νδεγφο κνπ ζηελ εηξήλε. Ο ακαξησιφο αδεξθφο κνπ 
είλαη ν νδεγφο κνπ ζηνλ πφλν. Κη απηφλ πνπ δηαιέγσ λα δσ, απηφλ ζα δσ. 
 
352 



 258 

 
Ζ θξίζε θαη ε αγάπε είλαη αληίζεηα. Απφ ην έλα πξνέξρνληαη φιεο νη ζιίςεηο ηνπ θφζκνπ. 
Αιιά απφ ην άιιν πξνέξρεηαη ε εηξήλε ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ. 
 
353 
 
Σα κάηηα κνπ, ε γιψζζα κνπ, ηα ρέξηα κνπ, ηα πφδηα κνπ, ζήκεξα δελ έρνπλ παξά κφλν 
έλα ζθνπφ: λα δνζνχλ ζην Υξηζηφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα επινγήζεη ηνλ θφζκν 
κε ζαχκαηα. 
 
354 
 
ηεθφκαζηε καδί, ν Υξηζηφο θαη Δγψ, ελ εηξήλε θαη βέβαηνη ζην ζθνπφ. Καη ζε Απηφλ είλαη ν 
Γεκηνπξγφο Σνπ, φπσο Απηφο είλαη θαη ζε κέλα. 
 
355 
 
Γελ ππάξρεη ηέινο ζε φιε ηελ εηξήλε θαη ραξά, θαη φια ηα ζαχκαηα πνπ ζα δψζσ, φηαλ 
δερηψ ην Λφγν ηνπ Θενχ. Γηαηί φρη ζήκεξα; 
 
356 
 
Ζ αξξψζηηα δελ είλαη παξά έλα άιιν φλνκα γηα ηελ ακαξηία. Ζ ζεξαπεία δελ είλαη παξά 
έλα άιιν φλνκα γηα ην Θεφ. Σν ζαχκα είλαη ην λα Σνλ θαιέζεηο. 
 
357 
 
Ζ αιήζεηα απαληά ζε θάζε έθθιεζε πνπ θάλνπκε ζην Θεφ, αληαπνθξηλφκελε πξψηα κε 
ζαχκαηα, θαη κεηά επηηξέπνληαο ζε καο λα είλαη ν εαπηφο ηεο. 
 
358 
Κακηά έθθιεζε πξνο ην Θεφ δελ κπνξεί λα κελ εηζαθνπζηεί, νχηε ζα κείλεη αλαπάληεηε. 
Καη γηα απηφ κπνξεί λα είκαη βέβαηνο. Ζ απάληεζε Σνπ είλαη απηφ πνπ πξάγκαηη ζέισ. 
 
359 
 
Ζ απάληεζε ηνπ Θενχ είλαη θάπνηα κνξθή εηξήλεο. ινο ν πφλνο ζεξαπεχεηαη, φιε ε 
κηδέξηα αληηθαζίζηαηαη κε ραξά. ιεο νη πφξηεο ησλ θπιαθψλ αλνίγνπλ. ιε ε ακαξηία 
θαηαλνείηαη ζαλ έλα απιφ ιάζνο. 
 
360 
 
Δηξήλε αο είκαη εγψ, ν άγηνο Γηνο ηνπ Θενχ. Δηξήλε αο είλαη ν αδεξθφο κνπ, ν νπνίνο είλαη 
έλα κε κέλα. Αο επινγεζεί φινο ν θφζκνο κε εηξήλε κέζα απφ καο. 
 
361-365 
 
Απηή ηελ άγηα ζηηγκή εγψ ζα ηε δψζσ ζε έλα, 
Δζχ λα είζαη ν θαζνδεγεηήο κνπ. Δζέλα ζα αθνινπζήζσ βέβαηνο φηη ε δηθή 
νπ θαζνδήγεζε κνπ δίλεη εηξήλε. 
 


