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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Εισ.1.  Στον τρόπο σκέψης του κόσµου, οι ρόλοι της διδασκαλίας και της εκµάθησης είναι στην 

πραγµατικότητα αντεστραµµένοι. 
2
 Η αντιστροφή είναι χαρακτηριστική. 

3
 Φαίνεται σαν να είναι 

διαχωρισµένοι, ο δάσκαλος και ο µαθητής, µε το δάσκαλο να προσφέρει κάτι µάλλον στον µαθητή 

παρά στον εαυτό του. 
4
 Επί πλέον, η πράξη της διδασκαλίας θεωρείται ως µια ειδική δραστηριότητα, 

στην οποία επιδίδεται κανείς µόνο κατά ένα σχετικά µικρό ποσοστό του χρόνου του. 
5
 Τα Μαθήµατα 

Θαυµάτων, όµως, τονίζουν ότι το να διδάσκεις είναι να µαθαίνεις, µε αποτέλεσµα δάσκαλος και 
µαθητής να είναι το ίδιο. 

6
 Επίσης τονίζουν ότι η διδασκαλία είναι µια διαδικασία συνεχής: 

συµβαίνει κάθε στιγµή της ηµέρας, και συνεχίζεται και στις σκέψεις που κάνουµε όταν κοιµόµαστε. 
 

Εισ.2.  Διδάσκω, σηµαίνει εκδηλώνω. 
2
 Υπάρχουν µόνο δύο συστήµατα σκέψης, και κάθε ώρα και 

στιγµή, εκδηλώνεις το ποιό από τα δύο πιστεύεις ότι είναι αληθινό. 
3
 Από την εκδήλωσή σου αυτή, 

οι άλλοι µαθαίνουν κι εσύ επίσης. 
4
 Το ερώτηµα δεν είναι το κατά πόσον θα διδάξεις, γιατί δεν 

τίθεται ζήτηµα επιλογής ως προς αυτό. 
5
 Θα µπορούσε να πει κανείς ότι σκοπός των Μαθηµάτων 

είναι να σου παρέχουν έναν τρόπο να διαλέξεις αυτό που θέλεις να διδάξεις, µε κριτήριο το τι θέλεις 

να µάθεις. 
6
 Δεν µπορείς να προσφέρεις σε κάποιον άλλο, παρά µόνο στον εαυτό σου και αυτό το 

µαθαίνεις διδάσκοντας. 
7
 Η διδασκαλία δεν είναι παρά ένα κάλεσµα µαρτύρων προκειµένου αυτοί να 

πιστοποιήσουν αυτό που πιστεύεις. 
8
 Είναι µια µέθοδος µετατροπής. 

9
 Αυτό δεν επιτυγχάνεται απλώς 

και µόνο µε λόγια. 
10

 Κάθε περίσταση πρέπει να είναι για σένα µια ευκαιρία να διδάξεις σε άλλους 

το τι είσαι, καθώς και τι αντιπροσωπεύουν αυτοί για σένα. 
11

 Τίποτα περισσότερο απ' αυτό αλλά και 
τίποτε λιγότερο. 

 

Εισ.3.  Εποµένως, η διδακτέα ύλη που οργανώνεις καθορίζεται αποκλειστικά από το τι νοµίζεις ότι 

είσαι, και το τι σχέση πιστεύεις ότι έχουν οι άλλοι µε σένα. 
2
 Στην τυπική κατάσταση διδασκαλίας, 

τα ερωτήµατα αυτά µπορεί να µην έχουν απολύτως καµιά σχέση µε αυτό που νοµίζεις ότι διδάσκεις. 
3
 Πλην όµως είναι αδύνατον να µην χρησιµοποιείς το περιεχόµενο οποιασδήποτε περίστασης προς 
όφελος αυτού που πραγµατικά διδάσκεις, άρα και πραγµατικά µαθαίνεις. 

4
 Ως προς αυτό, το λεκτικό 

περιεχόµενο της διδασκαλίας σου είναι µάλλον άσχετο. 
5
 Μπορεί να συµπίπτει, µπορεί και όχι. 

6
 Η 

διδασκαλία που βρίσκεται κάτω απ' τα λόγια σου είναι εκείνη που σε διδάσκει. 
7
 Το να διδάσκεις, 

δεν κάνει τίποτ' άλλο παρά να ενισχύει αυτό που πιστεύεις για τον εαυτό σου. 
8 
Βασικός σκοπός της 

διδασκαλίας είναι να ελαττώνει την αυτο-αµφισβήτηση. 
9
 Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο εαυτός που 

προσπαθείς να προστατεύσεις είναι πραγµατικός. 
10

 Σηµαίνει όµως, ότι αυτό που πιστεύεις ως 
πραγµατικό εαυτό σου, αυτό και διδάσκεις. 

 

Εισ.4.  Αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις. 
3
 Πως θα µπορούσε να ήταν 

αλλοιώς; 
4
 Καθένας που παρακολουθεί το πρόγραµµα µαθηµάτων του κόσµου - και κάθε ένας που 

βρίσκεται εδώ, το παρακολουθεί µέχρι να αλλάξει γνώµη – διδάσκει µόνο και µόνο για να πείσει τον 

εαυτό του ότι είναι αυτό που δεν είναι. 
5
 Σε αυτό έγκειται ο σκοπός του κόσµου. 

6
 Τι άλλο από αυτό, 

λοιπόν, θα ήταν το πρόγραµµα µαθηµάτων του; 
7
 Μέσα σε αυτήν την κλειστή και χωρίς ελπίδα 

µαθησιακή κατάσταση, η οποία δεν διδάσκει τίποτε άλλο από την απόγνωση και τον θάνατο, ο Θεός 
στέλνει τους δασκάλους Του. 

8 
Και καθώς αυτοί διδάσκουν τα δικά Του µαθήµατα χαράς και 

ελπίδας, η εκπαίδευσή τους τελικά ολοκληρώνεται. 
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Εισ.5.  Αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι του Θεού, ελάχιστη ελπίδα σωτηρίας θα υπήρχε, γιατί ο κόσµος 

της αµαρτίας θα φάνταζε παντοτεινά πραγµατικός. 
2
 Αυτοί που εξαπατούν τον εαυτό τους 

αναγκαστικά εξαπατούν και τους άλλους, γιατί είναι αναγκασµένοι να διδάσκουν την απάτη. 
3
 Και τι 

άλλο από αυτό είναι η κόλαση; 
4 
Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο για τους δασκάλους του Θεού. 

5 
Δεν είναι 

τέλειοι, ειδάλλως δεν θα βρίσκονταν εδώ. 
6
 Όµως είναι η αποστολή τους να γίνουν τέλειοι εδώ, κι' 

έτσι διδάσκουν την τελειότητα ξανά και ξανά, µε πάρα πολλούς τρόπους, µέχρι να τη µάθουν. 
7
 Και 

µετά πια δεν τους βλέπει κανείς εδώ, παρ' όλο που οι σκέψεις τους παραµένουν πηγή παντοτεινής 

δύναµης και αλήθειας. 
8
 Ποιοί είναι; 

9
 Πως επιλέγονται; 

10
 Τι κάνουν; 

11
 Πως επιτυγχάνουν τη 

σωτηρία για τον εαυτό τους και για τον κόσµο; 
12

 Αυτό το εγχειρίδιο επιχειρεί να δώσει απαντήσεις 

σε αυτά ακριβώς τα ερωτήµατα.  
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1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 

 
M-1.1.  Δάσκαλος του Θεού είναι οποιοσδήποτε το αποφασίσει. 2 Τα προσόντα του συνίστανται 

αποκλειστικά στο εξής: κάποια στιγµή, µε κάποιο τρόπο, έκανε µια συνειδητή επιλογή µε την οποία 

δεν είδε τα συµφέροντά του ξεχωριστά από κάποιου άλλου. 3 Από την στιγµή που το έκανε αυτό, ο 

δρόµος του θεµελιώθηκε και η κατεύθυνσή του είναι σίγουρη. 4 Ένα φως εµφανίστηκε στο σκοτάδι. 
5 Μπορεί να είναι ένα µοναχικό φως, αλλά είναι αρκετό. 6 Έχει συνάψει µια συµφωνία µε τον Θεό, 

έστω κι' αν ακόµα δεν πιστεύει σε Αυτόν. 7 Έχει γίνει κοµιστής της σωτηρίας. 8 Έχει γίνει δάσκαλος 
του Θεού.  

 

M-1.2.  Έρχονται από κάθε µέρος του κόσµου. 2 Προέρχονται από όλες της θρησκείες ή από καµιά 

θρησκεία. 3 Είναι αυτοί που απάντησαν. 4 Το Κάλεσµα είναι παγκόσµιο. 5 Λαµβάνει χώρα συνεχώς 
και παντού. 6 Ζητά δασκάλους για να µιλήσουν γι' Αυτό και να λυτρώσουν τον κόσµο. 7 Πολλοί το 

ακούν αλλά λίγοι θα απαντήσουν. 8 Κι' όµως, είναι απλώς θέµα χρόνου. 9 Στο τέλος, όλοι θα 

απαντήσουν, αλλά το τέλος µπορεί να απέχει πάρα, πάρα πολύ. 10 Και αυτός είναι και ο λόγος που 

δηµιουργήθηκε το σχέδιο των δασκάλων. 11 Ο ρόλος τους είναι να εξοικονοµήσουν χρόνο. 12 

Καθένας τους ξεκινά σαν ένα µοναχικό φως, αλλά έχοντας το Κάλεσµα στο κέντρο του, είναι ένα 

φως απεριόριστο. 13 Και µε βάση τα κριτήρια του κόσµου για το χρόνο, ο καθένας τους είναι σαν να 

εξοικονοµεί χίλια χρόνια. 14 Για το ίδιο το Κάλεσµα, ο χρόνος δεν έχει νόηµα. 

 

M-1.3.  Υπάρχει µια σειρά µαθηµάτων για κάθε δάσκαλο του Θεού. 2 Η µορφή των µαθηµάτων 

ποικίλλει πάρα πολύ. 3 Όπως και τα κατά περίπτωση διδακτικά βοηθήµατα. 4 Το περιεχόµενο, όµως, 
των µαθηµάτων δεν αλλάζει ποτέ. 5 Η κεντρική ιδέα τους πάντοτε είναι, “Ο υιός του Θεού είναι 

ελεύθερος ενοχής, και στην αθωότητά του έγκειται η σωτηρία του”. 6 Μπορεί να διδαχθεί µε πράξεις 
ή µε σκέψεις, µε λόγια ή σιωπηρά, σε κάθε γλώσσα ή χωρίς γλώσσα, σε κάθε τόπο, µε κάθε τρόπο, 

οποιαδήποτε στιγµή. 7 Δεν έχει σηµασία ποιός ή τι ήταν ο δάσκαλος πριν ακούσει το Κάλεσµα. 8 

Με το που απάντησε, έχει γίνει σωτήρας. 9 Είδε κάποιον άλλο ως τον εαυτό του. 10 Ως εκ τούτου, 

βρήκε την σωτηρία του και την σωτηρία του κόσµου. 11 Με την  αναγέννησή του, ξαναγεννιέται ο 
κόσµος. 

 

M-1.4.  Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο για µια ιδιαίτερη διδακτέα ύλη, που προορίζεται για τους 

δασκάλους µιας συγκεκριµένης µορφής µαθηµάτων του κόσµου. 2 Υπάρχουν πολλές, χιλιάδες άλλες 
µορφές, όλες τους µε το ίδιο αποτέλεσµα. 3 Απλά εξοικονοµούν χρόνο. 4 Όµως ο χρόνος 

συσσωρεύεται επίπονα, και ο κόσµος είναι πια πολύ κουρασµένος. 4 Είναι γερασµένος και 
φθαρµένος και χωρίς ελπίδα. 5 Γιά την τελική έκβαση ποτέ δεν τέθηκε ζήτηµα, γιατί τι θα µπορούσε 

ποτέ να αλλάξει το Θέληµα του Θεού; 7 Όµως ο χρόνος, µε τις περί αλλαγής και θανάτου 
ψευδαισθήσεις του, φθείρει τον κόσµο και τα πάντα µέσα σ' αυτόν. 8 Παρόλα αυτά ο χρόνος έχει 

τέλος και αυτό είναι που οι δάσκαλοι του Θεού έχουν επιφορτιστεί να επιφέρουν. 9 Γιατί ο χρόνος 
βρίσκεται στα χέρια τους. 10 Αυτό διάλεξαν και αυτό τους δόθηκε. 

 

 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ; 

 
M-2.1.  Σε κάθε ένα δάσκαλο του Θεού έχουν ανατεθεί ορισµένοι µαθητές, και από τη στιγµή που 
αυτός απαντήσει στο Κάλεσµα θα αρχίσουν να τον αναζητούν. 2 Επιλέχθηκαν γι' αυτόν, επειδή η 

µορφή της διδακτέας ύλης που θα διδάξει είναι η καλύτερη δυνατή γι' αυτούς, µε βάση το επίπεδο 
κατανόησής τους. 3 Οι µαθητές του τον περιµένουν, γιατί ο ερχοµός του είναι βέβαιος. 4 Και πάλι, 

είναι µόνο θέµα χρόνου. 5 Από τη στιγµή που θα αποφασίσει να εκπληρώσει το ρόλο του, είναι 
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έτοιµοι να εκπληρώσουν τον δικό τους. 6 Ο χρόνος περιµένει την επιλογή του αλλά όχι και εκείνους 
που θα υπηρετήσει. 7 Όταν θα είναι έτοιµος να µάθει, οι ευκαιρίες για να διδάξει θα του 

παρασχεθούν.  
 

M-2.2.  Για να γίνει το σχέδιο διδασκαλίας-µάθησης της σωτηρίας κατανοητό, είναι απαραίτητο να 

συλλάβει κανείς την έννοια του χρόνου, όπως την ορίζουν τα Μαθήµατα. 2 Η Εξιλέωση διορθώνει 

τις ψευδαισθήσεις, όχι την αλήθεια. 3 Εποµένως, διορθώνει αυτό που ποτέ δεν υπήρξε. 4 Επιπλέον, 
το σχέδιο γι' αυτήν την διόρθωση δηµιουργήθηκε αλλά και ολοκληρώθηκε την ίδια στιγµή, επειδή το 

Θέληµα του Θεού είναι τελείως έξω από κάθε έννοια χρόνου. 5 Όπως και όλη η πραγµατικότητα, 

αφού προέρχεται απο Αυτόν. 6 Την στιγµή που η ιδέα του διαχωρισµού εισχώρησε στο νου του Υιού 

του Θεού, την ίδια στιγµή η Απάντηση του Θεού είχε δοθεί. 7 Χρονικά, αυτό συνέβη πάρα πολύ 
παλιά. 8 Στην πραγµατικότητα, δεν συνέβη καν. 

 

M-2.3.  Ο κόσµος του χρόνου, είναι ο κόσµος της ψευδαίσθησης. 2 Κάτι που συνέβη πολύ καιρό 

πριν, µοιάζει να συµβαίνει τώρα. 3 Επιλογές που έγιναν πολύ παλιά, µοιάζουν να είναι ανοιχτές, να 

εκκρεµεί να γίνουν. 4 Κάτι που έχει κατανοηθεί και γίνει µάθηµα και προ πολλού ξεπεραστεί, 

εξετάζεται σαν να πρόκειται για µια νέα σκέψη, µια φρέσκια ιδέα, µια διαφορετική προσέγγιση. 5 

Εξαιτίας του ότι η βούλησή σου είναι ελεύθερη, µπορείς να αποδεχθείς αυτό που ήδη έχει συµβεί 

οποτεδήποτε το επιλέξεις, και µόνο τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι ήταν πάντα εκεί. 6 Όπως τονίζουν 
τα µαθήµατα, δεν είσαι ελεύθερος να επιλέξεις την διδακτέα ύλη, ούτε και τον τρόπο µε τον οποίο 

θα την µάθεις. 7 Είσαι όµως  ελεύθερος να διαλέξεις πότε θέλεις να την µάθεις. 8 Και καθώς το 
αποδέχεσαι αυτό, έχεις ήδη µάθει το µάθηµα. 

 

M-2.4.  Τότε, ο χρόνος κυλά πραγµατικά αντίστροφα προς µια στιγµή τόσο αρχαία, που είναι πέρα 

από κάθε ανάµνηση, πέρα ακόµα κι’ από κάθε δυνατότητα ανάκλησης στη µνήµη. 2 Κι’ όµως, 
επειδή πρόκειται για µια στιγµή που την ξαναζείς επανειληµµένα, ξανά και ξανά, µοιάζει να 

συµβαίνει τώρα. 3 Και µ’ αυτό τον τρόπο είναι που ο δάσκαλος και ο µαθητής µοιάζει να 

συναντιούνται στο παρόν, βρίσκοντας ο ένας τον άλλο σαν να µην είχαν ξανασυναντηθεί ποτέ. 4. Ο 

µαθητής έρχεται στο κατάλληλο µέρος την κατάλληλη στιγµή. 5 Αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί 
εκείνη την αρχαία στιγµή - που τώρα ξαναζεί - είχε κάνει τη σωστή επιλογή. 6 Όπως και ο 

δάσκαλος, που επίσης είχε κάνει µια αναπόφευκτη επιλογή σ’ ένα µακρυνό παρελθόν. 7 Φαίνεται να 

χρειάζεται χρόνο να το κατανοήσουµε, ότι το Θέληµα του Θεού βρίσκεται παντού. 8 Τι θα µπορούσε 

να επιβραδύνει τη δύναµη της αιωνιότητας; 
 

M-2.5.  Όταν δάσκαλος και µαθητής συναντώνται, αρχίζει µια ιδιαίτερη κατάσταση διδασκαλίας-
µάθησης. 2 Επειδή στην πραγµατικότητα, αυτός που διδάσκει δεν είναι ο δάσκαλος. 3 Οποτεδήποτε 

δυο αδελφοί συνευρίσκονται µε σκοπό την µάθηση, τους µιλά ο Δάσκαλος του Θεού. 4 Λόγω της 
φύσης του σκοπού, η σχέση είναι άγια και ο Θεός έχει υποσχεθεί να στέλνει το Πνεύµα Του σε κάθε 

άγια σχέση. 5 Στην κατάσταση διδασκαλίας-µάθησης και οι δύο µαθαίνουν ότι το να δίνεις και το να 

παίρνεις είναι το ίδιο. 6 Οι διαχωρισµοί που έχουν οριοθετήσει ανάµεσα στους ρόλους τους, στους 

νόες τους, στα σώµατά τους, στις ανάγκες τους, στα συµφέροντά τους και όλες οι διαφορές που 
νόµιζαν ότι τους χωρίζουν µεταξύ τους, ξεθωριάζουν και σβήνουν και εξαφανίζονται. 7 Όσοι είναι 

πρόθυµοι να µάθουν το ίδιο µάθηµα, έχουν κοινό στόχο και κοινό συµφέρον. 8 Και µε αυτό τον 
τρόπο εκείνος που ήταν ο µαθητής, γίνεται και ο ίδιος δάσκαλος του Θεού, επειδή πήρε την ίδια 

εκείνη απόφαση που του προσέφερε τον δάσκαλό του. 9 Είδε σε κάποιον άλλο τα ίδια συµφέροντα 

µε τα δικά του.  

 

 

3. ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; 
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M-3.1.  Οι δάσκαλοι του Θεού δεν έχουν κάποιο προκαθορισµένο επίπεδο διδασκαλίας. 2 Κάθε 
κατάσταση διδασκαλίας-µάθησης είναι, στην αρχή, διαφορετική µολονότι ο τελικός στόχος είναι 

πάντα ο ίδιος: να  µετουσιωθεί η σχέση σε άγια σχέση, στην οποία και οι δυο να µπορούν να 

βλέπουν τον Υιό του Θεού αναµάρτητο. 3 Δεν υπάρχει κανείς από τον οποίο να µη µπορεί να 

διδαχθεί ο δάσκαλος του Θεού, συνεπώς δεν υπάρχει κανείς τον οποίο να µη µπορεί να διδάξει. 4 

Ωστόσο, από πρακτικής πλευράς, δε µπορεί να συναντήσει τους πάντες ούτε µπορούν όλοι να τον 

βρουν. 5 Έτσι το σχέδιο περιλαµβάνει πολύ συγκεκριµένες επαφές και συναντήσεις για κάθε 
δάσκαλο του Θεού.6 Δεν συµβαίνουν τυχαία γεγονότα στην υπόθεση της σωτηρίας. 7 Εκείνοι που 

προορίζονται να συναντηθούν, θα συναντηθούν, διότι στη συνεύρεσή τους ενυπάρχει η δυνατότητα 

σύναψης µιας άγιας σχέσης. 8 Είναι έτοιµοι ο ένας για τον άλλον.  

 

M-3.2.  Το απλούστερο επίπεδο διδασκαλίας µοιάζει αρκετά επιφανειακό. 2 Συνίσταται από 

φαινοµενικά πολύ απλές καθηµερινές επαφές: Μια «τυχαία» συνάντηση µεταξύ δυο προφανώς 
αγνώστων σε έναν ανελκυστήρα, ένα παιδί που δεν βλέπει που πηγαίνει και πέφτει «τυχαία» πάνω 

σε έναν ενήλικα, δυο µαθητές που «τυχαίνει» να επιστρέφουν µαζί στα σπίτια τους. 3 Αυτές οι 
συναντήσεις δεν είναι τυχαίες. 4 Κάθε µια είναι µια εν δυνάµει κατάσταση διδασκαλίας-µάθησης. 5 

Ίσως οι φαινοµενικά άγνωστοι µεταξύ τους στον ανελκυστήρα να χαµογελάσουν ο ένας στον άλλον, 
ίσως ο ενήλικας να µην κατσαδιάσει το παιδί που έπεσε πάνω του, ίσως οι δυο µαθητές να γίνουν 

φίλοι. 6 Ακόµα και στο επίπεδο των καθηµερινών συναντήσεων είναι δυνατόν δύο άνθρωποι να 

πάψουν να βλέπουν  τα συµφέροντά τους ως διαφορετικά µεταξύ τους, έστω και για µια στιγµή 

µόνο. 7 Αυτή η στιγµή αρκεί. 8 Η σωτηρία έχει έρθει. 
 

M-3.3.  Είναι δύσκολο να κατανοηθεί ότι η ιδέα της ύπαρξης διαβάθµισης επιπέδων διδασκαλίας στα 

συµπαντικά µαθήµατα είναι τόσο άνευ νοήµατος, όσο και ο χρόνος. 2 Η παρουσία της 

ψευδαίσθησης του ενός επιτρέπει την παρουσία της ψευδαίσθησης του άλλου. [Σηµ.µεταφραστών:Η 

παρουσία της ψευδαίσθησης του χρόνου επιτρέπει την παρουσία της ψευδαίσθησης της διαβάθµισης 

επιπέδων διδασκαλίας.]  3 Σύµφωνα µε την αντίληψη της ροής του χρόνου, ο δάσκαλος του Θεού 
µοιάζει να αρχίζει ν’ αλλάζει γνώµη για τον τρόπο που βλέπει τον κόσµο µε µια συγκεκριµένη 

απόφαση, και στη συνέχεια µαθαίνει όλο και περισσότερα για την νέα αυτή κατεύθυνση καθώς την 
διδάσκει. 4 Εχουµε ήδη καλύψει το ζήτηµα της ψευδαίσθησης του χρόνου αλλά η ψευδαίσθηση των 

επιπέδων διδασκαλίας φαίνεται να είναι κάτι διαφορετικό. 5 Ίσως ο καλύτερος τρόπος να 

καταδείξουµε ότι αυτά τα επίπεδα δεν µπορούν να υπάρχουν είναι να πούµε απλά ότι κάθε επίπεδο 

της κατάστασης διδασκαλίας-µάθησης είναι µέρος του σχεδίου του Θεού για την Εξιλέωση, και ότι 
το σχέδιό Του δεν µπορεί να έχει επίπεδα εφ’όσον αποτελεί αντανάκλαση της Βούλησής Του. 6 Η 

σωτηρία είναι πάντα διαθέσιµη και πάντα παρούσα. 7 Οι δάσκαλοι του Θεού εργάζονται σε 
διαφορετικά επίπεδα, αλλά το αποτέλεσµα είναι πάντα το ίδιο.  

 

M-3.4.  Κάθε κατάσταση διδασκαλίας-µάθησης είναι µέγιστη, µε την έννοια ότι κάθε άτοµο που 

εµπλέκεται σ΄αυτήν θα µάθει από το άλλο άτοµο τα περισσότερα που µπορεί στη δεδοµένη στιγµή. 2 

Με αυτήν την έννοια και µόνο µπορούµε να µιλήσουµε για επίπεδα διδασκαλίας. 3 

Χρησιµοποιώντας τον όρο µε αυτόν τον τρόπο,  το δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας είναι µια πιο 
παρατεταµένη σχέση κατά την οποία για ένα διάστηµα, δύο άνθρωποι εισέρχονται σε µια αρκετά 

έντονη κατάσταση διδασκαλίας-µαθητείας, και κατόπιν φαίνεται σαν να χωρίζουν και πάλι . 4 Όπως 
και στο πρώτο επίπεδο, αυτές οι συναντήσεις δεν είναι τυχαίες, ούτε αυτό που φαίνεται  σαν τέλος 

της σχέσης είναι όντως ένα αληθινό τέλος. 5 Και σε αυτή την περίπτωση ο καθένας τους έχει µάθει 
τα περισσότερα που µπορούσε να µάθει στην δεδοµένη στιγµή. 6 Όµως όλοι όσοι συναντώνται, 

κάποια µέρα θα συναντηθούν και πάλι, γιατί το πεπρωµένο όλων των σχέσεων είναι να γίνουν άγιες. 
Ο Θεός δεν κάνει λάθος για τον Υιό Του.  

 

M-3.5.  Το τρίτο επίπεδο διδασκαλίας εµφανίζεται σε σχέσεις που, εφ’ όσον δηµιουργηθούν, 
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διαρκούν µια ζωή. 2 Πρόκειται για καταστάσεις διδασκαλίας-µαθητείας στις οποίες σε κάθε άτοµο 
δίδεται ένας επιλεγµένος συµµαθητής που του προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες µάθησης. 3 Αυτές 

οι σχέσεις είναι γενικά λιγοστές, επειδή η ύπαρξή τους υποδηλώνει ότι οι µετέχοντες στη σχέση  

έχουν φτάσει ταυτόχρονα  σ΄ένα επίπεδο στο οποίο η ισορροπία διδασκαλίας-µαθητείας είναι 

πρακτικά τέλεια. 4 Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι ίδιοι το αναγνωρίζουν αυτό･ στην 
πραγµατικότητα,  συνήθως δεν το αναγνωρίζουν. 5 Μπορεί ακόµα και να είναι αρκετά εχθρικοί 
µεταξύ τους για κάµποσο διάστηµα ή και για όλη τους την ζωή. 6 Όµως, αν τυχόν αποφάσιζαν να το 

µάθουν, το τέλειο µάθηµα είναι ενώπιόν τους και µπορούν να το µάθουν. 7 Και εάν αποφασίσουν να 

το µάθουν,  γίνονται οι λυτρωτές των δασκάλων που αµφιταλαντεύονται και µοιάζει ακόµα και να 

αποτυγχάνουν. 8 Κανένας δάσκαλος του Θεού δεν µπορεί να αποτύχει να βρει τη Βοήθεια που έχει 
ανάγκη.  

 

 

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 

M-4.1.  Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των δασκάλων του Θεού δεν παρουσιάζουν καµιά 

οµοιότητα. 2 Με τα µάτια του σώµατος δεν µοιάζουν στην όψη, το υπόβαθρο που διαθέτουν και το 

περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ο καθένας τους ποικίλλουν πάρα πολύ, όπως και οι εµπειρίες 
τους για τον κόσµο, και οι προσωπικότητές τους επιφανειακά είναι πολύ διαφορετικές. 3 Ούτε έχουν, 

από τα αρχικά στάδια της λειτουργίας τους ως δάσκαλοι του Θεού, αποκτήσει τα βαθύτερα 

χαρακτηριστικά γι’ αυτό. 4 Ο Θεός δίνει ιδιαίτερα χαρίσµατα  στους δασκάλους Του, διότι έχουν 

έναν ιδιαίτερο ρόλο στο σχέδιό Του για την Εξιλέωση. 5 Η ιδιαιτερότητά τους είναι, φυσικά, µόνο 

παροδική･ εµφανίζεται µέσα στην ροή του χρόνου ως µέσον για να οδηγεί έξω από τον χρόνο. 6 

Αυτά τα ιδιαίτερα χαρίσµατα, που γεννιούνται µέσα στην άγια σχέση προς την οποία είναι 

προσανατολισµένη η κατάσταση διδασκαλίας-µαθητείας, γίνονται τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα όλων 
των δασκάλων του Θεού που έχουν σηµειώσει πρόοδο ως µαθητές. 7 Με αυτήν την έννοια όλοι τους 

µοιάζουν µεταξύ τους. 

M-4.2.  Όλες οι διαφορές µεταξύ των Υιών του Θεού είναι προσωρινές. 2 Ωστόσο, µέσα στην ροή 

του µπορεί να λεχθεί ότι οι προχωρηµένοι δάσκαλοι του Θεού έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

 

 

Ι. Εµπιστοσύνη  

M-4.I.1.  Αυτό είναι το θεµέλιο στο οποίο στηρίζεται η ικανότητά τους να εκπληρώσουν τη 

λειτουργία τους. 2 Η αντίληψη είναι το αποτέλεσµα της µάθησης. 3 Για την ακρίβεια η αντίληψη 

είναι  µάθηση, διότι η αιτία και το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ διαχωρισµένα. 4 Οι δάσκαλοι του 
Θεού έχουν εµπιστοσύνη στον κόσµο επειδή έχουν µάθει ότι δεν κυβερνάται από τους νόµους που ο 

κόσµος επινόησε. 5 Κυβερνάται από µια δύναµη η οποία βρίσκεται µέσα τους αλλά δεν προέρχεται 
από αυτούς. 6 Αυτή η δύναµη είναι που διασφαλίζει τα πάντα. 7 Είναι µέσω αυτής της δύναµης που 

οι δάσκαλοι του Θεού βλέπουν έναν συγχωρεθέντα κόσµο.  

M-4.I.2.  Όταν κάποιος έχει βιώσει την εµπειρία αυτής της δύναµης έστω και µια φορά, είναι 

αδύνατον να εµπιστευθεί την δική του ασήµαντη δύναµη ξανά. 2 Ποιός θα δοκίµαζε να πετάξει µε τα 

µικροσκοπικά φτερά ενός σπουργιτιού όταν του έχει δοθεί η τρανή δύναµη του αετού; 3 Και ποιός 

θα στήριζε την πίστη του στις άθλιες, κακοµοιριασµένες προσφορές του εγώ όταν τα δώρα του Θεού 
απλώνονται µπροστά του; 4 Τι είναι αυτό που τον παροτρύνει να κάνει την αλλαγή; 
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Α. Ανάπτυξη της Εµπιστοσύνης  

 M-4.I.A.3.  Οι δάσκαλοι του Θεού πρέπει πρώτα να περάσουν από αυτό που θα µπορούσε να 

ονοµαστεί «περίοδος αποδόµησης». 2 Αυτή δεν χρειάζεται να είναι οδυνηρή, συνήθως όµως έτσι 
βιώνεται. 3 Μοιάζει µε αίσθηση απώλειας κάποιων πραγµάτων και αρχικά σπάνια γίνεται κατανοητό 

ότι πρόκειται απλά για την αναγνώριση της έλλειψης αξίας των πραγµάτων αυτών. 4 Πώς µπορεί να 

γίνει αντιληπτή η έλλειψη αξίας παρά µόνο αν ο αντιλαµβανόµενος βρεθεί σε µια τέτοια θέση απ’ 

όπου να βλέπει τα πράγµατα κάτω από ένα διαφορετικό φως; 5 Δεν βρίσκεται ακόµα στο σηµείο 
εκείνο από το οποίο να µπορεί να κάνει την πλήρη εσωτερική αλλαγή. 6 Έτσι το σχέδιο θα χρειαστεί 

µερικές φορές να διαφοροποιηθεί ως προς τις φαινοµενικές εξωτερικές συνθήκες. 7 Αυτές οι 
αλλαγές είναι πάντα βοηθητικές. 8 Όταν ο δάσκαλος του Θεού το έχει µάθει αυτό, προχωρεί στο 

δεύτερο στάδιο.  

M-4.I.A.4.  Στη συνέχεια, ο δάσκαλος του Θεού πρέπει να περάσει από µια «περίοδο 
ξεδιαλέγµατος». 2 Αυτή παρουσιάζει πάντα κάποια δυσκολία επειδή, έχοντας µάθει ότι οι αλλαγές 

στη ζωή του είναι πάντα βοηθητικές, πρέπει τώρα να αποφασίσει για όλα τα πράγµατα µε βάση το αν 
αυξάνουν ή παρεµποδίζουν αυτή τη βοήθεια. 3 Θα διαπιστώσει ότι τα περισσότερα απο εκείνα στα 

οποία έδινε αξία πριν, παρεµποδίζουν την ικανότητά του να µεταφέρει ό,τι έχει µάθει στις νέες 
καταστάσεις που προκύπτουν. 4 Επειδή έχει δώσει αξία σε κάτι που δεν έχει καµιά αξία, δεν θα 

γενικεύσει το µάθηµα από φόβο για την απώλεια και την θυσία. 5 Απαιτείται βαθειά γνώση για να 

καταλάβει ότι όλα τα πράγµατα, τα γεγονότα, οι συναντήσεις και οι περιστάσεις είναι βοηθητικά. 6 

Σ’ αυτόν τον κόσµο της ψευδαίσθησης, µόνο στον βαθµό στον οποίο αυτά είναι βοηθητικά, αξίζει 
κατ΄αναλογία να τους αποδίδεται κάποια δόση «πραγµατικότητας». 7 Η λέξη «αξία» δεν µπορεί να 

έχει οποιαδήποτε άλλη  εφαρµογή.  

 

M-4.I.A.5.  Το τρίτο στάδιο από το οποίο πρέπει να περάσει ο δάσκαλος του Θεού µπορεί να 

ονοµαστεί «περίοδος παραίτησης». 2 Εάν αυτό ερµηνευτεί ως παραίτηση από τα επιθυµητά, µπορεί 

να προκαλέσει τεράστια σύγκρουση. 3 Λίγοι δάσκαλοι του Θεού διαφεύγουν εντελώς από αυτή την 
αγωνία. 4 Δεν έχει, ωστόσο, κανένα νόηµα το ξεδιάλεγµα αυτού που αξίζει από αυτό που δεν έχει 

καµιά αξία παρά µόνο εάν γίνει το προφανές επόµενο βήµα. 5 Έτσι, σε αυτή την ενδιάµεση περίοδο 
ο δάσκαλος του Θεού συχνά αισθάνεται ότι καλείται να θυσιάσει τα προσωπικά του συµφέροντα 

προς όφελος της αλήθειας. 6 Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόµα πόσο απόλυτα αδιανόητη θα ήταν µια 

τέτοια απαίτηση. 7 Αυτό µπορεί να το µάθει µόνο καθώς παραιτείται πραγµατικά από τα άνευ αξίας. 

8 Μέσα από αυτό, µαθαίνει ότι εκεί που πρόβλεπε και προεξοφλούσε την θλίψη, βρίσκει αντίθετα, 

µια ευτυχισµένη ξεγνοιασιά· εκεί που πίστευε ότι κάτι του ζητάνε, ανακαλύπτει ότι του προσέφεραν 

ένα δώρο. 
 

M-4.I.A.6.  Τώρα έρχεται µια «περίοδος καταστάλαξης». 2 Αυτή είναι µια ήσυχη περίοδος, στην 
οποία ο δάσκαλος του Θεού ξεκουράζεται για λίγο µέσα σε µια σχετική ειρήνη. 3 Τώρα 

σταθεροποιεί και εδραιώνει τη µάθησή του. 4 Τώρα αρχίζει να βλέπει µέχρι που µπορεί να επεκταθεί 
η αξία αυτών που έχει µάθει. 5 Οι δυνατότητές τους είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικές και ο 

δάσκαλος του Θεού βρίσκεται τώρα σ΄εκείνο το σηµείο της προόδου του απ’ όπου σ’ αυτήν, 
διακρίνει την πλήρη διέξοδό του. 6 «Παραιτήσου από αυτό που δεν επιθυµείς και κράτα αυτό που 

πράγµατι επιθυµείς». 7 Πόσο απλό είναι το προφανές! 8 Και πόσο εύκολο να γίνει πράξη! 9 Ο 

δάσκαλος του Θεού χρειάζεται αυτήν την περίοδο ανάπαυλας. 10 Δεν έχει ακόµα προχωρήσει τόσο 

όσο νοµίζει. 11 Όµως, όταν θα είναι έτοιµος να συνεχίσει, θα πορευτεί έχοντας πανίσχυρους 
συντρόφους στο πλευρό του. 12 Τώρα ξεκουράζεται για λίγο και τους συγκεντρώνει κοντά του πριν 

συνεχίσει. 13 Από 'δω και πέρα δεν θα συνεχίσει µόνος του. 
 

M-4.I.A.7.  Το επόµενο στάδιο είναι πραγµατικά µια «περίοδος αναταραχής». 2 Τώρα, πρέπει ο 
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δάσκαλος του Θεού να καταλάβει ότι πραγµατικά δεν ήξερε τι είχε αξία και τι δεν είχε. 3 Όλο που 
έµαθε, πράγµατι, ως τώρα ήταν µόνο το ότι δεν ήθελε το άνευ αξίας και ότι ήθελε αυτό που έχει 

αξία. 4 Όµως ο τρόπος που ο ίδιος έκανε αυτό το ξεδιάλεγµα δεν κατάφερε να του διδάξει τη 

διαφορά µεταξύ του πολύτιµου και του άνευ αξίας. 5 Η ιδέα της θυσίας, που κατείχε τόσο κεντρική 

θέση στο σύστηµα σκέψης του, του είχε αφαιρέσει την δυνατότητα να κρίνει. 6 Πίστευε ότι είχε 
µάθει να είναι πρόθυµος αλλά τώρα διαπιστώνει ότι δεν γνωρίζει για ποιό πράγµα προορίζεται η 

προθυµία. 7 Και τώρα καλείται να ανέλθει σε ένα επίπεδο το οποίο όµως ίσως παραµείνει απρόσιτο 
για πολύ, πολύ καιρό. 8 Πρέπει να µάθει να παραµερίζει κάθε κρίση και να ζητά µόνο αυτό που 

πραγµατικά θέλει, σε κάθε περίσταση. 9 Εάν κάθε ένα από τα προηγούµενα βήµατα δεν ήταν τόσο 
ισχυρά εδραιωµένο, αυτό εδώ θα ήταν πράγµατι πολύ δύσκολο! 

 

M-4.I.A.8.  Και τελικά, υπάρχει µια «περίοδος επίτευξης». 2 Εδώ εµπεδώνεται η µάθηση. 3 Τώρα 

ό,τι πριν έµοιαζε απλώς σαν σκιά, µετατρέπεται σε στέρεα κέρδη, στα οποία µπορεί να βασίζεται σε 
κάθε «κατάσταση ανάγκης» αλλά και στις γαλήνιες περιόδους. 4 Πράγµατι, η γαλήνη είναι το 

επακόλουθο･ είναι το αποτέλεσµα της έντιµης µάθησης, της συνεπούς σκέψης, της πλήρους 

µετάθεσης. 5 Αυτό είναι το στάδιο της αληθινής ειρήνης, διότι σε αυτό αντανακλάται πλήρως η 

κατάσταση που επικρατεί στους Ουρανούς. 6 Από αυτό το σηµείο ο δρόµος για τα Ουράνια είναι 

ανοιχτός και εύκολος. 7 Ουσιαστικά, εδώ είναι τα Ουράνια. 8 Ποιός θα «πήγαινε» οπουδήποτε, εάν 
η ψυχική γαλήνη ήταν ήδη πλήρης; 9 Και ποιός θα επιζητούσε να ανταλλάξει την γαλήνη µε κάτι πιο 

επιθυµητό; 10 Τι θα µπορούσε να είναι πιο επιθυµητό; 
 

 

 

 

ΙΙ. Εντιµότητα 
 

M-4.II.1.  Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά των δασκάλων του Θεού στηρίζονται στην εµπιστοσύνη. 2 

Από τη στιγµή που αυτή επιτευχθεί, δεν µπορεί να µην ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. 3 Μόνο 

αυτοί που έχουν εµπιστοσύνη µπορούν να είναι έντιµοι, διότι µόνον αυτοί µπορούν να διακρίνουν 
την αξία της εντιµότητας. 4 Η εντιµότητα δεν αφορά µόνο αυτά που λές. 5 Ο όρος ουσιαστικά 

σηµαίνει σταθερότητα και συνέπεια. 6 Ότι, δηλαδή, τίποτα απ’ όσα λές δεν έρχεται σε αντίθεση µε 
αυτά που σκέπτεσαι ή πράττεις, δεν υπάρχει σκέψη που να εναντιώνεται σε άλλη σκέψη, δεν υπάρχει 

πράξη που να διαψεύδει τα λόγια σου, δεν υπάρχουν λόγια που να µην συµφωνούν µεταξύ τους. 7 

Αυτοί είναι οι πραγµατικά έντιµοι. 8 Δεν βρίσκονται σε σύγκρουση µε τον εαυτό τους σε κανένα 

επίπεδο. 9 Συνεπώς, τους είναι αδύνατον να έρθουν σε σύγκρουση µε οποιονδήποτε και µε 
οτιδήποτε.  

 

M-4.II.2.  Η ψυχική ηρεµία που βιώνουν οι προχωρηµένοι δάσκαλοι του Θεού οφείλεται ως επί το 
πλείστον στην τέλεια εντιµότητά τους. 2 Μόνο η επιθυµία για εξαπάτηση είναι που φέρνει τον 

πόλεµο. 3 Όποιος είναι σε ενότητα µε τον εαυτό του δεν µπορεί καν να διανοηθεί την σύγκρουση. 4 

Η σύγκρουση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της αυταπάτης και η αυταπάτη είναι ανεντιµότητα. 

5 Δεν υπάρχει πρόκληση για έναν δάσκαλο του Θεού. 6 Η πρόκληση υποδηλώνει αµφιβολία και η 

εµπιστοσύνη στην οποία µε σιγουριά στηρίζονται οι δάσκαλοι του Θεού καθιστά αδύνατη την 

αµφιβολία. 7 Συνεπώς δεν µπορούν παρά να επιτύχουν. 8 Όπως είναι σε όλα έντιµοι, είναι και σ’ 

αυτό. 9 Μπορούν µόνο να επιτύχουν, γιατί ποτέ δεν εκτελούν τη δική τους µόνο βούληση. 10 

Κάνουν µια επιλογή για λογαριασµό όλης της ανθρωπότητας: για τον κόσµο ολόκληρο και για όλα 

όσα υπάρχουν σε αυτόν･για τα αναλλοίωτα και µη µεταβλητά που βρίσκονται πέρα από τα 

φαινόµενα･ και για λογαριασµό του Υιού του Θεού και του Δηµιουργού του. 11 Πως θα µπορούσαν 

να µην επιτύχουν; 12 Επιλέγουν µε τέλεια εντιµότητα, σίγουροι για την επιλογή τους όσο και για τον 
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εαυτό τους. 
 

 

ΙΙΙ. Ανεκτικότητα  

M-4.III.1.  Οι δάσκαλοι του Θεού δεν κρίνουν. 2 Το να κρίνεις είναι ανέντιµο διότι κρίνοντας 
σφετερίζεσαι µια θέση που δεν σου ανήκει. 3 Κρίση χωρίς αυταπάτη δεν υπάρχει. 4 Η κρίση 

συνεπάγεται ότι έχεις  υποπέσει σε πλάνη σχετικά µε τους αδελφούς σου. 5 Πώς λοιπόν είναι 
δυνατόν να µην έχεις πλανηθεί και για τον εαυτό σου; 6 Η κρίση υποδηλώνει έλλειψη εµπιστοσύνης 

και η εµπιστοσύνη παραµένει το θεµέλιο ολόκληρου του συστήµατος σκέψης του δασκάλου του 
Θεού. 7 Εάν αυτή χαθεί, τότε χάνεται και όλη του η γνώση. 8 Δίχως τη µεσολάβηση της κρίσης τα 

πάντα γίνονται εξ ίσου αποδεκτά, γιατί ποιός µπορεί τότε να κριτικάρει;  9 Δίχως τη µεσολάβηση της 
κρίσης όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια, γιατί ποιός υπάρχει που να ξεχωρίζει; 10 Η κρίση 

καταστρέφει την εντιµότητα και κατακερµατίζει την εµπιστοσύνη. 11 Κανένας δάσκαλος του Θεού 
δεν µπορεί να κρίνει και να ελπίζει να µάθει.  

 

IV. Πραότητα 

M-4.IV.1.  Για τους δασκάλους του Θεού, οποιαδήποτε βλάβη είναι αδύνατη. 2 Δεν µπορούν ούτε να 

βλάψουν ούτε να βλαφθούν. 3 Η πρόκληση βλάβης είναι το αποτέλεσµα της άσκησης κρίσης. 4 

Πρόκειται για την ανέντιµη πράξη που ακολουθεί µια ανέντιµη σκέψη. 5 Είναι µια ετυµηγορία 

ενοχής για έναν αδελφό και εποµένως και γι’αυτόν τον ίδιο που άσκησε κρίση. 

{Σηµ.Μεταφραστών*Εφ’ όσον κάποιος βλέπει την ενοχή οπουδήποτε τότε παραδέχεται την ύπαρξή της 

και για τον εαυτό του.} 6 Είναι το τέλος της ειρήνης και η άρνηση της µάθησης. 7 Δείχνει την 
απουσία του προγράµµατος µαθηµάτων του Θεού και την αντικατάστασή του από τον παραλογισµό. 

8 Κάθε δάσκαλος του Θεού πρέπει να µάθει - και αρκετά νωρίς στην πορεία της εκπαίδευσής του - 
ότι η πρόκληση βλάβης εξαλείφει εντελώς από τη επίγνωσή του τη λειτουργία του ως δασκάλου του 

Θεού. 9 Θα τον κάνει να είναι µπερδεµένος, φοβισµένος, θυµωµένος και καχύποπτος. 10 Θα του 
είναι αδύνατον να µάθει τα µαθήµατα του Αγίου Πνεύµατος. 11 Ούτε και µπορεί να εισακουστεί ο 

δάσκαλος του Θεού παρά µόνο από εκείνους που συνειδητοποιούν ότι η πρόκληση βλάβης δεν 
καταφέρνει τίποτα. 12 Κανένα κέρδος δεν µπορεί να προκύψει από αυτήν.  

M-4.IV.2.  Κατά συνέπεια, οι δάσκαλοι του Θεού είναι απολύτως πράοι και ήπιοι. 2 Χρειάζονται τη 

δύναµη της πραότητας γιατί έτσι διευκολύνεται η λειτουργία της σωτηρίας. 3 Και αυτή είναι 

αδύνατη για όσους θα ήθελαν να βλάψουν οποιονδήποτε. 4 Αντίθετα, για όσους η πρόκληση βλάβης 
δεν έχει κανένα νόηµα, η σωτηρία είναι απλά κάτι φυσικό. 5 Για τους εχέφρονες, τους διανοητικά 

υγιείς, ποιά άλλη επιλογή θα είχε νόηµα; 6 Ποιος επιλέγει την κόλαση όταν έχει αντιληφθεί έναν 
δρόµο για τον Παράδεισο και τα Ουράνια; 7 Και ποιός θα επέλεγε την αδυναµία που µοιραία 

επέρχεται από την πρόκληση βλάβης αντί της αλάνθαστης, απεριόριστης και τα πάντα περικλείουσας 
δύναµης της πραότητας; 8 Η δύναµη των δασκάλων του Θεού έγκειται στην πραότητά τους, επειδή 

έχουν κατανοήσει ότι οι κακές σκέψεις τους δεν προέρχονται ούτε από τον Υιό του Θεού ούτε από 
τον Δηµιουργό του. 9 Έτσι, ενώνουν τις σκέψεις τους µε Εκείνον που είναι η Πηγή τους. 10 Και έτσι 

η βούλησή τους, που πάντα ήταν και Δική Του, είναι ελεύθερη να είναι ο εαυτός της.  
 

 

V. Χαρά  

 

M-4.V.1.  Η χαρά είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της πραότητας. 2 Εφ’ όσον η πραότητα  

αποκλείει το φόβο τι θα µπορούσε να εµποδίσει την χαρά; 3 Τα ανοιχτά χέρια της πραότητας είναι 
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πάντα γεµάτα. 4 Οι πράοι δεν πονούν. 5  Είναι αδύνατον να υποφέρουν. 6 Γιατί, λοιπόν, να µην είναι 
χαρούµενοι; 7 Είναι σίγουροι ότι είναι αγαπηµένοι και ασφαλείς. 8 Η χαρά συνοδεύει την πραότητα 

τόσο σίγουρα όσο η θλίψη συνοδεύει την επίθεση. 9 Οι δάσκαλοι του Θεού Τον εµπιστεύονται. 10 

Και έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Δάσκαλος που προέρχεται από Εκείνον προχωρά µπροστά τους 

διασφαλίζοντας ότι δεν θα τους αγγίξει κανένα κακό. 11 Κρατούν τα δώρα Του και ακολουθούν το 
δρόµο Του γιατί η Φωνή του Θεού τους καθοδηγεί στα πάντα. 12 Η χαρά είναι το τραγούδι 

ευχαριστίας τους. 13 Και ο Χριστός τους κοιτάζει από ψηλά αναπέµποντας επίσης ευχαριστίες.14 Η 

ανάγκη Του γι’ αυτούς είναι τόσο µεγάλη όσο και η δική τους γι’ Αυτόν. 15 Τι χαρά να µοιράζεσαι 

το σκοπό της σωτηρίας!  
 

 

VI. Απουσία  Άµυνας  

M-4.VI.1.  Οι δάσκαλοι του Θεού έχουν µάθει να είναι απλοί. 2 Δεν κάνουν όνειρα που να 

χρειάζονται προστασία από την αλήθεια. 3 Δεν επιχειρούν να δηµιουργήσουν τον εαυτό τους. 4 Η 

χαρά τους προέρχεται από την κατανόησή τους για το Ποιός τους δηµιούργησε. 5 Και χρειάζεται, 
άραγε, προστασία ή υπεράσπιση ό,τι δηµιούργησε ο Θεός; 6 Κανείς δεν µπορεί να γίνει 

προχωρηµένος δάσκαλος του Θεού µέχρι να κατανοήσει πλήρως ότι οι άµυνες δεν είναι παρά 

ανόητοι φύλακες παρανοϊκών ψευδαισθήσεων. 7 Όσο πιο αλλόκοτο και τερατώδες είναι το όνειρο, 

τόσο πιο ισχυρή και µανιώδης µοιάζει να είναι η υπεράσπισή του. 8 Όµως, όταν ο δάσκαλος του 
Θεού τελικά συµφωνήσει να κοιτάξει πέρα από τις άµυνες, βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα. 9 Αργά 

στην αρχή, επιτρέπει στον εαυτό του να ξεφύγει από τις αυταπάτες. 10 Όµως καθώς η εµπιστοσύνη 

του αυξάνεται, µαθαίνει πιο γρήγορα. 11. Όταν εγκαταλείπονται οι άµυνες, αυτό που επέρχεται δεν 

είναι ο κίνδυνος. 12 Είναι η ασφάλεια. 13 Είναι η ειρήνη. 14 Είναι η χαρά. 15 Και είναι ο Θεός. 
 

 

VII. Γενναιοδωρία 

M-4.VII.1.  Ο όρος γενναιοδωρία έχει ειδική σηµασία για τον δάσκαλο του Θεού. 2 Δεν πρόκειται 
για την συνήθη σηµασία της λέξης: για την ακρίβεια, έχει µια σηµασία που ο δάσκαλος του Θεού 

πρέπει να την µάθει από την αρχή, και µάλιστα µε ιδιαίτερη προσοχή. 3 Όπως όλα τα άλλα 

χαρακτηριστικά των δασκάλων του Θεού και αυτό τελικά στηρίζεται στην εµπιστοσύνη επειδήχωρίς 

εµπιστοσύνη κανείς δεν µπορεί να είναι γενναιόδωρος µε όλη την σηµασία της λέξης. 4 Σύµφωνα µε 
την αντίληψη του κόσµου, γενναιοδωρία σηµαίνει «χαρίζω» µε την έννοια ότι «παραιτούµαι από 

κάτι». 5 Για τους δασκάλους του Θεού σηµαίνει προσφέρω προκειµένου να διατηρήσω. 6 Αυτό έχει 
τονιστεί και στο Κείµενο και στις Ασκήσεις Θαυµάτων αλλά ίσως για τον τρόπο σκέψης του κόσµου 

αυτή η ιδέα να ξενίζει περισσότερο από άλλες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την σειρά µαθηµάτων. 
8 Το κατ’ εξοχήν παράδοξο της ιδέας έγκειται απλά στο πόσο καταφανώς ανατρέπει τον τρόπο 

σκέψης του κόσµου. 9 Όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται και στο απλούστερο δυνατό επίπεδο, για τον 
δάσκαλο του Θεού, γενναιοδωρία σηµαίνει ακριβώς το αντίθετο απ’ ό,τι σηµαίνει για τον κόσµο.  

M-4.VII.2.  Ό δάσκαλος του Θεού είναι γενναιόδωρος από ενδιαφέρον για τον Εαυτό του. 2 Όχι, 
όµως τον εαυτό που νοµίζει ο κόσµος. 3 Ο δάσκαλος του Θεού δεν επιθυµεί τίποτα που δεν µπορεί 

να προσφέρει, διότι αναγνωρίζει ότι κάτι τέτοιο, εξ ορισµού θα ήταν άνευ αξίας για τον ίδιο. 4 Για 

ποιό  λόγο να το θέλει λοιπόν; 5 Μόνο να χάσει θα µπορούσε εξ’ αιτίας του. 6 Όχι να κερδίσει. 7 

Συνεπώς, δεν επιζητά εκείνα που µόνο ο ίδιος θα µπορούσε να έχει, επειδή κάτι τέτοιο θα 

αποτελούσε εγγύηση απώλειας. 8 Δεν θέλει να υποφέρει. 9 Γιατί να εξασφαλίσει πόνο για τον εαυτό 

του; 10 Θέλει όµως να έχει όλα όσα προέρχονται από τον Θεό και εποµένως προορίζονται και για 

τον Υιό Του. 11 Αυτά είναι που του ανήκουν. 12 Αυτά µπορεί να τα προσφέρει µε πραγµατική 

γενναιοδωρία, προστατεύοντάς τα έτσι παντοτεινά για τον ίδιο τον εαυτό του. 
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VIII. Υποµονή 

M-4.VIII.1.  Εκείνοι που είναι βέβαιοι για το αποτέλεσµα µπορούν να περιµένουν και µάλιστα χωρίς 
αγωνία. 2 Η υποµονή είναι κάτι το φυσικό για τον δάσκαλο του Θεού. 3 Βλέπει µόνο το βέβαιο 

αποτέλεσµα, για το οποίο µπορεί ακόµα να µην ξέρει το πότε θα’ρθει, όµως δεν αµφιβάλλει ότι θα 

έρθει. 4 Θα είναι η σωστή απάντηση, την σωστή στιγµή. 5 Και αυτό αληθεύει για όλα όσα 

συµβαίνουν τώρα ή θα συµβούν στο µέλλον. 6 Ούτε το παρελθόν περιείχε λάθη･ τίποτα που να µην 

λειτουργούσε προς όφελος του κόσµου, καθώς και προς όφελος εκείνου στον οποίο έµοιαζε να 

συµβαίνει. 7 Μπορεί να µην έγινε κατανοητό στην δεδοµένη στιγµή. 8 Ακόµα και έτσι, ο δάσκαλος 

του Θεού είναι πρόθυµος να επανεξετάσει όλες τις προηγούµενες αποφάσεις του εάν αυτές 
προκαλούν πόνο σε οποιονδήποτε. 9 Η υποµονή είναι κάτι το φυσικό σ’εκείνους που έχουν 

εµπιστοσύνη. 10 Είναι σίγουροι για την τελική ερµηνεία που θα δοθεί συν τω χρόνω σε όλα τα 

πράγµατα κι έτσι κανένα αποτέλεσµα απ’ όσα ήδη είδαν ή πρόκειται να δουν δεν µπορεί να τους 

προκαλέσει φόβο.  
 

 

ΙΧ. Πίστη 

M-4.IX.1.  Ο βαθµός πίστης του δασκάλου του Θεού είναι το µέτρο της προόδου του σε αυτά τα 

µαθήµατα. 2 Εξακολουθεί µήπως να επιλέγει ορισµένες µόνο πτυχές της ζωής του στις οποίες 

εφαρµόζει αυτά που έµαθε, ενώ κάποιες άλλες τις ξεχωρίζει; 3 Εάν συµβαίνει αυτό τότε η πρόοδός 
του είναι περιορισµένη και η εµπιστοσύνη του δεν έχει ακόµα εδραιωθεί σταθερά. 4 Πίστη είναι η 

εµπιστοσύνη του δασκάλου του Θεού στο ότι ο Λόγος του Θεού θα διορθώσει τα πάντα: όχι µόνο 
µερικά αλλά όλα. 5 Σε γενικές γραµµές, η συνέπειά του αρχικά εστιάζεται σε µερικά µόνο 

προβλήµατα, παραµένοντας προσεκτικά περιορισµένη για ένα διάστηµα. 6 Το να παραδώσεις όλα τα 

προβλήµατα σε µια µοναδική Απάντηση, αποτελεί πλήρη αντιστροφή του τρόπου σκέψης του 

κόσµου. 7 Αυτό και µόνο είναι πίστη. 8 Μόνο αυτό δικαιούται να ονοµάζεται συνέπεια. 9 Κι’ όµως, 
η επίτευξη οποιουδήποτε βαθµού συνέπειας, όσο µικρός κι αν είναι, έχει αξία. 10 Όπως αναφέρεται 

και στο Κείµενο των Θαυµάτων, προθυµία δεν σηµαίνει τελειότητα. 

M-4.IX.2. Ωστόσο, η πραγµατική πίστη, δεν παρεκκλίνει. 2 Επειδή είναι αµετάβλητη, είναι απόλυτα 

έντιµη. 3 Επειδή είναι ακλόνητη, είναι γεµάτη εµπιστοσύνη. 4 Επειδή βασίζεται στην έλλειψη 

φόβου, έχει πραότητα. 5 Επειδή είναι σίγουρη, είναι χαρούµενη. 6 Επειδή έχει αυτοπεποίθηση, είναι 

ανεκτική. 7 Η πίστη, λοιπόν, εµπεριέχει και τα άλλα χαρακτηριστικά των δασκάλων του Θεού. 8 

Τεκµηριώνει την αποδοχή του Λόγου του Θεού και του ορισµού Του για τον Υιό του. 9 Προς αυτά 

προσανατολίζεται η πίστη µε την πραγµατική της σηµασία. 10 Τα αναζητά µέχρι να Τα βρει. 11 Η 

έλλειψη άµυνας είναι ο φυσικός της συνοδός και η χαρά είναι η φυσική της κατάσταση. 12 Και, όταν 

πιά τα έχει βρει, αναπαύεται µε ήρεµη σιγουριά σ’ αυτό στο οποίο και µόνον οφείλεται όλη η πίστη.  

 

 

Χ. Ευρύτητα του Νου  

M-4.X.1.  Η θεµελιώδης σηµασία της ευρύτητας του νου, του χαρακτηριστικού που οι δάσκαλοι του 

Θεού αποκτούν ίσως τελευταίο, γίνεται εύκολα κατανοητή όταν αναγνωριστεί η σχέση της µε τη 

συγχώρεση. 2 Η ευρύτητα του νου έρχεται µε την απουσία κρίσης. 3 Όπως η κρίση κρατά κλειστό το 

νου προς τον Δάσκαλο* του Θεού (* δηλαδή το Άγιο Πνεύµα) έτσι και η ευρύτητα του νου Τον 
προσκαλεί να εισέλθει. 4 Όπως η επίκριση και η καταδίκη κρίνουν τον Υιό του Θεού ως, δήθεν, 

κακό έτσι και η ευρύτητα του νου του επιτρέπει να κριθεί από τη Φωνή για τον Θεό που µιλά υπέρ 
Του. 5 Όπως η προβολή της ενοχής επάνω του θα τον έστελνε στην κόλαση έτσι και η ευρύτητα του 
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νου επιτρέπει στην εικόνα του Χριστού να επεκταθεί µέχρις αυτόν. 6 Μόνο οι ανοιχτόµυαλοι 
µπορούν να έχουν ειρήνη γιατί µόνο αυτοί µπορούν να την αιτιολογήσουν.  

M-4.X.2.  Πως συγχωρούν οι ανοιχτόµυαλοι; 2 Έχουν παραιτηθεί από όλα τα πράγµατα που θα 

παρεµπόδιζαν τη συγχώρεση. 3 Στην πραγµατικότητα έχουν εγκαταλείψει τον κόσµο και του έχουν 
επιτρέψει να αποκατασταθεί µέσα τους µε τόσο λαµπρή φρεσκάδα και χαρά, που τέτοια αλλαγή ποτέ 

δεν θα µπορούσαν να διανοηθούν. 4 Τώρα τίποτα δεν είναι όπως πριν. 5 Ό,τι προηγουµένως 
φαινόταν τόσο θαµπό και άψυχο, τώρα αστράφτει. 6 Και πάνω απ΄όλα, τα πάντα είναι φιλόξενα γιατί 

κάθε απειλή έχει εξαφανιστεί. 7 Δεν εχουν αποµείνει σύννεφα για να κρύβουν το πρόσωπο του 
Χριστού. 8 Τώρα ο στόχος έχει επιτευχθεί. 9 Η συγχώρεση είναι ο τελικός στόχος αυτών των 

µαθηµάτων. 10 Προλειαίνει το έδαφος για κάτι που υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε µάθηση. 11 

Τα µαθήµατα δεν προσπαθούν να υπερβούν τον θεµιτό τους τους στόχο. 12 Μοναδικός σκοπός τους 

είναι η συγχώρεση, στην οποία και συγκλίνει, τελικά, κάθε µάθηση. 13 Αυτό είναι πράγµατι αρκετό.  
 

M-4.X.3.  Ίσως να παρατηρήσατε ότι ο κατάλογος των χαρακτηριστικών των δασκάλων του Θεού 
δεν περιλαµβάνει πράγµατα που αποτελούν την κληρονοµιά των Υιών του Θεού. 2  Όροι όπως 

αγάπη, αθωότητα, τελειότητα, γνώση και αιώνια αλήθεια δεν εµφανίζονται σε αυτό το κείµενο για 

τους δασκάλους του Θεού. 3 Η αναφορά τους εδώ θα ήταν ιδιαίτερα άτοπη. 4 Αυτά που µας έχει 

δώσει ο Θεός, υπερβαίνουν τόσο πολύ το πρόγραµµα των µαθηµάτων µας, που η µάθηση ωχριά 

µπροστά τους. 5 Όµως, για όσο διάστηµα η παρουσία τους παραµένει συγκαλυµένη, το σωστό και 

αναγκαίο είναι πράγµατι να επικεντρωνόµαστε σ’ αυτά τα µαθήµατα. 6 Η λειτουργία των δασκάλων 
του Θεού είναι να φέρουν την αληθινή µάθηση στον κόσµο. 7 Και για να ακριβολογήσουµε, αυτό 

που φέρνουν οι δάσκαλοι του Θεού είναι η απάλειψη της µάθησης, διότι αυτή ακριβώς τη σηµασία 

έχει η «αληθινή  µάθηση» σ’ αυτόν τον κόσµο. (Σηµ. των Μετ.: Εδώ το κείµενο εννοεί πως όσα µας 

έχει «µάθει» αυτός ο κόσµος είναι ψευδαισθήσεις. Συνεπώς, η απάλειψη της µάθησης που πήραµε από 

αυτόν τον κόσµο συνεπάγεται την απάλειψη των ψευδαισθήσεων και την έναρξη της «αληθινής 

µάθησης».)  8 Στους δασκάλους του Θεού έχει ανατεθεί να φέρουν στον κόσµο τα χαρµόσυνα νέα 

της τέλειας συγχώρεσης. 9 Είναι στ’ αλήθεια ευλογηµένοι, γιατί είναι οι κοµιστές της σωτηρίας.  

 

 

5. ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 

M-5.1.  Προϋπόθεση της θεραπείας είναι η κατανόηση του τι σκοπό έξυπηρετεί η ψευδαίσθηση της 

ασθένειας. 2 Δίχως αυτήν την κατανόηση η θεραπεία είναι αδύνατη. 

Ι. Ο Φαινοµενικός Σκοπός της Ασθένειας 

M-5.I.1.  Η θεραπεία επέρχεται ακαριαία τη στιγµή που ο πάσχων παύει πλέον να προσδίδει 
οποιαδήποτε αξία στον πόνο. 2 Ποιός θα επέλεγε τον πόνο, εκτός κι αν πίστευε πως του αποφέρει 

κάτι, και µάλιστα κάτι που γι’ αυτόν είναι πολύτιµο; 3 Θα έπρεπε να πιστεύει ότι ο πόνος είναι ένα 

µικρό αντίτιµο για κάτι ανώτερης αξίας. 4 Γιατί η ασθένεια είναι µια επιλογή･ µια απόφαση. 5 Είναι 

η επιλογή της αδυναµίας µέσα από την λανθασµένη πεποίθηση ότι πρόκειται για δύναµη. 6 Όταν 

συµβαίνει αυτό η πραγµατική δύναµη φαίνεται σαν απειλή και η υγεία σαν κίνδυνος. 7 Η ασθένεια 

είναι µια µέθοδος σχεδιασµένη υπό το κράτος παραλογισµού, που σκοπό έχει να ενθρονίσει τον Υιό 

του Θεού στο θρόνο του Πατέρα του. 8 Ο Θεός θεωρείται ότι βρίσκεται κάπου έξω, αγριωπός, 
δυνατός και διψασµένος να κρατήσει όλη την δύναµη για τον εαυτό Του. 9 Έτσι, µόνο 

θανατώνοντάς Τον µπορεί να τον νικήσει ο Υιός Του. 

 M-5.I.2.  Και τι αντιπροσωπεύει η θεραπεία στο πλαίσιο αυτής της παράλογης πεποίθησης; 2 

Συµβολίζει την ήττα του Υιού του Θεού και τον θρίαµβο του Πατέρα του πάνω του. 3 
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Αντιπροσωπεύει την πιο µεγάλη και πιο άµεση πρόκληση που ο Υιός του Θεού αναγκάζεται να 

αντιµετωπίσει. 4 Αντικατοπτρίζει όλα όσα θα ήθελε να κρύψει από τον εαυτό του προκειµένου να 

προστατεύσει την «ζωή» του. 5 Εάν θεραπευτεί, αυτό σηµαίνει ότι είναι υπεύθυνος για τις σκέψεις 
του. 6 Και αν είναι υπεύθυνος για τις σκέψεις του, θα θανατωθεί προκειµένου να του αποδειχθεί 

πόσο αδύναµος και αξιολύπητος είναι. 7 Αλλά αν επιλέξει ο ίδιος το θάνατο, τότε φαίνεται σαν η 

αδυναµία του να είναι η δύναµή του. 8 Έχει κάνει µόνος του στον εαυτό του ό,τι επρόκειτο να του 

κάνει ο Θεός και έτσι έχει σφετεριστεί πλήρως το θρόνο του Δηµιουργού του.  

 

ΙΙ. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

M-5.II.1.  Η θεραπεία δε µπορεί παρά να επέρχεται σε απόλυτη αναλογία µε το βαθµό αναγνώρισης 
της έλλειψης αξίας της ασθένειας. 2 Δεν χρειάζεται παρά να πει κάποιος «δεν έχω να κερδίσω τίποτα 

από την ασθένεια» και αµέσως θεραπεύεται. 3 Αλλά για να φτάσει κάποιος να το πει αυτό θα πρέπει 
προηγουµένως να αναγνωρίσει ορισµένα δεδοµένα. 4 Κατ’ αρχήν, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις 

λαµβάνονται από τον νου και όχι από το σώµα. 5 Εάν η ασθένεια δεν είναι παρά µια λανθασµένη 

προσέγγιση στην επίλυση προβληµάτων, τότε πρόκειται για απόφαση. 6 Και εάν είναι απόφαση τότε 

είναι ο νους και όχι το σώµα που την παίρνει. 7 Η αντίσταση σε αυτήν την συνειδητοποίηση είναι 
τεράστια, επειδή η ύπαρξη του κόσµου, έτσι όπως τον αντιλαµβάνεσαι, στηρίζεται στην αντίληψη 

ότι το σώµα είναι που παίρνει τις αποφάσεις.  8 Όροι όπως «ένστικτα», «αντανακλαστικά» κλπ., 
αποτελούν απόπειρες να αποδοθούν στο σώµα εξω-διανοητικά κίνητρα. 9 Ουσιαστικά, τέτοιου 

είδους όροι απλώς παρουσιάζουν ή περιγράφουν το πρόβληµα. 10 Δεν το λύνουν.  

M-5.II.2.  Το θεµέλιο της θεραπείας είναι η αποδοχή του εξής σκεπτικού: «Η ασθένεια, είναι µια 

απόφαση που παίρνει ο νους για κάποιο σκοπό, για την επίτευξη του οποίου είναι διατεθειµένος να 

χρησιµοποιήσει το σώµα». 2 Και αυτό ισχύει για κάθε µορφή θεραπείας. 3 Εάν ο ασθενής 
αποφασίσει ότι αυτό ισχύει, τότε θεραπεύεται. 4 Εάν αποφασίσει κατά της ανάρρωσης, δεν θα 

θεραπευτεί. 5 Ποιός είναι, λοιπόν, ο γιατρός; 6 Είναι µόνο ο νους του ίδιου του ασθενούς. 7 Το 
αποτέλεσµα είναι πάντα ανάλογο της απόφασης που παίρνει. 8 Οι ιδιαίτεροι παράγοντες {σηµ. 

µεταφρ.: εννοούνται γιατροί, φάρµακα & εν γένει θεραπευτικά σχήµατα & µέσα} που φαίνεται να 

βοηθούν την κατάσταση της ασθένειάς του, δεν κάνουν άλλο από το να µορφοποιούν την απόφασή 

του. 9 Τους επιλέγει προκειµένου να  δώσει χειροπιαστή µορφή στις επιθυµίες του. 10 Αυτός είναι ο 
µοναδικός τους ρόλος. 11 Στην πραγµατικότητα δεν χρειάζονται καθόλου. 12 Ο ασθενής θα 

µπορούσε απλά να σηκωθεί χωρίς την βοήθειά τους και να πει «δεν το χρειάζοµαι αυτό». 13 Δεν 
υπάρχει καµιά µορφή ασθένειας που να µην µπορεί να θεραπευτεί µέσα σε µια στιγµή.  

 

M-5.II.3.  Ποιά είναι η µοναδική προϋπόθεση γι’ αυτήν την αλλαγή αντίληψης; 2 Είναι απλώς αυτό: 

η συνειδητοποίηση ότι η ασθένεια προέρχεται από τον νου και δεν έχει καµιά σχέση µε το σώµα. 3 

Ποιό είναι το «κόστος» αυτής της αναγνώρισης; 4 Κοστίζει ολόκληρο τον κόσµο που βλέπεις, γιατί 

ο κόσµος ποτέ πια δεν θα µπορεί να φαίνεται ότι κυβερνά τον νου. 5 Γιατί µε αυτή την αναγνώριση η 

ευθύνη αποδίδεται εκεί που ανήκει･ όχι στον κόσµο αλλά σε αυτόν που κοιτάζει τον κόσµο και τον 

βλέπει έτσι όπως δεν είναι πραγµατικά.  6 Κοιτάζει και βλέπει αυτό που επιλέγει να δει. 7 Τίποτα 

περισσότερο και τίποτα λιγότερο. 8 Ο κόσµος δεν του κάνει τίποτα. 9 Αυτός µόνο νόµιζε ότι του 

έκανε. 10 Αλλά ούτε κι ο ίδιος κάνει κάτι στον κόσµο, απλά είχε κάνει λάθος ως προς το τι είναι ο 
κόσµος. 11 Εδώ έγκειται η απελευθέρωση και από την ενοχή και από την ασθένεια, γιατί αυτές οι 

δυο είναι ένα και το αυτό. 12 Όµως για να γίνει αποδεκτή αυτή η απελευθέρωση θα πρέπει να είναι 
αποδεκτή και η ιδέα ότι το σώµα δεν είναι σηµαντικό. 

 

M-5.II.4.  Με αυτή την ιδέα ο πόνος εξαφανίζεται για πάντα. 2 Αλλά επίσης εξαφανίζεται και κάθε 

σύγχυση σχετικά µε την δηµιουργία. 3 Δεν είναι αυτονόητο; 4 Τοποθέτησε την αιτία και το 
αποτέλεσµα στη σωστή τους ακολουθία ως προς ένα ζήτηµα και τότε αυτή η γνώση θα γενικευτεί 
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και θα µεταµορφώσει τον κόσµο. 5 Η µεταθετική αξία µιας ορθής ιδέας δεν έχει ούτε όριο ούτε 
τέλος. 6 Το τελικό αποτέλεσµα αυτού του µαθήµατος είναι η ενθύµηση του Θεού. 7 Τι σηµαίνουν 

τώρα η ενοχή, η ασθένεια, ο πόνος, η καταστροφή και όλα τα δεινά; 8 Μη έχοντας κανένα σκοπό 
πια, εξαφανίζονται. 9 Και µαζί τους χάνονται επίσης και όλες οι συνέπειες που φαίνονταν να 

προκαλούν. 10 Η αιτία και το αποτέλεσµα δεν κάνουν άλλο από το να αντιγράφουν την δηµιουργία. 

11 Εάν ειδωθούν µε τη σωστή προοπτική, δίχως διαστρέβλωση και δίχως φόβο, αποκαθιστούν την 

Βασιλεία των Ουρανών. 
 

 

ΙΙΙ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  

M-5.III.1.  Εάν ο ασθενής πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του προκειµένου να θεραπευτεί, τότε 
τι είναι αυτό που κάνει ο δάσκαλος του Θεού; 2 Μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται ο 

ασθενής για λογαριασµό του; 3 Ασφαλώς όχι. 4 Για εκείνους που είναι ήδη πρόθυµοι να αλλάξουν 
τρόπο σκέψης, δεν έχει άλλη λειτουργία εκτός από το να ευφραίνεται µαζί τους επειδή έχουν γίνει κι 

αυτοί δάσκαλοι του Θεού. 5 Έχει, ωστόσο, µια πιο συγκεκριµένη λειτουργία προς εκείνους που δεν 
κατανοούν τι είναι η θεραπεία. 6 Αυτοί οι ασθενείς δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν επιλέξει την 

ασθένεια. 7 Αντίθετα, πιστεύουν ότι η ασθένεια τους επέλεξε. 8 Και σε αυτό το ζήτηµα, ο νους τους 
δεν είναι καθόλου ανοιχτός. 9 Το σώµα τους, τους υπαγορεύει τι να κάνουν και αυτοί υπακούν. 10 

Δεν έχουν την παραµικρή ιδέα πόσο παράλογη είναι αυτή η αντίληψη. 11 Εάν και µόνο µπορούσαν 
να το υποψιαστούν τότε θα θεραπεύονταν. 12 Όµως δεν υποπτεύονται τίποτα. 13 Γι᾽ αυτούς ο 

διαχωρισµός είναι απολύτως πραγµατικός. 
M-5.III.2.  Σε  αυτούς έρχονται οι δάσκαλοι του Θεού, για να τους παρουσιάσουν µιαν άλλη επιλογή 

που την είχαν ξεχάσει. 2 Και µόνο η παρουσία ενός δασκάλου του Θεού αποτελεί υπόµνηση. 3 Οι 
σκέψεις του ζητούν το δικαίωµα να αµφισβητήσουν αυτά που ο ασθενής έχει αποδεχθεί ως αληθινά. 

4 Ως αγγελιοφόροι του Θεού, οι δάσκαλοί Του είναι τα σύµβολα της Σωτηρίας. 5 Ζητούν από τον 
ασθενή να συγχωρέσει τον Υιό του Θεού στο Όνοµά Του. 6  Συµβολίζουν την Εναλλακτική Λύση. 7 

Με το Λόγο του Θεού στο νου τους έρχονται µέσα σε ευλογία όχι για να θεραπεύσουν τους ασθενείς 
αλλά για να τους υπενθυµίσουν την θεραπεία που ο Θεός τους έχει ήδη προσφέρει. 8 Δεν είναι τα 

χέρια τους που θεραπεύουν. 9 Ούτε η φωνή τους, που αρθρώνει το Λόγο του Θεού. 10 Απλώς δίνουν 
αυτό που τους έχει δοθεί. 11 Πολύ απαλά και ευγενικά καλούν τους αδελφούς τους να στρέψουν τα 

νώτα στο θάνατο: «Κοίτα, Υιέ του Θεού, τι µπορεί να σου προσφέρει η ζωή. 12 Θα επέλεγες αντί γι’ 
αυτό την ασθένεια;»  

 

 M-5.III.3.  Οι προχωρηµένοι δάσκαλοι του Θεού δεν δίνουν την παραµικρή σηµασία στην µορφή 

της ασθένειας στην οποία πιστεύει ο αδελφός τους. 2 Το να κάνουν κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι 
ξέχασαν πως όλες τους (οι µορφές της ασθένειας) έχουν τον ίδιο στόχο και συνεπώς δεν διαφέρουν 

µεταξύ τους. 3 Αναζητούν την Φωνή του Θεού σε αυτόν τον αδελφό που εξαπατά τον εαυτό του 
τόσο πολύ ώστε να πιστεύει πως ο Υιός του Θεού µπορεί να υποφέρει. 4 Και του υπενθυµίζουν ότι 

δεν δηµιούργησε αυτός τον εαυτό του, άρα δε µπορεί παρά να παραµένει όπως τον δηµιούργησε ο 
Θεός. 5 Αναγνωρίζουν ότι οι ψευδαισθήσεις δεν µπορούν να έχουν καµιά επίδραση. 6 Η αλήθεια 

µέσα στο νου τους αναζητά να συναντήσει την αλήθεια στο νου των αδελφών τους έτσι ώστε να µην 
ενισχύονται οι ψευδαισθήσεις. 7 Με αυτόν τον τρόπο είναι που κοµίζονται (οι ψευδαισθήσεις) στην 

αλήθεια･ δεν έρχεται η αλήθεια σε αυτές. 8 Έτσι εξαλείφονται οι ψευδαισθήσεις, όχι µε την 

βούληση κάποιου άλλου αλλά µε την ένωση της µίας Θέλησης µε τον εαυτό της. 9 Αυτή είναι η 

λειτουργία των δασκάλων του Θεού: να µην βλέπουν καµιά βούληση διαχωρισµένη από την δική 

τους, ούτε την δική τους διαχωρισµένη από την Βούληση του Θεού. 
 

 

6. ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 
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M-6.1.  Η θεραπεία είναι πάντα σίγουρη. 2 Είναι αδύνατον να επιτρέψεις στις ψευδαισθήσεις να 

κοµιστούν στην αλήθεια και παρόλα αυτά να τις διατηρήσεις. 3 Η αλήθεια αποδεικνύει ότι οι 

ψευδαισθήσεις δεν έχουν καµιά αξία. 4 Ο δάσκαλος του Θεού έχει δει στον νου του ασθενούς την 
διόρθωση των λαθών του και την έχει αναγνωρίσει γι’ αυτό που είναι. 5 Έχοντας δεχθεί την 

Εξιλέωση για τον εαυτό του την έχει δεχθεί και για τον ασθενή. 6 Αλλά τι µπορεί να γίνει αν ο 
ασθενής χρησιµοποιεί την ασθένεια ως τρόπο ζωής, πιστεύοντας πως η θεραπεία είναι η οδός προς 

τον θάνατο; 7 Σε αυτή την περίπτωση, µια ξαφνική θεραπεία µπορεί να τον βυθίσει σε έντονη 

κατάθλιψη και σε µια τόσο βαθιά αίσθηση απώλειας που ο ασθενής µπορεί ακόµα και να 

αποπειραθεί να καταστρέψει τον εαυτό του. 8 Μη έχοντας τίποτα για το οποίο να ζει, µπορεί να 

επιζητήσει τον θάνατο. 9 Προκειµένου λοιπόν να προστατευθεί, η θεραπεία θα πρέπει να περιµένει.  

 

M-6.2.  Η θεραπεία πάντα θα περιµένει αν υπάρχει το ενδεχόµενο να την δει κάποιος ως απειλή. 2 

Την στιγµή που θα είναι ευπρόσδεκτη, την ίδια στιγµή θα είναι και παρούσα. 3 Όπου η θεραπεία 

δοθεί, θα ληφθεί. 4 Και τι είναι ο χρόνος µπροστά στα δώρα του Θεού; 5 Έχουµε επανειληµένα 

αναφερθεί στο απόθεµα των θησαυρών που είναι φυλαγµένοι και προορίζονται εξίσου τόσο για τον 
δωρητή όσο και για τον αποδέκτη των δώρων του Θεού. 6 Ούτε ένα από αυτά δεν χάνεται,  

επειδήµόνο να πληθαίνουν µπορούν. 7 Κανένας δάσκαλος του Θεού δεν πρέπει να νιώθει 
απογοήτευση εάν φαίνεται να µην έχει ληφθεί η θεραπεία που πρόσφερε. 8 Δεν είναι δικό του θέµα 

το να κρίνει πότε πρέπει το δώρο του να γίνει αποδεκτό. 9 Ας είναι βέβαιος ότι έχει ληφθεί και ας 
έχει εµπιστοσύνη ότι θα γίνει αποδεκτό όταν θα αναγνωριστεί ως ευλογία και όχι ως κατάρα.  

 

M-6.3.  Δεν είναι στην λειτουργία των δασκάλων του Θεού να αξιολογούν το αποτέλεσµα που έχουν 

τα δώρα τους. 2 Η λειτουργία τους είναι απλώς να τα προσφέρουν. 3 Από την στιγµή που το έχουν 
κάνει αυτό, έχουν προσφέρει και το αποτέλεσµα, επειδή αυτό είναι µέρος του δώρου. 4 Κανείς δεν 

µπορεί να προσφέρει αν τον απασχολεί το αποτέλεσµα της προσφοράς του. 5 Κάτι τέτοιο συνιστά 

περιορισµό της ίδιας της προσφοράς και τότε ούτε ο δωρητής θα είχε το δώρο ούτε ο αποδέκτης. 6 Η 

πίστη είναι βασικό στοιχείο της προσφοράς･ στην ουσία, είναι το στοιχείο που καθιστά εφικτό το 

µοίρασµα, το στοιχείο που εξασφαλίζει ότι ο δωρητής δεν θα χάσει παρά µόνο θα κερδίσει. 8 Ποιος 
προσφέρει ένα δώρο και κατόπιν παραµένει προσκολληµένος στο δώρο, προκειµένου να βεβαιωθεί 

ότι θα χρησιµοποιηθεί µε τον τρόπο που αυτός θεωρεί σωστό; 9 Αυτό δεν είναι προσφορά, είναι 
φυλάκιση.  

 

 M-6.4.  Η παραίτηση από κάθε προσδοκία σχετικά µε το δώρο είναι που το κάνει να προσφέρεται 

στ’ αλήθεια. 2 Και είναι η πίστη που κάνει εφικτή την αληθινή προσφορά. 3 Η θεραπεία, είναι η 

αλλαγή τρόπου σκέψης την οποία αναζητά το Άγιο Πνεύµα που βρίσκεται µέσα στο νου του 

ασθενούς, για λογαριασµό του. 4 Και είναι το Άγιο Πνεύµα που βρίσκεται µέσα στο νου του 
δωρητή, το Οποίο δίνει το δώρο στον ασθενή. 5 Πώς θα µπορούσε να χαθεί; 6 Πως λοιπόν θα 

µπορούσε να µην είναι αποτελεσµατικό 7 Πώς θα µπορούσε  να χαραµιστεί; 8 Το θησαυροφυλάκιο 
του Θεού δεν µπορεί ποτέ ν' αδειάσει. 9 Εάν έλειπε έστω και ένα δώρο, τότε το θησαυροφυλάκιο δεν 

θα ήταν γεµάτο. 10 Όµως, η πληρότητά του είναι εγγυηµένη από τον Θεό. 11 Τι ανησυχία λοιπόν 
µπορεί να έχει ένας δάσκαλος του Θεού σχετικά µε το τι µπορεί να απογίνει το δώρο του; 12 Όταν 

κάτι δίνεται από τον Θεό στον Θεό, ποιός θα µπορούσε – στο πλαίσιο αυτής της ιερής ανταλλαγής – 

να λάβει ότιδήποτε λιγότερο από τα πάντα; 

 

 

7. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 

M-7.1.  Η ίδια η ερώτηση περιέχει την απάντηση. 2 Η θεραπεία δεν µπορεί να επαναληφθεί. 3 Αν ο 

ασθενής έχει θεραπευτεί, τότε τι µένει να θεραπευτεί σε αυτόν; 4 Και αν, όπως ήδη έχουµε πει, η 

θεραπεία είναι βέβαιη, τι υπάρχει να επαναληφθεί; 5 Το να παραµένει ο δάσκαλος του Θεού 
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ανήσυχος για το αποτέλεσµα της θεραπείας συνιστά περιορισµό της θεραπείας. 6 Σε αυτή την 
περίπτωση είναι ο νους του δασκάλου του Θεού που χρειάζεται θεραπεία. 7 Και αυτή την θεραπεία 

είναι που πρέπει να διευκολύνει. 8 Αυτός είναι τώρα ο ασθενής κι έτσι οφείλει να θεωρεί τον εαυτό 
του. 9 Έχει κάνει ένα λάθος και χρειάζεται να είναι πρόθυµος να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται 

γι’ αυτό. 10 Του έλειπε η πίστη που εξασφαλίζει την αληθινή προσφορά και έτσι δεν έχει λάβει το 
ευεργέτηµα του δώρου του. 

 M-7.2.  Όποτε ένας δάσκαλος του Θεού έχει προσπαθήσει να γίνει κανάλι θεραπείας έχει επιτύχει. 2 

Εάν µπει στον πειρασµό να αµφιβάλει γι’ αυτό, θα έπρεπε να µην επαναλάβει την προηγούµενη 

προσπάθειά του. 3 Αυτή ήταν ήδη µέγιστη, επειδή το Άγιο Πνεύµα έτσι την δέχθηκε και έτσι την 

χρησιµοποίησε. 4 Τώρα ο δάσκαλος του Θεού έχει µόνο µια οδό ν’ ακολουθήσει. 5 Πρέπει να 

χρησιµοποιήσει την λογική του για να πει στον εαυτό του ότι έχει παραδώσει το πρόβληµα σ’ 

Εκείνον ο Οποίος δεν µπορεί να αποτύχει και οφείλει να αναγνωρίσει ότι η αβεβαιότητά του δεν 
είναι αγάπη αλλά φόβος και συνεπώς, µίσος. 6 Έχει βρεθεί σε µια αδιανόητη κατάσταση, επειδή 

προσφέρει µίσος σε εκείνον ακριβώς στον οποίο προσέφερε αγάπη. 7 Αυτό είναι αδύνατον. 8 

Έχοντας προσφέρει αγάπη, µόνο αγάπη µπορεί να ληφθεί. 

 

M-7.3.  Σε αυτό πρέπει να δείξει πίστη ο δάσκαλος του Θεού. 2 Αυτό, άλλωστε, σηµαίνει και η 

δήλωση ότι η µοναδική ευθύνη του εργάτη θαυµάτων είναι να αποδεχθεί την Εξιλέωση για τον 
εαυτό του. 3 Ο δάσκαλος του Θεού είναι ένας εργάτης θαυµάτων επειδή προσφέρει τα δώρα που έχει 

λάβει. 4 Πρώτα όµως θα πρέπει να τα αποδεχθεί. 5 Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω, ούτε 
υπάρχει κάτι παραπάνω που θα µπορούσε να κάνει. 6 Αποδεχόµενος τη θεραπεία µπορεί να την 

προσφέρει. 7 Εάν αµφιβάλλει γι’ αυτό, ας θυµηθεί Ποιός πρόσφερε το δώρο και Ποιός το έλαβε. 8 

Έτσι διορθώνεται η αµφιβολία του. 9 Πίστεψε ότι τα δώρα του Θεού µπορούν να ανακληθούν. 10 

Αυτό ήταν ένα λάθος, στο οποίο δεν πρέπει να επιµείνει. 11 Έτσι λοιπόν, το µόνο που µπορεί να 

κάνει ο δάσκαλος του Θεού είναι να το αναγνωρίσει ως λάθος, και να επιτρέψει να διορθωθεί για 

λογαριασµό του.  
 

M-7.4.  Υπάρχει ένας πειρασµός που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωριστεί: το να αµφιβάλλεις 

για µια θεραπεία εξαιτίας της φαινόµενης επιµονής των συµπτωµάτων･ αυτό, είναι ένα λάθος µε την 

µορφή της έλλειψης πίστης. 2 Με αυτήν την έννοια, είναι επίθεση. 3 Συνήθως µοιάζει να είναι το 

ακριβώς αντίθετο. 4 Πράγµατι, αρχικά φαίνεται παράλογο να σου λένε ότι το συνεχιζόµενο 
ενδιαφέρον συνιστά επίθεση. 5 Έχει όλα τα φαινοµενικά χαρακτηριστικά της αγάπης. 6 Όµως αγάπη 

χωρίς πίστη δεν µπορεί να υπάρχει και πίστη και αµφιβολία δεν µπορούν να συνυπάρχουν. 7 Και το 
αντίθετο της αγάπης δεν µπορεί παρά να είναι το µίσος, ανεξάρτητα από την µορφή που µπορεί να 

παίρνει. 8 Μην αµφιβάλλεις για το δώρο και θα είναι αδύνατον να αµφιβάλλεις για το αποτέλεσµά 

του. 9 Αυτή η βεβαιότητα είναι που δίνει στους δασκάλους του Θεού την δύναµη να είναι εργάτες 

θαυµάτων, επειδή έχουν τοποθετήσει την πίστη τους σε Εκείνον.  
 

M-7.5.  Η πραγµατική βάση της αµφιβολίας σχετικά µε την έκβαση οποιουδήποτε προβλήµατος έχει 

δοθεί προς επίλυση στον Δάσκαλο του Θεού είναι πάντοτε η αυτο-αµφισβήτηση. 2 Και αυτό 
αναγκαστικά συνεπάγεται ότι έχεις πιστέψει σε έναν ψευδαισθητικό εαυτό, επειδή µόνο για έναν 

τέτοιο εαυτό µπορείς να αµφιβάλλεις. 3 Αυτή η ψευδαίσθηση µπορεί να πάρει πολλές µορφές. 4 

Ίσως φοβάσαι ότι είσαι αδύναµος και ευάλωτος. 5 Ίσως υπάρχει ένας φόβος αποτυχίας και 

εξευτελισµού που συνδέονται µε µια αίσθηση ανεπάρκειας. 6 Ίσως να υπάρχει µια ένοχη αµηχανία 

που προέρχεται από ψευδή ταπεινοφροσύνη. 7 Η µορφή του λάθους δεν έχει σηµασία. 8 Αυτό που 

έχει σηµασία είναι µόνο η αναγνώριση του λάθους ως λάθους. 
 

M-7.6.  Το λάθος είναι πάντοτε µια µορφή ανησυχίας για τον εαυτό σου που αποκλείει τον ασθενή 

(σηµ. µετ.: δηλαδή, σε εµποδίζει να τον συµπεριλάβεις). 2 Είναι µια αποτυχία να τον αναγνωρίσεις ως 
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µέρος του Εαυτού και συνεπώς, εκφράζει µια σύγχυση ταυτότητας. 3 Στο νου σου έχει εισχωρήσει 
διαµάχη για το τι είσαι, και έχεις υποπέσει σε πλάνη για τον εαυτό σου. 4 Και είσαι σε πλάνη για τον 

εαυτό σου επειδή έχεις αρνηθεί την Πηγή της δηµιουργίας σου. 5 Εάν το µόνο που προσφέρεις είναι 
θεραπεία, δεν µπορείς να αµφιβάλλεις. 6 Εάν πραγµατικά θέλεις να λυθεί το πρόβληµα, δεν µπορείς 

να αµφιβάλλεις. 7 Εάν είσαι σίγουρος  για τη φύση του προβλήµατος, δεν µπορείς να αµφιβάλλεις. 8 

Η αµφιβολία είναι αποτέλεσµα αλληλοσυγκρουόµενων επιθυµιών. 9 Βεβαιώσου για το τι επιθυµείς, 

και η αµφιβολία καθίσταται αδύνατη.  

 

 

8. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ; 

M-8.1.  Η πίστη στην ύπαρξη διαβαθµίσεων δυσκολίας είναι η βάση της αντίληψης του κόσµου. 2 

Στηρίζεται στις διαφορές･ στο άνισο παρελθόν και στο µεταβαλλόµενο µέλλον, στις 
διαφοροποιήσεις µεγέθους και επιπέδου, στις διαβαθµίσεις φωτός και σκότους και σε χιλιάδες 

αντιθέσεις µέσα στις οποίες το κάθε τι που βλέπουµε ανταγωνίζεται όλα τα υπόλοιπα προκειµένου 
να αναγνωριστεί. 3 Ένα µεγαλύτερο αντικείµενο επισκιάζει ένα µικρότερο. 4 Κάτι πιο λαµπρό τραβά 

την προσοχή πάνω του και µακριά από κάτι άλλο που έχει λιγότερο έντονη έλξη. 5 Και µια 

περισσότερο απειλητική ιδέα, ή µια άλλη που γίνεται αντιληπτή ως πιο επιθυµητή σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα αυτού του κόσµου,  διαταράσσει πλήρως την διανοητική ισορροπία. 6 Αυτό που βλέπουν 
τα µάτια του σώµατος είναι µόνο σύγκρουση. 7 Μην στρέφεσαι σε αυτή την όραση άν ζητάς ειρήνη 

και κατανόηση.  

M-8.2.  Οι ψευδαισθήσεις είναι πάντοτε ψευδαισθήσεις που σχετίζονται µε διαφορές. 2 Δεν θα 

µπορούσε να είναι διαφορετικά. 3 Εξ ορισµού, ψευδαίσθηση - ή, αυταπάτη - είναι η απόπειρα να 

καταστήσουµε πραγµατικό κάτι που θεωρείται µείζονος σηµασίας αλλά αναγνωρίζεται ως ψεύτικο. 4 

Ο νους, λοιπόν, επιζητά να το καταστήσει πραγµατικό εξαιτίας της έντονης επιθυµίας του να το 

κατέχει. 5 Οι ψευδαισθήσεις είναι παρωδίες της δηµιουργίας･ είναι απόπειρες να προσδωθεί αλήθεια 

στα ψεύδη. 6 Θεωρώντας την αλήθεια απαράδεκτη, ο νους επαναστατεί εναντίον της και προσφέρει 

στον εαυτό του µια ψευδαίσθηση θριάµβου. 7 Θεωρώντας την υγεία βάρος και ευθύνη, καταφεύγει 
σε πυρετώδη όνειρα. 8 Και µέσα σε αυτά τα όνειρα ο νους είναι διαχωρισµένος, αλλοιώτικος από 

τους άλλους νόες, µε διαφορετικά, προσωπικά του ενδιαφέροντα και συµφέροντα, και µε τη 

δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε βάρος των άλλων.  

 

M-8.3.  Από πού προέρχονται όλες αυτές οι διαφορές; 2 Ασφαλώς και φαίνονται να βρίσκονται στον 

εξωτερικό κόσµο. 3 Όµως είναι σίγουρα ο νους που κρίνει αυτό που τα µάτια βλέπουν. 4 Είναι ο 
νους που ερµηνεύει τα µηνύµατα των µατιών και τους δίνει «νόηµα». 5 Και αυτό το νόηµα καθόλου 

δεν υπάρχει στον εξωτερικό κόσµο. 6 Αυτό που θεωρείται «πραγµατικότητα» δεν είναι παρά αυτό 
που ο νους προτιµά. 7 Η ιεράρχηση αξιών του, προβάλλεται προς τα έξω και κατόπιν στέλνει τα 

µάτια του σώµατος να την  διαπιστώσουν. 8 Τα µάτια του σώµατος ποτέ δεν θα δουν, παρά µόνο µε 
βάση τις διαφορές. 9 Όµως η αντίληψη δεν στηρίζεται στα µηνύµατα που φέρνουν τα µάτια του 

σώµατος. 10 Μόνο ο νους αξιολογεί τα µηνύµατά τους και συνεπώς µόνο ο νους είναι υπεύθυνος για 

το τι βλέπει. 11 Αυτός και µόνο αποφασίζει εάν αυτό που βλέπει είναι πραγµατικό ή ψευδαισθητικό, 

επιθυµητό ή ανεπιθύµητο, ευχάριστο ή οδυνηρό.  
 

M-8.4.  Τα σφάλµατα αντίληψης εισέρχονται στον νου κατά τη διαδικασία διαλογής και 
κατηγοριοποίησης. 2 Και εκεί είναι που πρέπει να γίνει η διόρθωση. 3 Ο νους κατηγοριοποιεί και 

χαρακτηρίζει ό,τι του φέρνουν τα µάτια του σώµατος σύµφωνα µε τις προσδοκίες και τις 
προκαταλήψεις του. 4 Δεν θα µπορούσε να υπάρξει πιο λανθασµένη βάση από αυτήν. 5 Δίχως να το 
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συνειδητοποιεί ο νους, έχει ο ίδιος ζητήσει να του παρέχεται ό,τι θα ταίριαζε σε αυτές τις 
κατηγορίες. 6 Και έχοντας κάνει αυτό, συµπεραίνει ότι οι κατηγορίες δε µπορεί παρά να είναι 

σωστές. 7 Πάνω σε αυτό στηρίζεται η κρίση όλων των διαφορών, γιατί από αυτό εξαρτώνται οι 
κρίσεις για τον κόσµο. 8 Είναι δυνατόν να βασίζεται κανείς σε αυτήν την στρεβλωµένη και 

παράλογη συλλογιστική για οτιδήποτε; 
 

M-8.5.  Δεν µπορεί να υπάρχει διαβάθµιση επιπέδων δυσκολίας στη θεραπεία απλώς επειδή κάθε 
ασθένεια είναι ψευδαίσθηση. 2 Είναι άραγε δυσκολότερο να διαλύσεις την πίστη ενός τρελλού σε 

µια µεγαλύτερη ψευδαίσθηση, από το να διαλύσεις την πίστη του σε µια µικρότερη; 3 Θα 

συµφωνήσει γρηγορότερα (ο τρελλός) µε κάτι εξωπραγµατικό, αν του το φωνάξουµε δυνατότερα; 4 

Θα αγνοήσει ευκολότερα µια εντολή να σκοτώσει αν του την ψιθυρίσουν, απ’ ότι αν του τη 

φωνάξουν; 5 Και ο βαθµός στον οποίο πιστεύει στους δαίµονες που βλέπει, επηρεάζεται άραγε από 

το πόσα δίκρανα κρατάνε; 6 Ο νους του τα έχει ταξινοµήσει όλα ως αληθινά και έτσι γι’ αυτόν είναι 
όλα αληθινά. 7 Όταν συνειδητοποιήσει ότι όλα είναι ψευδαισθήσεις, θα εξαφανιστούν. 8 Το ίδιο 

ισχύει και µε τη θεραπεία. 9 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψευδαισθήσεων που τις κάνουν να 

µοιάζουν διαφορετικές, στην πραγµατικότητα δεν έχουν σηµασία, γιατί τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι εξ’ ίσου ψευδαισθητικά µε τις ίδιες τις ψευδαισθήσεις.  
 

M-8.6.  Τα µάτια του σώµατος θα εξακολουθήσουν να βλέπουν διαφορές. 2 Αλλά ο νους που έχει 
επιτρέψει στον εαυτό του να θεραπευτεί δεν θα τις αναγνωρίζει πλέον. 3 Θα υπάρχουν αυτοί που θα 

µοιάζουν να είναι «πιό άρρωστοι» από άλλους, και τα µάτια του σώµατος θα αναφέρουν τις εικόνες 
της διαφοροποίησής τους, όπως και πριν. 4 Αλλά ο θεραπευµένος νους θα τις κατατάσσει όλες στην 

ίδια κατηγορία･ του µη πραγµατικού. 5 Αυτό είναι το δώρο του Δασκάλου του νου･ η κατανόηση 

ότι υπάρχουν µόνο δυο κατηγορίες στις οποίες έχει νόηµα να ταξινοµούνται τα µηνύµατα που 
λαµβάνει ο νους από αυτό που φαίνεται να είναι ο εξωτερικός κόσµος. 6 Και από αυτές τις δυο 

κατηγορίες µόνο η µία είναι αληθινή. 7 Ακριβώς όπως η πραγµατικότητα είναι ολοκληρωτικά 

αληθινή, πέρα από µεγέθη, σχήµατα, χώρο και χρόνο - εφ’ όσον δεν µπορούν να υπάρχουν διαφορές 

µέσα της – έτσι και οι ψευδαισθήσεις δεν έχουν καµιά απολύτως διαφορά µεταξύ τους (είναι 
«ολοκληρωτικά» χωρίς διακρίσεις). 8 Η µόνη απάντηση στην ασθένεια οποιουδήποτε είδους είναι η 

θεραπεία. 9 Η µόνη απάντηση  σε όλες τις ψευδαισθήσεις είναι η αλήθεια.  

 

 

9. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 

M-9.1.  Αλλαγές απαιτούνται στους νόες  των δασκάλων του Θεού. 2 Αυτό, µπορεί να συνεπάγεται ή 

να προϋποθέτει αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες της ζωής τους, µπορεί και όχι. 3 Θυµίσου ότι 

κανείς δεν βρίσκεται κατά λάθος εκεί που βρίσκεται, και το τυχαίο δεν έχει θέση στο σχέδιο του 
Θεού. 4 Το πρώτο βήµα στην εκπαίδευση κάποιου που πρόσφατα έγινε δάσκαλος του Θεού, δε 

µπορεί παρά να περιλαµβάνει κάποιες αλλαγές στη στάση και συµπεριφορά του. 5 Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχει συγκεκριµένο πρότυπο, µια και η εκπαίδευση πάντα είναι ιδιαίτερα εξατοµικευµένη. 6 

Υπάρχουν κάποιοι που καλούνται να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους σχεδόν αµέσως, 
γενικότερα όµως αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις. 7 Στους περισσότερους, δίνεται ένα πρόγραµµα 

εκπαίδευσης που εξελίσσεται σιγά-σιγά, κατά το οποίο επανορθώνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερα προηγούµενα λάθη. 8 Ιδίως οι σχέσεις, πρέπει να κατανοηθούν σωστά, καθώς και να 

αποµακρυνθούν όλοι οι σκοτεινοί ακρογωνιαίοι λίθοι της ασυγχωρησίας. 9 Διαφορετικά, το παλιό 
σύστηµα σκέψης εξακολουθεί να έχει ένα υπόβαθρο που θα του επέτρεπε να επιστρέψει.  

M-9.2.  Καθώς ο δάσκαλος του Θεού προοδεύει στην εκπαίδευσή του, υπάρχει ένα µάθηµα που το 

εµπεδώνει όλο και περισσότερο. 2 Δεν παίρνει τις αποφάσεις του µόνος του･ ζητά από τον Δάσκαλό 

του τη δική Του απάντηση, και αυτήν ακολουθεί σαν οδηγό για το τι θα κάνει. 3 Αυτό γίνεται όλο 
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και πιο εύκολο, καθώς ο δάσκαλος του Θεού µαθαίνει να παραιτείται από την προσωπική του κρίση. 

4 Η παραίτηση από την κρίση, η προφανής δηλαδή προϋπόθεση προκειµένου να µπορεί κανείς να 

ακούει τη Φωνή του Θεού, συνήθως είναι µια αρκετά αργή διαδικασία, όχι επειδή είναι δύσκολη, 

αλλά επειδή τείνει να εκλαµβάνεται ως προσωπικά προσβλητική. 5 Η εκπαίδευση του κόσµου είναι 

προσανατολισµένη προς την επίτευξη ενός στόχου εντελώς αντίθετου από το στόχο των µαθηµάτων 
µας. 6 Ο κόσµος, σου µαθαίνει ότι το κριτήριο της ωριµότητας και της δύναµης είναι να βασίζεσαι 

στην προσωπική σου κρίση. 7 Το δικό µας πρόγραµµα µαθηµάτων, σου µαθαίνει ότι η παραίτηση 

από την κρίση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία.  

 

 

10. ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; 

M-10.1.  Η κρίση, όπως και άλλοι µηχανισµοί µε τους οποίους συντηρείται ο κόσµος των 

ψευδαισθήσεων, είναι παντελώς παρεξηγηµένη από τον κόσµο. 2 Στην πραγµατικότητα συγχέεται µε 
τη σοφία, και υποκαθιστά την αλήθεια. 3 Με τον τρόπο που ο κόσµος χρησιµοποιεί τον όρο, ένα 

άτοµο µπορεί να κρίνει «ορθά» ή «λανθασµένα», και η εκπαίδευσή του αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της «ορθής» κρίσης και την ελαχιστοποίηση της «λανθασµένης». 4 Ωστόσο, υπάρχει µεγάλη 

σύγχυση ως προς το τι σηµαίνει αυτή η κατηγοριοποίηση. 5 Αυτό που για κάποιον είναι «ορθή» 

κρίση, για κάποιον άλλο είναι «λανθασµένη». 6 Πέρα απ’ αυτό, ακόµα και το ίδιο άτοµο, θεωρεί ότι 

µια συγκεκριµένη ενέργεια επιδεικνύει «ορθή» κρίση τη µια στιγµή, και «λανθασµένη» κρίση σε 
κάποια άλλη στιγµή. 7 Στην πραγµατικότητα, δεν είναι καν δυνατόν να διδαχθούν συνεπή κριτήρια 

προσδιορισµού αυτής της κατηγοριοποίησης. 8 Ανά πάσα στιγµή, ο µαθητής µπορεί να διαφωνεί µε 
όσα του λέει γι’ αυτά ο επίδοξος δάσκαλός του, αλλά και ο ίδιος ο δάσκαλος µπορεί να είναι 

ανακόλουθος ως προς το τι πιστεύει. 9 Με αυτούς τους όρους, «ορθή» κρίση δεν σηµαίνει τίποτα. 10 

Ούτε και «λανθασµένη».  

M-10.2.  Αυτό που είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει ο δάσκαλος του Θεού είναι, όχι ότι δεν θα 

έπρεπε να κρίνει, αλλά ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει. 2 Εγκαταλείποντας την κρίση, απλά 

εγκαταλείπει κάτι που δεν το είχε. 3 Παραιτείται από µια ψευδαίσθηση･ ή, καλύτερα, έχει µια 

ψευδαίσθηση παραίτησης. 4 Στην πραγµατικότητα, απλά έγινε πιο έντιµος. 5 Αναγνωρίζοντας ότι 
ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να κρίνει, παύει να το προσπαθεί. 6 Αυτό, δεν είναι θυσία. 7 Αντίθετα, 

βάζει τον εαυτό του σε µια κατάσταση όπου η κρίση µπορεί να ασκείται µέσω αυτού, και όχι από τον 
ίδιο. 8 Και η κρίση αυτή δεν είναι ούτε «καλή» ούτε «κακή». 9 Είναι η µία και µοναδική κρίση που 

υπάρχει: «Ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος ενοχής, και αµαρτία δεν υπάρχει.»  

 

M-10.3.  Σκοπός του προγράµµατος σπουδών µας, σε αντίθεση µε το στόχο των µαθηµάτων του 
κόσµου, είναι η αναγνώριση ότι η κρίση – µε τη συνηθισµένη της έννοια – είναι αδύνατη. 2 Αυτό 

δεν είναι µια άποψη, αλλά ένα γεγονός. 3 Προκειµένου να κρίνει κανείς σωστά οτιδήποτε, θα έπρεπε 

να γνωρίζει τέλεια ένα ασύλληπτα ευρύ φάσµα δεδοµένων･ παρελθόντων, παρόντων και 
µελλοντικών. 4 Θα έπρεπε να είναι σε θέση να διακρίνει προκαταβολικά όλες τις συνέπειες των 

κρίσεών του πάνω σε όλους και σε όλα (δηλαδή όλα τα πρόσωπα, τα πράγµατα και τις καταστάσεις) 
που εµπλέκονται σ’ αυτές µε οποιοδήποτε τρόπο. 5 Και επιπλέον, θα έπρεπε να είναι βέβαιος ότι δεν 

υπάρχει καµιά στρέβλωση στην αντίληψή του, έτσι ώστε η κρίση του να είναι απόλυτα δίκαιη προς 
όλους, τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. 6 Ποιός είναι σε θέση να το κάνει αυτό; 7 Ποιός, 

εξαιρουµένης της περίπτωσης φαντασιώσεων µεγαλείου, θα µπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για 

τον εαυτό του; 

 

M-10.4.  Θυµίσου πόσες φορές νόµισες ότι ήξερες όλα τα «γεγονότα» που χρειαζόσουν για να 

κρίνεις, και πόσο λάθος ήσουν! 2 Υπάρχει κανείς που να µην είχε αυτή την εµπειρία; 3 Ξέρεις άραγε 
πόσες φορές απλά νόµιζες ότι είχες δίκιο, χωρίς ποτέ να συνειδητοποιήσεις ότι έκανες λάθος; 4 Γιατί 
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θα διάλεγες µια τόσο αυθαίρετη βάση για τη λήψη των αποφάσεών σου; 5 Το να κρίνεις δεν είναι 

σοφό･ σοφό είναι να παραιτείσαι από την κρίση. 6 Κάνε λοιπόν µια τελευταία κρίση. 7 Την εξής: 

Υπάρχει Κάποιος µαζί σου, του Οποίου η κρίση είναι τέλεια. 8 Αυτός πράγµατι γνωρίζει όλα τα 

δεδοµένα･ παρελθόντα, παρόντα και µέλλοντα. 9 Αυτός πράγµατι γνωρίζει όλες τις συνέπειες της 

κρίσης Του πάνω σε κάθε έναν και κάθε τι που εµπλέκεται µε οποιοδήποτε τρόπο. 10 Και είναι 
απόλυτα δίκαιος προς όλους, επειδή δεν υπάρχει καµιά στρέβλωση στην αντίληψή Του. 

 

M-10.5.  Παραιτήσου από την κρίση λοιπόν, όχι µε λύπη µα µ' ένα στεναγµό ανακούφισης. 2 Τώρα 

έχεις ελευθερωθεί από ένα φορτίο τόσο µεγάλο, που µόνο να παραπατάς και να πέσεις θα 

µπορούσες, κάτω απ’ το βάρος του. 3 Και ήταν όλο µια ψευδαίσθηση. 4 Τίποτα περισσότερο. 5 

Απαλλαγµένος τώρα από το φορτίο του, ο δάσκαλος του Θεού µπορεί να σηκωθεί και να να 

συνεχίσει το δρόµο του ανάλαφρα. 6 Ωστόσο, αυτό δεν είναι το µόνο του όφελος. 7 Έχει 

εξαφανιστεί και το αίσθηµα έγνοιας που είχε, γιατί τώρα δεν έχει καµιά έγνοια. 8 Εγκαταλείποντας 
την κρίση, τις εγκατέλειψε και αυτές. 9 Παρέδωσε τον εαυτό του σε Εκείνον, την κρίση του Οποίου 

έχει τώρα επιλέξει να εµπιστεύεται, αντί για τη δική του. 10 Τώρα, δεν κάνει λάθη. 11 Ο Οδηγός του 
είναι αξιόπιστος. 12 Και εκεί που κάποτε ερχόταν για να κρίνει, τώρα έρχεται για να ευλογήσει. 13 

Εκεί που τώρα γελά, κάποτε ερχόταν για να κλάψει. 
 

M-10.6.  Δεν είναι δύσκολο να εγκαταλείψεις την κρίση. 2 Αλλά είναι πραγµατικά δύσκολο να 

προσπαθείς να την διατηρήσεις. 3 Ο δάσκαλος του Θεού την εγκαταλείπει µε χαρά, µόλις 

συνειδητοποιήσει το κόστος της. 4 Όλη η ασχήµια που βλέπει γύρω του, είναι δικό της αποτέλεσµα. 

5  Όλος ο πόνος που παρατηρεί είναι δική της συνέπεια. 6 Όλη η µοναξιά και η αίσθηση απώλειας･ 

η αίσθηση του χρόνου που φεύγει, και της αυξανόµενης απελπισίας･ της αποκρουστικής απόγνωσης 

και του φόβου του θανάτου･ όλα αυτά, από την κρίση έχουν προέλθει. 7 Και τώρα ξέρει ότι όλα 

αυτά δεν χρειάζεται να υπάρχουν. 8 Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. 9 Επειδή έχει εγκαταλείψει 
την αιτία τους και αυτά, που ποτέ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τα αποτελέσµατα της λανθασµένης 

επιλογής του, έφυγαν από πάνω του. 10 Δάσκαλε του Θεού, αυτό το βήµα θα σου φέρει την ειρήνη. 

11 Είναι δυνατόν να επιθυµείς κάτι άλλο από αυτό;  

 

 

11. ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; 

M-11.1.  Αυτό είναι ένα ερώτηµα που όλοι πρέπει να θέσουν. 2 Σίγουρα, η ειρήνη µοιάζει ανέφικτη 

εδώ. 3 Παρόλα αυτά, ο Λόγος του Θεού υπόσχεται και άλλα πράγµατα που φαίνονται το ίδιο 
ανέφικτα, όσο και αυτό. 4 Ο Λόγος Του έχει υποσχεθεί ειρήνη. 5 Έχει επίσης υποσχεθεί ότι θάνατος 
δεν υπάρχει, ότι η ανάσταση δεν µπορεί παρά να συµβεί, και ότι η αναγέννηση είναι κληρονοµιά του 

ανθρώπου. 6 Ο κόσµος που βλέπεις δεν είναι δυνατόν να είναι ο κόσµος που αγαπά ο Θεός, κι’ όµως 
ο Λόγος Του µας διαβεβαιώνει ότι Εκείνος αγαπά τον κόσµο. 7 Ο Λόγος του Θεού έχει υποσχεθεί 

ότι η ειρήνη είναι εφικτή εδώ, και ό,τι υπόσχεται Εκείνος, δε µπορεί να είναι ανέφικτο. 8 Όµως η 

αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κανείς να κοιτάξει τον κόσµο διαφορετικά, αν είναι να αποδεχτεί τις 

υποσχέσεις Του. 9 Το τι είναι ο κόσµος, είναι ένα γεγονός. 10 Δεν µπορείς να επιλέξεις τι θα έπρεπε 
να είναι. 11 Μπορείς όµως να επιλέξεις πως θα τον βλέπεις. 12 Πραγµατικά, αυτό πρέπει να το 

επιλέξεις.  
 

M-11.2.  Και επανερχόµαστε στο ερώτηµα της κρίσης. 2 Αυτή τη φορά, αναρωτήσου τι από τα δύο 
είναι πιό πιθανό: να είναι σωστή η δική σου κρίση, ή ο Λόγος του Θεού; 3 Γιατί ισχυρίζονται 

διαφορετικά πράγµατα για τον κόσµο και πράγµατα τόσο αντίθετα, που δεν έχει νόηµα να 

προσπαθείς να τα συµβιβάσεις. 4 Ο Θεός προσφέρει στον κόσµο τη σωτηρία･ η δική σου κρίση θα 

τον καταδίκαζε. 5 Ο Θεός λέει ότι δεν υπάρχει θάνατος･η δική σου κρίση δεν βλέπει παρά το θάνατο 
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σαν το αναπόφευκτο τέλος της ζωής. 6 Ο Λόγος του Θεού σε διαβεβαιώνει ότι Εκείνος αγαπά τον 

κόσµο･η δική σου κρίση ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατον να τον αγαπήσει κανείς. 7 Ποιός έχει δίκιο; 

8 Γιατί ένας από τους δυό σας κάνει λάθος. 9 Δε µπορεί παρά να είναι έτσι.  

 

M-11.3.  Το κείµενο εξηγεί ότι το Άγιο Πνεύµα είναι η Απάντηση σε όλα τα προβλήµατα που έχεις 

δηµιουργήσει. 2 Αυτά τα προβλήµατα δεν είναι πραγµατικά, αλλά αυτό δεν έχει νόηµα για όσους 
πιστεύουν σε αυτά. 3 Και όλοι έχουν πίστη στα δηµιουργήµατά τους, γιατί η πίστη τους σε αυτά 

είναι που τα δηµιούργησε. 4 Μέσα σε αυτήν την αλλόκοτη και παράδοξη κατάσταση, - µια 

κατάσταση που στερείται νοήµατος και  λογικής,  και παρόλα αυτά φαίνεται να µην έχει καµιά 

διέξοδο - ο Θεός έχει στείλει την Κρίση Του σε απάντηση της δικής σου κρίσης. 5 Απαλά, η Κρίση 

Του αντικαθιστά τη δική σου. 6 Και µε αυτήν την αντικατάσταση, το ακατανόητο γίνεται κατανοητό. 

7 Πως είναι εφικτή η ειρήνη σ’ αυτόν τον κόσµο; 8 Σύµφωνα µε τη δική σου κρίση ούτε είναι, ούτε 
θα µπορέσει ποτέ να γίνει εφικτή. 9 Αλλά σύµφωνα µε την Κρίση του Θεού, αυτό που αντανακλάται 

εδώ είναι ειρήνη και µόνο.  
 

M-11.4.  Η ειρήνη είναι ανέφικτη για όσους σκέφτονται τον πόλεµο. 2 Η ειρήνη είναι αναπόφευκτη 

γι’ αυτούς που την προσφέρουν. 3 Τι εύκολο που είναι λοιπόν, να γλυτώσεις από την κρίση σου για 

τον κόσµο! 4 Αυτό που κάνει την ειρήνη να µοιάζει ανέφικτη, δεν είναι ο κόσµος. 5 Είναι το ότι εσύ 
βλέπεις έναν αδιανόητο κόσµο. 6 Παρόλα αυτά, η Κρίση του Θεού γι΄αυτόν τον παραµορφωµένο 

κόσµο τον έχει λυτρώσει και τον έχει καταστήσει κατάλληλο να υποδεχθεί την ειρήνη. 7 Και η 

ειρήνη κατέρχεται στον κόσµο σαν χαρούµενη απάντηση. 8 Η ειρήνη πλέον ανήκει εδώ, επειδή µια 

Σκέψη του Θεού έχει εισέλθει εδώ. 9 Τι άλλο από µια Σκέψη του Θεού θα µετέτρεπε την κόλαση σε 
Παράδεισο, απλά µε το να είναι αυτό που είναι; 10 Η γη υποκλίνεται µπροστά στην ελεήµονα 

Παρουσία της, και Εκείνη, απαντώντας στην υπόκλιση, σκύβει για να την σηκώσει πάλι όρθια. 11 

Τώρα, η ερώτηση είναι διαφορετική. 12 Δεν είναι πλέον « Είναι δυνατόν να υπάρχει ειρήνη σε αυτόν 

τον κόσµο;» αλλά, «Είναι άραγε δυνατόν να απουσιάζει από εδώ η ειρήνη;  

 

 

12. ΠΟΣΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ; 
 

M-12.1.  Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι: ένας. 2 Ένας καθολικά τέλειος δάσκαλος, του 
οποίου η µάθηση είναι πλήρης, αρκεί. 3 Αυτός ο ένας, καθαγιασµένος και λυτρωµένος, γίνεται ο 

Εαυτός ο Οποίος είναι ο Υιός του Θεού. 4 Εκείνος που πάντα ήταν εξ’ ολοκλήρου πνεύµα, δεν 
βλέπει πια τον εαυτό του ως σώµα, ούτε καν µέσα σε ένα σώµα. 5 Συνεπώς είναι απεριόριστος. 6 

Και καθώς είναι απεριόριστος οι σκέψεις του είναι ενωµένες µε (τις σκέψεις) του Θεού στους αιώνες 
των αιώνων. 7 Η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του στηρίζεται στην Κρίση του Θεού και όχι στη 

δική του. 8 Έτσι, µοιράζεται τη Θέληση του Θεού και κοµίζει τις Σκέψεις Του στους νόες που ακόµα 

βρίσκονται σε πλάνη. 9 Είναι µόνιµα σε κατάσταση ενότητας, επειδή είναι όπως τον δηµιούργησε ο 

Θεός. 10 Έχει δεχθεί τον Χριστό και έχει σωθεί.  

M-12.2.  Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο υιός του ανθρώπου γίνεται Υιός του Θεού. 2 Δεν 
πρόκειται όµως για άλλη αλλαγή εκτός από την αλλαγή του νου. 3 Δεν αλλάζει τίποτα εξωτερικό, 

αλλά κάθε τι εσωτερικό τώρα αντανακλά µόνο την Αγάπη του Θεού. 4 Ο Θεός δεν µπορεί πια να 

είναι επίφοβος, επειδή ο νους δεν βλέπει κανένα λόγο για τιµωρία. 5 Οι δάσκαλοι του Θεού 

φαίνονται να είναι πολλοί, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται ο κόσµος. 6 Όµως, καθώς είναι ενωµένοι 
σε ένα σκοπό, και µάλιστα ένα σκοπό που µοιράζονται µε τον Θεό, πώς θα µπορούσαν να είναι 

διαχωρισµένοι ο ένας από τον άλλο; 7 Τι σηµασία έχει λοιπόν εάν εµφανίζονται µε πολλές µορφές; 8 

Οι νόες τους είναι ένα, η ένωσή τους είναι πλήρης. 9 Κι ο Θεός πλέον εργάζεται µέσω αυτών σαν να 

ήσαν ένας, γιατί πραγµατικά ένας είναι όλοι τους.  
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M-12.3.  Γιατί είναι αναγκαία η ψευδαίσθηση της ύπαρξης πολλών δασκάλων; 2 Μόνο επειδή η 

πραγµατικότητα δεν είναι κατανοητή στους πλανηµένους. 3 Πολύ λίγοι µπορούν καν να ακούσουν 
τη Φωνή του Θεού, και ακόµα κι’ αυτοί δεν µπορούν να µεταδώσουν τα µηνύµατά Του απευθείας 

µέσω του Πνεύµατος που τους τα έδωσε. 4 Χρειάζονται ένα διάµεσο, µε τη βοήθεια του οποίου 
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία µε εκείνους οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι πνεύµα. 5 Ένα 

σώµα που να µπορούν να το δουν. 6 Μια φωνή που να την ακούν και να την καταλαβαίνουν, χωρίς 
το φόβο που η αλήθεια θα αντιµετώπιζε µέσα τους. 7 Μη λησµονείτε ότι η αλήθεια µπορεί να έλθει 

µόνο όπου την καλοδέχονται δίχως φόβο. 8 Γι’ αυτό, οι δάσκαλοι του Θεού χρειάζονται ένα σώµα, 

γιατί η ενότητά τους δεν θα µπορούσε να είναι άµεσα αναγνωρίσιµη.  

 

M-12.4.  Όµως, αυτό που τους καθιστά δασκάλους του Θεού είναι ότι αναγνωρίζουν τον πραγµατικό 

σκοπό του σώµατος. 2 Καθώς εξελίσσονται ως δάσκαλοι του Θεού, βεβαιώνονται όλο και 
περισσότερο ότι η λειτουργία του σώµατος είναι µόνο να επιτρέπει στη Φωνή του Θεού να µιλά 

µέσω αυτού στα ανθρώπινα αυτιά. 3 Και αυτά τα αυτιά θα µεταφέρουν στο νου του ακροατή 

µηνύµατα που δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσµο, και ο νους θα τα κατανοήσει εξ αιτίας της 

Πηγής από την οποία προέρχονται. 4 Από αυτή την κατανόηση θα έρθει, σ’ αυτόν τον καινούργιο 

δάσκαλο του Θεού, η συνειδητοποίηση του ποιός πραγµατικά είναι ο σκοπός του σώµατος･ ο 
µοναδικός του σκοπός. 5 Αυτό το µάθηµα αρκεί για να επιτρέψει στη σκέψη της ενότητας να 

εισέλθει, και ό,τι είναι ένα, αναγνωρίζεται ως ένα. 6 Οι δάσκαλοι του Θεού φαίνονται σαν να 

µοιράζονται την ψευδαίσθηση του διαχωρισµού, αλλά εξ αιτίας του σκοπού για τον οποίο 

χρησιµοποιούν το σώµα, δεν πιστεύουν στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού, παρά τα φαινόµενα.  

 

M-12.5.  Το βασικό µάθηµα είναι πάντα αυτό: το σώµα γίνεται για σένα αυτό για το οποίο το 
χρησιµοποιείς. 2 Εάν το χρησιµοποιήσεις για αµαρτία ή για επίθεση, που δεν διαφέρει από την 

αµαρτία, τότε θα το δεις ως αµαρτωλό. 3 Επειδή είναι αµαρτωλό είναι αδύναµο, και ως αδύναµο, 
υποφέρει και πεθαίνει. 4 Εάν το χρησιµοποιήσεις για να φέρεις το Λόγο του Θεού σ’ εκείνους που 

δεν τον έχουν, τότε το σώµα γίνεται άγιο. 5 Επειδή είναι άγιο δεν µπορεί να είναι άρρωστο, ούτε 
µπορεί να πεθάνει. 6 Όταν ολοκληρώσει το σκοπό του, αφήνεται, και αυτό είναι όλο. 7 Αυτήν την 

απόφαση την παίρνει ο νους, όπως και όλες τις αποφάσεις που είναι υπεύθυνες για την κατάσταση 

του σώµατος. 8 Όµως ο δάσκαλος του Θεού δεν παίρνει αυτή τη απόφαση µόνος του. 9 Εάν το έκανε 

τότε θα είχε δώσει στο σώµα ένα σκοπό διαφορετικό από 'κείνον που το καθιστά άγιο. 10 Η Φωνή 

του Θεού θα του πει πότε έχει εκπληρώσει το ρόλο του, έτσι ακριβώς όπως του λέει και ποιά είναι η 

λειτουργία του. 11 Δεν υποφέρει σε καµιά περίπτωση, ούτε µένοντας ούτε φεύγοντας. 12 Η ασθένεια 

καθίσταται πλέον αδύνατη γι αυτόν.  

 

M-12.6.  Η ενότητα και η ασθένεια δεν µπορούν να συνυπάρχουν. 2 Οι δάσκαλοι του Θεού 

επιλέγουν να κοιτάξουν για λίγο τα όνειρα. 3 Αυτή είναι µια συνειδητή επιλογή. 4 Γιατί έχουν µάθει 
ότι όλες οι επιλογές γίνοναι συνειδητά, µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών τους. 5 Το όνειρο 

ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, αλλά ποιός θα πίστευε στα όνειρα από τη στιγµή που θα τα 

αναγνώριζε γι’ αυτό που είναι; 6 Η πραγµατική λειτουργία των δασκάλων του Θεού, είναι να έχουν 

επίγνωση ότι ονειρεύονται. 7 Βλέπουν τις µορφές των ονείρων να έρχονται και να παρέρχονται, να 

µετατοπίζονται και να µεταβάλλονται, να υποφέρουν και να πεθαίνουν. 8 Όµως δεν εξαπατώνται 

από αυτό που βλέπουν. 9 Αναγνωρίζουν ότι το να δουν µια ονειρική  µορφή ως ασθενή και 
διαχωρισµένη δεν είναι πιο αληθινό από το να την δουν ως υγιή και όµορφη. 10 Μόνο η ενότητα δεν 

ανήκει στα όνειρα. 11 Και αυτήν αναγνωρίζουν οι δάσκαλοι του Θεού πίσω από τα όνειρα, πέρα απ’ 
όλα τα φαινόµενα και παρ’ όλα αυτά, σίγουρα δική τους.  

 

 

13. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ; 
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M-13.1.  Παρ’ όλο που στην πραγµατικότητα ο όρος θυσία δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα, έχει, 
ωστόσο, νόηµα γι' αυτόν τον κόσµο. 2 Όπως όλα τα πράγµατα στον κόσµο, το νόηµά του είναι 

προσωρινό και τελικά θα ξεθωριάσει και θα χαθεί στο τίποτα από το οποίο προήλθε, όταν πλέον δεν 
θα χρειάζεται άλλο. 3 Τώρα η πραγµατική του σηµασία είναι ένα µάθηµα. 4 Όπως όλα τα µαθήµατα 

είναι µια ψευδαίσθηση, γιατί στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τίποτα να µάθει κανείς. 5 Αυτή η 

ψευδαίσθηση, όµως, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα διορθωτικό µηχανισµό･ από µια άλλη 

ψευδαίσθηση που αντικαθιστά την προηγούµενη, έτσι ώστε να µπορούν τελικά να εξαφανιστούν και 

οι δύο. 6 Η πρώτη ψευδαίσθηση, η οποία χρειάζεται να εκτοπισθεί για να µπορέσει να εγκατασταθεί 
ένα άλλο σύστηµα σκέψης, είναι αυτή που λέει ότι το να παραιτηθεί κάποιος από τα πράγµατα αυτού 

του κόσµου, αποτελεί θυσία. 7 Τι άλλο από ψευδαίσθηση θα µπορούσε να είναι αυτό, εφ΄όσον ο 
ίδιος ο κόσµος είναι µια ψευδαίσθηση; 

 

M-13.2.  Χρειάζεται πολύ βαθιά γνώση για να συνειδητοποιήσει αλλά και να αποδεχθεί κάποιος το 

γεγονός ότι ο κόσµος δεν έχει τίποτα να προσφέρει. 2 Τι µπορεί να σηµαίνει η θυσία του τίποτα; 3 

Δεν µπορεί να σηµαίνει ότι έχεις λιγότερα εξ’ αιτίας της. 4 Δεν υπάρχει θυσία, σύµφωνα µε τους 

όρους αυτού του κόσµου, που να µην αφορά το σώµα. 5 Σκέψου για λίγο τι θεωρεί ο κόσµος θυσία. 

6 Δύναµη, δόξα, χρήµα, σωµατική απόλαυση･ ποιος είναι ο «πρωταγωνιστής» τον οποίο αφορούν 

όλες αυτές οι έννοιες; 6 Μόνο για το σώµα µπορούν να έχουν νόηµα. 7 Όµως, ένα σώµα δεν είναι σε 

θέση να αξιολογεί. 8 Με το να επιδιώκει αυτά τα πράγµατα, ο νους συνδέεται µε το σώµα, 

συσκοτίζοντας την Ταυτότητά του και χάνοντας την επαφή µε αυτό που πραγµατικά είναι. 

 

M-13.3.  Μόλις προκύψει αυτή η σύγχυση, ο νους δε µπορεί πια να καταλάβει ότι όλες οι 

«απολαύσεις» αυτού του κόσµου είναι ένα τίποτα. 2 Αλλά τι θυσία - και µάλιστα πραγµατική θυσία - 

συνεπάγεται αυτό! 3 Τώρα ο νους έχει καταδικάσει τον εαυτό του να ψάχνει χωρίς να βρίσκει･ να 

νιώθει µόνιµα απογοητευµένος και δυσαρεστηµένος, να µη γνωρίζει τι πραγµατικά θέλει να βρει. 4 

Ποιος µπορεί να ξεφύγει από αυτή την αυτοκαταδίκη; 5 Μόνο µέσα από το Λόγο του Θεού θα ήταν 

δυνατό κάτι τέτοιο. 6 Επειδή η αυτοκαταδίκη είναι µια απόφαση ως προς την ταυτότητα και κανείς 
δεν αµφιβάλλει γι' αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του. 7 Μπορεί να αµφιβάλλει για τα πάντα αλλά 

ποτέ γι’ αυτό. 
 

M-13.4.  Οι δάσκαλοι του Θεού δεν λυπούνται καθόλου, αφήνοντας τις απολαύσεις του κόσµου. 2 

Είναι θυσία να παραιτείσαι από τον πόνο; 3 Δυσανασχετεί µήπως ο ενήλικας εγκαταλείποντας τα 

παιδικά του παιχνίδια; 4 Μπορεί αυτός που ήδη έχει δει, έστω φευγαλέα, το πρόσωπο του Χριστού, 
να αναπολεί νοσταλγικά ένα σφαγείο; 5 Κανείς που απέδρασε από αυτόν τον κόσµο και από όλα τα 

δεινά του, δεν κοιτάζει πίσω καταδικαστικά. 6 Ωστόσο, δεν µπορεί παρά να αγαλλιάζει που είναι 
ελεύθερος από όλες τις θυσίες που θα του ζητούσαν οι αξίες αυτού του κόσµου. 7 Σε αυτές θυσιάζει 

όλη του την ειρήνη. 8 Σ αυτές θυσιάζει όλη του την ελευθερία. 9 Και προκειµένου να τις διατηρεί 
πρέπει να θυσιάσει την ελπίδα του Ουρανού και την ανάµνηση της Αγάπης του Πατέρα του. 10 

Ποιός εχέφρων επιλέγει το τίποτα ως υποκατάστατο του παντός; 
 

M-13.5.  Ποιο είναι το αληθινό νόηµα της θυσίας; 2 Είναι το τίµηµα της πίστης στις ψευδαισθήσεις. 
3 Είναι το τίµηµα που πρέπει να καταβληθεί για την άρνηση της αλήθειας. 4 Δεν υπάρχει απόλαυση 

του κόσµου που να µην απαιτεί αυτό το τίµηµα, διαφορετικά η απόλαυση θα γινόταν αντιληπτή ως 
πόνος, και κανείς δεν επιζητά τον πόνο εάν τον έχει αναγνωρίσει γι’ αυτό που είναι. 5 Αυτό που τον 

τυφλώνει είναι η ιδέα της θυσίας. 6 Δεν βλέπει τι είναι αυτό που ζητά. 7 Και έτσι το αναζητά µε 
χίλιους τρόπους και σε χίλια µέρη, πιστεύοντας κάθε φορά ότι το βρήκε, και κάθε φορά στο τέλος 

απογοητεύεται. 8 Το «Ψάχνε αλλά µη βρίσκεις» παραµένει η σκληρή προσταγή αυτού του κόσµου 
και κανείς απ’ όσους επιδιώκουν τους στόχους αυτού του κόσµου δε µπορεί να κάνει αλλοιώς. 

 

M-13.6.  Μπορεί να πιστεύεις ότι αυτά τα µαθήµατα απαιτούν να θυσιάσεις όλα όσα σου είναι 
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πραγµατικά αγαπητά. 2 Από µια άποψη αυτό είναι σωστό, γιατί σου είναι προσφιλή αυτά που 
σταυρώνουν τον Υιό του Θεού, και τα µαθήµατα αυτά αποσκοπούν στην απελευθέρωσή του. 3 Αλλά 

µην ξεγελιέσαι ως προς το τι σηµαίνει θυσία. 4 Σηµαίνει πάντα την παραίτηση από αυτό που θέλεις. 
5 Και τι, ω δάσκαλε του Θεού, είναι αυτό που θέλεις; 6 Σε κάλεσε ο Θεός και απάντησες. 7 Θα 

θυσίαζες τώρα αυτό το Κάλεσµα; 8 Λίγοι το έχουν ακούσει ως τώρα, και δε µπορούν παρά να 

στρέφονται σε σένα. 9 Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα σε όλο τον κόσµο που να µπορούν να εµπιστευτούν. 

10 Δεν υπάρχει άλλη φωνή σε όλο τον κόσµο που να αντηχεί τη Φωνή του Θεού. 11 Αν  θυσιάσεις 
την αλήθεια θα παραµείνουν στην κόλαση. 12 Κι αν παραµείνουν αυτοί, θα παραµείνεις κι εσύ µαζί 

τους. 
 

M-13.7.  Μην ξεχνάς ότι η θυσία είναι ολική. 2 Δεν υπάρχουν µισές θυσίες. 3 Δεν γίνεται να 

εγκαταλείψεις εν µέρει τα Ουράνια. 4 Δεν µπορείς να βρίσκεσαι λιγάκι στην κόλαση. 5 Ο Λόγος του 

Θεού δεν έχει εξαιρέσεις. 6 Αυτό είναι που τον καθιστά άγιο και πέραν αυτού του κόσµου. 7 Η 

αγιότητά του δείχνει το Θεό. 8 Η αγιότητά του είναι που σε καθιστά ασφαλή. 9 Τον αρνείσαι αν, για 

οποιοδήποτε λόγο, επιτεθείς στον αδελφό σου. 10 Γιατί σ’ αυτό το σηµείο είναι που γίνεται ο 
διαχωρισµός µε το Θεό. 11 Ένας διαχωρισµός που είναι αδιανόητος. 12 Ένας διαχωρισµός που δεν 

µπορεί να συµβεί. 13 Ένας διαχωρισµός, ωστόσο, στον οποίο σίγουρα θα πιστέψεις επειδή έχεις 
κατασκευάσει µια κατάσταση που είναι αδιανόητη. 14 Και σε αυτήν την κατάσταση το αδιανόητο 

µπορεί να µοιάζει σαν να συµβαίνει. 15 Μοιάζει σαν να συµβαίνει επειδή έχεις «θυσιάσει» την 
αλήθεια. 

 

M-13.8.  Δάσκαλε του Θεού, µην ξεχνάς το νόηµα της θυσίας και να θυµάσαι τι κόστος έχει κάθε 

απόφαση που παίρνεις. 2 Αποφάσισε υπέρ του Θεού και όλα σου δίνονται, δωρεάν. 3 Αποφάσισε 
εναντίον Του, και επιλέγεις το τίποτα, σε βάρος της επίγνωσης των πάντων. 4 Τι θα επιλέξεις να 

διδάξεις; 5 Θυµήσου µόνο τι θα ήθελες εσύ να διδαχθείς. 6 Γιατί αυτό είναι που θα έπρεπε να σε 
απασχολεί. 7 Η Εξιλέωση για σένα προορίζεται. 8 Η εκπαίδευσή σου την διεκδικεί και η γνώση σου 

την προσφέρει. 9 Δεν την περιέχει ο κόσµος. 10 Όµως, µάθε αυτό το µάθηµα και θα είναι δική σου. 
11 Ο Θεός σου προσφέρει τον Λόγο Του γιατί έχει ανάγκη από δασκάλους. 12 Υπάρχει άλλος 

τρόπος για να σώσεις τον Υιό του;  

 

 

14. ΠΩΣ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ; 
 

M-14.1.  Μπορεί αυτό που δεν είχε αρχή να τελειώσει; 2 Ο κόσµος θα τελειώσει µε µια 

ψευδαίσθηση, όπως άρχισε. 3 Θα είναι όµως µια ψευδαίσθηση ελέους. 4 Θα τον σκεπάσει η 

ψευδαίσθηση της συγχώρεσης, µια συγχώρεση ολοκληρωτική, που δεν εξαιρεί κανέναν, µε 
απεριόριστη καλωσύνη, που θα εξαλείψει κάθε κακό, θα εξαφανίσει κάθε αµαρτία και θα δώσει 

τέλος στην ενοχή για πάντα. 5 Έτσι τελειώνει ο κόσµος που η ενοχή κατασκεύασε, γιατί τώρα δεν 
έχει σκοπό και εξαφανίζεται. 6 Οι ψευδαισθήσεις γεννιούνται από την πεποίθηση ότι εξυπηρετούν 

ένα σκοπό･ ότι καλύπτουν µια ανάγκη ή ικανοποιούν µια επιθυµία. 7 Όταν γίνουν αντιληπτές ως 

άσκοπες, παύουν να είναι ορατές. 8 Αναγνωρίζεται το πόσο άχρηστες είναι, και εξαφανίζονται. 9 

Αυτός δεν είναι ο τρόπος που τελειώνουν όλες οι ψευδαισθήσεις; 10 Έχουν κοµισθεί στην αλήθεια, 

και η αλήθεια δεν τις είδε. 11 Απλώς αγνόησε αυτό που δεν είχε νόηµα.  

 

M-14.2.  Μέχρι να γίνει η συγχώρεση ολοκληρωτική, ο κόσµος έχει λόγο ύπαρξης. 2 Γίνεται το σπίτι 
όπου η συγχώρεση γεννιέται, και µεγαλώνει, και γίνεται δυνατώτερη και όλο και πιο καθολική. 3 

Εδώ θρέφεται, γιατί εδώ είναι που χρειάζεται. 4 Σαν ένας ευγενής σωτήρας, που γεννιέται στον τόπο 
που κατασκευάστηκε η αµαρτία και η ενοχή έµοιαζε πραγµατική. 5 Εδώ είναι το σπίτι Του, γιατί εδώ 

Τον χρειάζονται. 6 Μαζί Του φέρνει το τέλος του κόσµου. 7 Στο δικό Του Κάλεσµα είναι που 
απαντούν οι δάσκαλοι του Θεού, στρεφόµενοι σιωπηλά προς Αυτόν για να δεχθούν το Λόγο Του. 8 
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Ο κόσµος θα τελειώσει, όταν όλα όσα περιέχει θα έχουν κριθεί πρεπόντως από την Κρίση Του. 9 Ο 

κόσµος θα τελειώσει όταν ευλογηθεί µε την αγιότητα. 10 Όταν δεν θα αποµένει ούτε µια σκέψη 

αµαρτίας, ο κόσµος θα τελειώσει. 11 Δεν θα υποστεί καταστροφή, ούτε επίθεση, ούτε καν θα 

αγγιχθεί. 12 Απλά θα πάψει να φαίνεται ότι υπάρχει.  

 

M-14.3.  Σίγουρα, κάτι τέτοιο φαίνεται να απέχει χρονικά πάρα πολύ. 2 Το «να µην αποµένει ούτε 

µια σκέψη αµαρτίας» µοιάζει µε µακροπόθεσµο στόχο, πράγµατι. 3 Αλλά ο χρόνος στέκει ακίνητος, 
και περιµένει την επίτευξη του στόχου των δασκάλων του Θεού. 4 Την στιγµή που οποισδήποτε από 

αυτούς θα αποδεχθεί την Εξιλέωση για τον εαυτό του, δεν θα αποµένει ούτε µια σκέψη αµαρτίας. 5 

Να συγχωρήσεις µια αµαρτία, δεν είναι ευκολότερο από το να τις συγχωρήσεις όλες. 6 Η 

ψευδαίσθηση της ύπαρξης διαβαθµίσεων δυσκολίας είναι ένα εµπόδιο το οποίο οι δάσκαλοι του 
Θεού πρέπει να µάθουν να το προσπερνούν και να το αφήνουν πίσω τους. 7 Μια µόνο αµαρτία που 

έχει τέλεια συγχωρεθεί από έναν µόνο δάσκαλο του Θεού, µπορεί να ολοκληρώσει την σωτηρία. 8 

Μπορείς να το καταλάβεις αυτό; 9 Όχι･ είναι ακατανόητο για οποιονδήποτε εδώ. 10 Κι’ όµως είναι 

το ύστατο µάθηµα µε το οποίο αποκαθίσταται η ενότητα. 11 Είναι εντελώς αντίθετο µε τον τρόπο 

σκέψης του κόσµου αλλά το ίδιο ισχύει και για τα Ουράνια.  

 

M-14.4.  Ο κόσµος θα τελειώσει όταν αντιστραφεί εντελώς το σύστηµα σκέψης του. 2 Μέχρι τότε, 
κάποια σκόρπια κοµάτια του σκεπτικού του θα φαίνεται ότι έχουν ακόµη νόηµα. 3 Το τελικό 

µάθηµα, που φέρνει το τέλος του κόσµου, δεν µπορούν να το συλλάβουν όσοι δεν είναι ακόµα 

έτοιµοι να αφήσουν τον κόσµο και να προχωρήσουν πέραν του ιδιαίτερα περιορισµένου πεδίου του. 

4 Ποιός λοιπόν είναι ο ρόλος του δασκάλου του Θεού σε αυτό το µάθηµα που επιφέρει την 

ολοκλήρωση; 5 Χρειάζεται µόνο να µάθει πως να το προσεγγίζει･ να είναι πρόθυµος να κινηθεί προς 

αυτή την κατεύθυνση. 6 Το µόνο που χρειάζεται είναι να έχει πίστη στο ότι, αν η Φωνή του Θεού 

του λέει ότι αυτό είναι ένα µάθηµα που µπορεί να το µάθει, τότε είναι σε θέση να το µάθει. 7 Δεν το 
κρίνει ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο. 8 Του το υποδεικνύει ο Δάσκαλός του, και ο ίδιος έχει πίστη ότι 

Εκείνος θα του δείξει πως να το µάθει 
 

M-14.5.  Ο κόσµος θα τελειώσει χαρούµενα, επειδή είναι ένας τόπος θλίψης. 2 Όταν θα έχει έρθει η 

χαρά, ο σκοπός του κόσµου θα έχει εξαφανιστεί. 3 Ο κόσµος θα τελειώσει σε ειρήνη, επειδή είναι 

ένας τόπος πολέµου. 4 Όταν θα ’χει έρθει η ειρήνη, τι σκοπό θα έχει ο κόσµος; Ο κόσµος θα 

τελειώσει µε γέλια, επειδή είναι τόπος δακρύων. 6 Όταν υπάρχει το γέλιο, ποιός µπορεί να συνεχίζει 

να κλαίει; 7 Και µόνο η ολοκληρωτική συγχώρεση είναι που τα φέρνει όλα αυτά, για να ευλογήσει 
τον κόσµο. 8 Ο κόσµος αποσύρεται εν µέσω ευλογίας, γιατί δεν θα τελειώσει όπως άρχισε. 9 Ο 

ρόλος των δασκάλων του Θεού είναι να µετατρέψουν την κόλαση σε Παράδεισο γιατί, αυτό που 
διδάσκουν, είναι µαθήµατα στα οποία καθρεφτίζονται οι Ουρανοί. 10 Και τώρα φρόντισε, µε 

πραγµατική ταπεινότητα, να συνειδητοποιήσεις ότι όλα όσα σου ζητά ο Θεός να κάνεις, µπορείς να 

τα κάνεις. 11 Μην είσαι αλλαζών και πεις ότι δε µπορείς να µάθεις τα µαθήµατά Του. 12 Ο Λόγος 

Του δηλώνει διαφορετικά. 13 Ας γίνει το Θέληµά Του. 14 Δεν µπορεί να γίνει αλλοιώς. 15 Και να 

είσαι ευγνώµων που έτσι έχουν τα πράγµατα.  

 

 

15. ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ; 

M-15.1.  Ναι, πράγµατι! 2 Κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει από την Τελική Κρίση του Θεού. 3 Ποιός 
θα µπορούσε να διαφεύγει για πάντα από την αλήθεια; 4 Αλλά η Τελική Κρίση δεν θα έρθει µέχρι τη 

στιγµή που θα πάψει να συσχετίζεται µε τον φόβο. 5 Για κάθε έναν θα υπάρξει µια µέρα που θα την 
καλωσορίζει, και την ίδια αυτή µέρα θα του δοθεί. 6 Καθώς αποδέχεται την Τελική Κρίση του Θεού 

για τον εαυτό του, θα απελευθερώσει την αθωότητά του και θα την ακούσει να διακηρύσσεται 
παντού, σ’ ολόκληρο τον κόσµο. 7 Αυτή είναι η Κρίση στην οποία έγκειται η σωτηρία. 8 Αυτή είναι 



 

 27 

η Κρίση που θα τον απελευθερώσει. 9 Αυτή είναι η Κρίση µε την οποία, µαζί µε τον ίδιο, 
ελευθερώνονται τα πάντα. 10 Ο χρόνος κοντοστέκεται καθώς η αιωνιότητα πλησιάζει, και σιωπή 

απλώνεται στον κόσµο ώστε όλοι να µπορούν να ακούσουν αυτήν την Κρίση [για τον Υιό του 
Θεού]: 

11 Είσαι άγιος, αιώνιος, ελεύθερος και ακέραιος, για πάντα εν ειρήνη µέσα 

στην Καρδιά του Θεού. 12 Που είναι ο κόσµος, και που είναι η θλίψη τώρα; 

 

M-15.2.  Αυτή είναι η κρίση σου για τον εαυτό σου, δάσκαλε του Θεού; 2 Πιστεύεις ότι αυτό είναι 

απόλυτα αληθές; 3 Όχι･ όχι ακόµα, όχι ακόµα. 4 Αλλά αυτός εξακολουθεί να είναι ο σκοπός σου･ η 

αιτία που βρίσκεσαι εδώ. 5 Η λειτουργία σου είναι να προετοιµάζεσαι να ακούσεις αυτήν την Κρίση 

και να αναγνωρίσεις ότι είναι αληθινή. 6 Μια µόνο στιγµή τέλειας πίστης σε αυτό και θα πας πέρα 

από την πεποίθηση, στη Βεβαιότητα. 7 Μια στιγµή έξω από το χρόνο µπορεί να φέρει το τέλος του 

χρόνου. 8 Μην κρίνεις, γιατί τον εαυτό σου και µόνο κρίνεις κι' έτσι καθυστερείς αυτήν την Τελική 

Κρίση. 9 Πως κρίνεις τον κόσµο, δάσκαλε του Θεού; 10 Έχεις άραγε ήδη µάθει να στέκεσαι 

παράµερα και ν’ ακούς την Φωνή της Κρίσης εντός σου; 11 Ή µήπως ακόµα προσπαθείς να Του 
πάρεις το ρόλο Του; 12 Μάθε να σιωπάς, γιατί η Φωνή Του, στην ησυχία γίνεται ακουστή. 13 Και η 

Κρίση Του έρχεται σε όλους όσους στέκονται παράµερα αφουγκραζόµενοι ήσυχα, και Τον 
περιµένουν.  

 

M-15.3.  Εσύ, που άλλοτε είσαι θλιµµένος και άλλοτε θυµωµένος･ που κάποιες φορές αισθάνεσαι 
ότι δεν σου αποδίδεται αυτό που σου αξίζει, και ότι οι καλύτερές σου προσπάθειες δεν εκτιµώνται 

αρκετά, ή και περιφρονώνται ακόµα･ άσε αυτές τις ανόητες σκέψεις! 2 Είναι πολύ «µικρές» και 

άσκοπες για να αξίζει να απασχολούν τον άγιο νου σου έστω και για µια στιγµή ακόµα. 3 Η Κρίση 

του Θεού σε περιµένει για να σε απελευθερώσει. 4 Τι θα µπορούσε να σου αντιπροτείνει ο κόσµος, 
άσχετα από το πως εσύ κρίνεις τα δώρα του, που θα το προτιµούσες; 5 Θα κριθείς, και θα κριθείς 

δίκαια και έντιµα. 6 Ο Θεός δεν εξαπατά. 7 Οι υποσχέσεις του είναι σίγουρες. 8 Αυτό να θυµάσαι 
µόνο. 9 Οι υποσχέσεις του έχουν εγγυηθεί την Κρίση Του, και στο τέλος µόνο η δική Του Κρίση θα 

γίνει αποδεκτή. 10 Ο ρόλος σου είναι να φροντίσεις αυτό το τέλος να έρθει σύντοµα. 11 Ο ρόλος σου 
είναι να  κρατάς την κρίση Του στην καρδιά σου, και να την προσφέρεις σε όλο τον κόσµο για να 

τον διατηρείς ασφαλή.  

 

 

16. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 

M-16.1.  Για τον προχωρηµένο δάσκαλο του Θεού αυτή είναι µια ερώτηση δίχως νόηµα. 2 Δεν 
υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα, γιατί τα µαθήµατα αλλάζουν κάθε µέρα. 3 Ωστόσο ο δάσκαλος 

του Θεού είναι σίγουρος για ένα πράγµα･ αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται στην τύχη. 4 

Διαπιστώνοντας και κατανοώντας ότι αυτό είναι πράγµατι αλήθεια ο δάσκαλος του Θεού µένει 

ικανοποιηµένος. 5 Θα πληροφορηθεί τα πάντα για το ποιός θα 'πρεπε να είναι ο ρόλος του  γι' αυτή 

τη µέρα, όπως και για κάθε µέρα. 6 Κι εκείνοι που µοιράζονται αυτό το ρόλο µαζί του, θα τον βρουν, 

ώστε να διδαχθούν µαζί τα µαθήµατα της ηµέρας. 7 Κανείς από όσους χρειάζεται δεν απουσιάζει･ 
κανείς δεν στέλνεται σ΄αυτόν χωρίς να έχει ήδη οριστεί ένας µαθησιακός στόχος, και µάλιστα ένας 
στόχος τον οποίο είναι εφικτό να τον διδαχθεί τη συγκεκριµένη µέρα. 8 Για τον προχωρηµένο 

δάσκαλο του Θεού, λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι περιττή. 9 Έχει ρωτήσει και έχει λάβει την 
Απάντηση και βρίσκεται πλέον σε συνεχή επαφή µαζί Της. 10 Είναι έτοιµος, και βλέπει το δρόµο 

του να απλώνεται οµαλός και σίγουρος µπροστά  του.  

M-16.2.  Τι γίνεται όµως µε όσους δεν έχουν φτάσει ακόµα στο δικό του επίπεδο βεβαιότητας; 2 Δεν 
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είναι ακόµα έτοιµοι για µία τέτοια εκ µέρους τους, έλλειψη οργάνωσης. 3 Τι πρέπει να κάνουν 
προκειµένου να µάθουν να προσφέρουν την ηµέρα στο Θεό; 4 Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες 

που ισχύουν, αν και ο καθένας πρέπει να τους χρησιµοποιεί όσο καλύτερα µπορεί µε τον δικό του 
τρόπο. 5 Αυτοί καθεαυτοί οι στερεότυποι κανόνες, είναι επικίνδυνοι γιατί γίνονται εύκολα θεοί από 

µόνοι τους, απειλώντας τους ίδιους τους στόχους για τους οποίους είχαν αρχικά θεσπιστεί. 6 

Μιλώντας γενικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι καλό είναι η µέρα να αρχίζει σωστά. 7 Είναι πάντα 

δυνατόν να ξαναρχίσει κανείς τη µέρα από την αρχή, εάν την ξεκίνησε λανθασµένα. 8 Ωστόσο 
υπάρχουν σαφή πλεονεκτήµατα εάν µπορεί κάποιος να κάνει οικονοµία χρόνου.  

 

M-16.3.  Αρχικά, είναι συνετό να λαµβάνει κανείς υπ’ όψη του το κριτήριο του χρόνου. 2 Αυτό µε 

κανένα τρόπο δεν αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο, όµως στο ξεκίνηµα είναι προφανώς το 
ευκολότερα παρατηρήσιµο. 3 Η εξοικονόµηση χρόνου είναι κάτι στο οποίο δίνεται µεγάλη έµφαση 

αρχικά και µολονότι παραµένει σηµαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της µαθητείας, η έµφαση στη 

σηµασία της σταδιακά µειώνεται. 4 Μπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι στην αρχή, ο χρόνος που 

αφιερώνεται στο σωστό ξεκίνηµα της ηµέρας όντως εξοικονοµεί χρόνο. 5 Πόσος χρόνος πρέπει να 

αφιερώνεται σ’ αυτό; 6 Αυτό πρέπει να εξαρτάται από τον ίδιο τον δάσκαλο του Θεού. 7 Δεν µπορεί 

να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο (του δασκάλου του Θεού) εάν δεν έχει ολοκληρώσει τις Ασκήσεις 
Θαυµάτων, εφόσον εκπαιδευόµαστε µέσα στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος 

µαθηµάτων. 8 Μετά την ολοκλήρωση των πιο δοµηµένων περιόδων εξάσκησης, που περιέχονται στο 
Βιβλίο Ασκήσεων, αυτό που έχει πλέον τη µεγαλύτερη σηµασία είναι η ιδιαιτερότητα των αναγκών 

του κάθε δασκάλου. 
  

M-16.4.  Αυτά τα µαθήµατα  είναι πάντα πρακτικά. 2 Ίσως ο δάσκαλος του Θεού να βρίσκεται σε 
συνθήκες που δεν ευνοούν τις γαλήνιες σκέψεις την ώρα που ξυπνά. 3 Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε 

ας θυµηθεί το γρηγορώτερο ότι είναι επιλογή του να αφιερώνει κάποιο χρόνο στην επικοινωνία του 
µε το Θεό, και ας το πράξει. 4 Η διάρκεια δεν έχει και τόση σηµασία. 5 Εύκολα µπορεί κάποιος να 

κάθεται ακίνητος, µε κλειστά τα µάτια, για µια ολόκληρη ώρα και να µην καταφέρνει τίποτα. 6 

Εξίσου εύκολα µπορεί κάποιος να προσφέρει στον Θεό µόνο µια στιγµή και σ΄ αυτή τη στιγµή να 

ενωθεί πλήρως µαζί Του. 7 ΄Ισως η µόνη γενίκευση που µπορεί να γίνει να είναι η ακόλουθη: το 
συντοµώτερο δυνατόν µετά το ξύπνηµα, µείνε στην κατάσταση της σιωπής και της γαλήνης, 

παρατείνοντάς την κατά ένα - δύο λεπτά από τη στιγµή που θα αρχίσεις να δυσκολεύεσαι να 

συνεχίσεις. 8 Ίσως διαπιστώσεις ότι η δυσκολία µειώνεται. 9 Εάν όχι, τότε αυτή είναι η στιγµή για 

να σταµατήσεις. 
 

M-16.5.  Η ίδια διαδικασία θα 'πρεπε να ακολουθείται και την νύχτα. 2 Ίσως οι στιγµές της σιωπής 
και της γαλήνης σου να πρέπει να είναι σχετικά νωρίς, το απόγευµα, εάν κάτι τέτοιο δεν σου είναι 

εφικτό ακριβώς πριν κοιµηθείς. 3 Δεν είναι συνετό να ξαπλώνεις για να το κάνεις. 4 Είναι 
προτιµότερο να είσαι καθιστός ή, σε όποια στάση προτιµάς. 5 Έχοντας κάνει τις Ασκήσεις δεν 

µπορεί παρά να έχεις ήδη οδηγηθεί σε κάποια συµπεράσµατα ως προς αυτό το θέµα. 6 Ωστόσο, αν 
είναι εφικτό, ο προσφορώτερος χρόνος για να αφιερώσεις στο Θεό είναι η στιγµή ακριβώς πριν 

κοιµηθείς. 7 Αυτό, τοποθετεί τον νου σου σε µια κατάσταση ανάπαυσης και σε προσανατολίζει 
µακρυά από το φόβο. 8 Εάν είναι σκόπιµο να αφιερώσεις αυτόν το χρόνο νωρίτερα, βεβαιώσου 

τουλάχιστον ότι δεν λησµονείς να κλείσεις για λίγο τα µάτια σκεπτόµενος το Θεό: και µια µόνο 
στιγµή, αρκεί. 

 

M-16.6.  Υπάρχει µια συγκεκριµένη σκέψη που πρέπει να τη θυµάσαι καθόλη τη διάρκεια της 

ηµέρας. 2 Είναι µια σκέψη καθαρής χαράς･ µια σκέψη ειρήνης, µια σκέψη απεριόριστης 

απελευθέρωσης – και είναι απεριόριστη γιατί µέσα σ΄αυτήν αποδεσµεύονται τα πάντα. 3 Νοµίζεις 
ότι έχεις φτιάξει έναν τόπο ασφάλειας για τον εαυτό σου. 4 Πιστεύεις ότι έχεις φτιάξει µια δύναµη 

που µπορεί να σε σώσει από όλα τα τροµακτικά πράγµατα που βλέπεις στα όνειρά σου. 5 Δεν είναι 
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έτσι. 6 Η ασφάλειά σου δεν βρίσκεται σ’ αυτό. 7 Αυτό που εγκαταλείπεις είναι απλά η ψευδαίσθηση 

ότι µπορείς να προστατεύσεις τις αυταπάτες σου. 8 Και αυτό και µόνον είναι που σε φοβίζει. 9 Τι 

ανόητο που είναι να φοβάσαι τόσο πολύ το τίποτα! 10 Το απόλυτο τίποτα! 11 Οι άµυνές σου δεν θα 

λειτουργήσουν αλλά δεν κινδυνεύεις. 12 Δεν τις χρειάζεσαι. 13 Αναγνώρισέ το αυτό, και θα 

εξαφανιστούν. 14 Και τότε µόνο είναι που θα αποδεχθείς την αληθινή σου προστασία.  

 

M-16.7.  Πόσο απλά και εύκολα κυλά ο χρόνος για τον δάσκαλο του Θεού που έχει αποδεχθεί την 
προστασία Του. 2 Δεν τον ενδιαφέρουν πια όλα όσα έκανε πριν εν ονόµατι της ασφάλειας 3. Γιατί 

είναι ασφαλής και το γνωρίζει. 4 Εχει έναν Οδηγό ο Οποίος δεν θα αποτύχει. 5 Δεν χρειάζεται να 

κάνει διακρίσεις µεταξύ των προβληµάτων που αντιλαµβάνεται ως υπαρκτά, διότι Εκείνος προς τον 

Οποίο στρέφεται για όλα αυτά δεν αναγνωρίζει βαθµούς δυσκολίας ως προς την επίλυσή τους. 6 

Είναι τόσο ασφαλής στο παρόν, όσο ήταν και προτού γίνουν δεκτές οι ψευδαισθήσεις στο νου του, 

και όσο θα είναι όταν θα τις έχει εγκαταλείψει. 7 Δεν διαφοροποιείται η κατάστασή του από τις 
διαφοροποιήσεις του χρόνου ή του χώρου διότι τα πάντα  είναι ένα µέσα στο Θεό. 8 Αυτό είναι η 

ασφάλειά του. 9 Και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από αυτό. 
 

M-16.8.  Όµως θα υπάρξουν πειρασµοί στο δρόµο που έχει ακόµα µπροστά του ο δάσκαλος του 
Θεού, και γι αυτό, στη διάρκεια της ηµέρας, έχει ανάγκη να υπενθυµίζει στον εαυτό του την 

προστασία του. 2 Πως µπορεί να το κάνει αυτό, ειδικά στις στιγµές που ο νους του είναι 
απασχοληµένος µε εξωτερικά πράγµατα; 3 Δεν έχει παρά να προσπαθήσει και η επιτυχία του θα 

εξαρτηθεί από τη δύναµη της πίστης του στο ότι θα πετύχει. 4 Πρέπει να είναι σίγουρος ότι η 

επιτυχία του δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά ότι θα του δοθεί ανά πάσα στιγµή, οπουδήποτε και 

κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες την ζητήσει. 5 Θα υπάρxουν στιγµές που η σιγουριά του θα 

ταλαντεύεται και την ώρα που θα συµβαίνει αυτό θα προσπαθεί και πάλι, όπως άλλοτε, να βασιστεί 

στον εαυτό του και µόνον. 6 Μην λησµονείτε ότι αυτό είναι µαγεία και η µαγεία είναι ένα θλιβερό 
υποκατάστατο της πραγµατικής βοήθειας. 7 Η µαγεία δεν είναι αντάξια του δασκάλου του Θεού, 

επειδή δεν είναι αντάξια του Υιού του Θεού. 
 

M-16.9.  Αποφυγή της µαγείας είναι η αποφυγή του πειρασµού. 2 Διότι κάθε  πειρασµός δεν είναι 
παρά µια απόπειρα υποκατάστασης της Θέλησης του Θεού µε µια άλλη θέληση. 3 Αυτές οι 

απόπειρες µπορεί όντως να φαίνονται τροµακτικές αλλά είναι απλώς θλιβερές.4  Δεν µπορούν να 

έχουν κανενός είδους αποτελέσµατα, είτε καλά είτε κακά･ δεν µπορούν ούτε να ανταµείψουν ούτε 

να ζητήσουν θυσίες, ούτε να θεραπεύσουν ούτε να καταστρέψουν, ούτε να καθησυχάσουν ούτε να 

τροµοκρατήσουν. 5 Όταν κάθε µαγεία αναγνωρίζεται απλά ως ένα τίποτα, ο δάσκαλος του Θεού έχει 
φτάσει στο πιο προχωρηµένο επίπεδο. 6 Όλα τα ενδιάµεσα µαθήµατα δεν οδηγούν παρά σε αυτό, 

φέρνοντας αυτόν τον στόχο εγγύτερα στην αναγνώρισή του. 7 Γιατί κάθε είδος µαγείας, 
οποιασδήποτε µορφής, απλώς δεν κάνει τίποτα απολύτως. 8 Και η αδυναµία της είναι που καθιστά 

τόσο εύκολη την διαφυγή από αυτήν. 9 ΄Ό,τι δεν έχει επίδραση δύσκολα µπορεί να τροµοκρατήσει. 
 

M-16.10.  Δεν υπάρχει υποκατάστατο της Θέλησης του Θεού. 2 Σε αυτό το γεγονός είναι, µε απλά 

λόγια, που αφιερώνει την ηµέρα του ο δάσκαλος του Θεού. 3 Όποιο υποκατάστατο κι' αν δεχθεί ως 

αληθινό δεν µπορεί παρά να τον εξαπατήσει. 4 Όµως είναι ασφαλής από κάθε  εξαπάτηση εάν το 
αποφασίσει. 5 Ίσως χρειάζεται να θυµηθεί ότι “ο Θεός είναι µαζί µου. 6 Δεν µπορώ να εξαπατηθώ.” 

7 Ίσως να προτιµά άλλα λόγια, ή µια µόνο λέξη, ή και καµιά. 8 Ωστόσο πρέπει να εγκαταλείψει κάθε 

είδους πειρασµό να δεχθεί τη µαγεία ως αληθινή･ κι' αυτό πρέπει να το κάνει όχι επειδή η µαγεία 

είναι επίφοβη, όχι επειδή είναι αµαρτωλή, ούτε επειδή είναι επικίνδυνη αλλά απλώς επειδή δεν έχει 
κανένα απολύτως νόηµα. 9  Οι ρίζες της βρίσκονται στην θυσία και τον διαχωρισµό, που είναι δυο 

διαφορετικές όψεις του ίδιου λάθους και τίποτα άλλο· ο δάσκαλος του Θεού απλά επιλέγει να 

εγκαταλείψει όλα εκείνα που ποτέ δεν είχε. 10 Και γι' αυτήν του την “θυσία”, τα Ουράνια 

αποκαθίστανται στην επίγνωσή του. 
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M-16.11.  Αυτή, δεν είναι µια ανταλλαγή που θα την ήθελες; 2 Ό κόσµος ευχαρίστως θα την έκανε 

αυτή την ανταλλαγή, εάν γνώριζε ότι είναι εφικτή. 3 Και είναι οι δάσκαλοι του Θεού που πρέπει να 

διδάξουν στον κόσµο ότι είναι όντως εφικτή. 4 Κι' έτσι, λειτουργία τους αποτελεί να βεβαιωθούν ότι 

το έχουν µάθει οι ίδιοι. 5 Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος µέσα στην ηµέρα εκτός από το να πιστέψεις 
στην µαγεία γιατί µόνο αυτή είναι που οδηγεί στον πόνο. 6  “Δεν υπάρχει άλλη βούληση  εκτός από 

τη Βούληση του Θεού”. 7 Οι δάσκαλοί του γνωρίζουν ότι αυτό είναι αλήθεια και έχουν µάθει πως 
οτιδήποτε άλλο από αυτό είναι µαγεία. 8 Όλη η πίστη στην µαγεία  συντηρείται από µια και µόνη 

απλοϊκή αυταπάτη που λέει πως η µαγεία όντως λειτουργεί. 9 Οι δάσκαλοι του Θεού πρέπει καθ΄ολη 

την διάρκεια της εξάσκησής τους, κάθε µέρα, κάθε ώρα, ακόµα και κάθε λεπτό και κάθε 

δευτερόλεπτο, να αναγνωρίζουν τις µορφές της µαγείας και να αντιλαµβάνονται την µαταιότητά της. 
10 Ο φόβος φεύγει από πάνω τους κι έτσι πορεύονται. 11  Και µε αυτόν τον τρόπο ξανανοίγει η πύλη 

των Ουρανών και το φως τους µπορεί να λάµψει και πάλι πάνω σ' έναν ξένοιαστο νου.   
 

 

17. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΙΣ ΜΑΓΙΚΕΣ 

ΣΚΕΨΕΙΣ; 
 

M-17.1.  Αυτό είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα, και για το δάσκαλο και για τον µαθητή. 2 Εαν ο δάσκαλος 

του Θεού το χειριστεί λανθασµένα, έχει βλάψει τον εαυτό του και έχει επιτεθεί και στον µαθητή του. 
3 Αυτό ισχυροποιεί τον φόβο και κάνει την µαγεία να φαίνεται πολύ αληθινή και στους δυο τους. 4 

Γι' αυτό, ο τρόπος αντιµετώπισης της µαγείας τελικά είναι ένα µάθηµα που είναι σηµαντικό να το 
κατέχει ο δάσκαλος του Θεού. 5 Το πρώτο του µέληµα είναι να µην επιτεθεί στον µαθητή του. 6 Αν 

µια µαγική σκέψη του προκαλεί θυµό, οποιασδήποτε µορφής, τότε ο δάσκαλος του Θεού µπορεί να 

είναι σίγουρος ότι εκείνη την στιγµή ενδυναµώνει την πεποίθησή του στην αµαρτία και έχει 

καταδικάσει τον εαυτό του. 7 Ακόµα, µπορεί να είναι σίγουρος ότι έχει ζητήσει την κατάθλιψη, τον 
πόνο, το φόβο και την καταστροφή. 8 Ας θυµηθεί, λοιπόν, ότι αυτό που κάνει δεν είναι εκείνο που θα 

ήθελε να διδάσκει, γιατί δεν είναι εκείνο που θα ήθελε να µάθει.   
 

M-17.2.  Υπάρχει, παρόλα αυτά, ένας πειρασµός να αντιδρά κανείς στην µαγεία µε τρόπο που την 
ενισχύει. 2 Και αυτό δεν είναι πάντα εµφανές. 3 Πράγµατι, µπορεί εύκολα να κρύβεται πίσω από µια 

επιθυµία για παροχή βοήθειας. 4 Και αυτή η “διπλή” επιθυµία είναι που κάνει τη βοήθεια να µην 
αξίζει και πολύ και δεν µπορεί παρά να οδηγήσει σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. 5 Και δεν πρέπει 

και να ξεχνά κανείς ότι το αποτέλεσµα που προκύπτει θα επέλθει και στο δάσκαλο και στο µαθητή, 

εξίσου. 6 Πόσες φορές έχει τονιστεί ότι µόνο και µόνο στον εαυτό σου προσφέρεις; 7 Και που θα 

φαινόταν αυτό καλύτερα, παρά στους τρόπους που βοηθά ο δάσκαλος του Θεού αυτούς που 

χρειάζονται τη βοήθειά του; 8 Εδώ είναι που φαίνεται πεντακάθαρα ότι το δώρο του, δίνεται στον 
ίδιο τον εαυτό του. 9 Γιατί θα προσφέρει µόνο αυτό που έχει επιλέξει για τον εαυτό του. 10 Και µέσα 

σ' αυτό το δώρο έγκειται η κρίση του για τον άγιο Υιό του Θεού.  
 

M-17.3.  Το πιο εύκολο, είναι να διορθώνονται τα λάθη εκεί που είναι πιο φανερά και τα λάθη 

µπορούν να αναγνωρίζονται από τα αποτελέσµατά τους. 2 Ένα µάθηµα το οποίο έχει διδαχθεί σωστά 

δεν µπορεί να οδηγεί παρά µόνο στην απελευθέρωση και του δασκάλου και του µαθητή, που 
µοιράστηκαν ένα κοινό σκοπό. 3 Επίθεση µπορεί να υπάρξει µόνο αν υπήρξε αντίληψη 

διαφορετικών στόχων. 4 Και πραγµατικά, µόνο αυτό µπορεί να έχει συµβεί, αν το αποτέλεσµα είναι 
οτιδήποτε άλλο από χαρά. 5 Ο µοναδικός στόχος του δασκάλου συγκεντρώνει τον διαµοιρασµένο 

στόχο του µαθητή και τον στρέφει προς µια και µόνη κατεύθυνση, όπου το µόνο που ζητά πλέον 
είναι βοήθεια. 6 Στη συνέχεια, η ανταπόκριση σε αυτό το αίτηµα είναι εύκολη µε µια και µόνη 

απάντηση και αυτή η απάντηση θα εισέλθει αλάνθαστα στο νου του δασκάλου. 7 Από εκεί, η 

απάντηση ακτινοβολεί στο νου του µαθητή, ενοποιώντας τον µε το νου του δασκάλου.  
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M-17.4.  Ίσως είναι χρήσιµο να θυµόµαστε ότι κανένας δεν µπορεί να θυµώνει µε ένα γεγονός. 2 

Αυτό που προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα είναι πάντοτε µια ερµηνεία, ανεξάρτητα από την 
φαινοµενική αιτιολόγησή της από αυτά που εµφανίζονται ως γεγονότα. 3 Ανεξάρτητα, επίσης, από 

την ένταση του θυµού που προκαλείται. 4 Μπορεί να πρόκειται για έναν ελαφρό εκνευρισµό, τόσο 
ήπιο που να είναι δύσκολο ν' αναγνωριστεί καθαρά. 5 Ή µπορεί ακόµα και να πάρει την µορφή 

έντονης οργής, ακολουθούµενης από σκέψεις βίας, που είτε µοιάζει να πραγµατοποιούνται είτε 
παραµένουν φαντασίωση. 6 Δεν έχει σηµασία. 7 Όλες αυτές οι αντιδράσεις δεν έχουν καµιά 

ουσιαστική διαφορά. 8 Κρύβουν την αλήθεια και αυτό ποτέ δεν µπορεί να είναι ζήτηµα διαβάθµισης. 
9 Η αλήθεια ή είναι φανερή, ή δεν είναι. 10 Δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται µερικώς. 11 Όποιος 

δεν έχει επίγνωση της αλήθειας δεν µπορεί παρά να βλέπει ψευδαισθήσεις.  
 

M-17.5. Ο θυµός ως αντίδραση στην αντίληψη µαγικών σκέψεων, είναι µια βασική αιτία φόβου. 2 

Αναλογίσου τι σηµαίνει αυτή η αντίδραση, και γίνεται φανερό το πόσο κεντρικό ρόλο παίζει στο 

σύστηµα σκέψης του κόσµου. 3 Μια µαγική σκέψη, µε την εµφάνισή της και µόνον, πιστοποιεί έναν 
διαχωρισµό από τον Θεό. 4 Δηλώνει, µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο νους που πιστεύει ότι έχει 

ξεχωριστή βούληση η οποία µπορεί να εναντιώνεται στη Βούληση του Θεού, επίσης πιστεύει ότι 
µπορεί και να το επιτύχει. 5 Το ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί είναι προφανές. 6 Όµως είναι 

εξίσου προφανές ότι κάποιος είναι δυνατόν να το πιστεύει ως γεγονός. 7 Και εδώ είναι που βρίσκεται 
η γενέτειρα της ενοχής. 8 Εκείνος που σφετερίζεται τη θέση του Θεού και την παίρνει για τον εαυτό 

του αποκτά έναν θανάσιµο “εχθρό”. 9 Και πρέπει να προστατεύει µόνος του τον εαυτό του και να 

φτιάξει µια ασπίδα για να τον κρατά ασφαλή από µια οργή που δεν θα κοπάσει ποτέ και από µια 

εκδίκηση που δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ.  
 

M-17.6.  Πώς µπορεί να επιλυθεί αυτή η άνιση σύγκρουση; 2 Η κατάληξή της είναι αναπόφευκτη, 

επειδή το αποτέλεσµά της δεν µπορεί παρά να είναι ο θάνατος. 3 Πώς, λοιπόν, µπορεί κανείς να 

πιστέψει στις άµυνές του; 4 Πρέπει και πάλι να βοηθήσει η µαγεία. 5 Ξέχνα την σύγκρουση. 6 Δέξου 
την ως γεγονός και µετά ξέχνα την. 7 Μην µνηµονεύεις πόσο απίστευτα εναντίον σου είναι οι 

πιθανότητες. 8 Μην θυµάσαι το τεράστιο µέγεθος του εχθρού σου, και µην σκέφτεσαι πόσο 
ευάλωτος είσαι µπροστά του. 9 Δέξου τον διαχωρισµό σου, µα µην θυµάσαι το πώς συνέβη. 10 

Πίστεψε ότι τον “κέρδισες” αλλά µην διατηρείς ούτε την ελάχιστη ανάµνηση του Ποιός είναι στην 
πραγµατικότητα ο σπουδαίος “αντίπαλός” σου. 11 Προβάλλοντας την λήθη σου πάνω Του, σου 

φαίνεται ότι έχει ξεχάσει και Εκείνος.  
 

M-17.7.  Ποιά θα είναι όµως τώρα η αντίδρασή σου σε όλες τις µαγικές σκέψεις; 2 Δεν µπορεί παρά 

να αφυπνίζουν και πάλι την λανθάνουσα ενοχή, που την έχεις κρύψει αλλά δεν την έχεις 

εγκαταλείψει. 3 Κάθε µαγική σκέψη λέει καθαρά στο φοβισµένο νου σου: “Έχεις σφετεριστεί το 
ρόλο του Θεού. 4 Μην νοµίζεις ότι Αυτός το έχει ξεχάσει”. 5 Εδώ απεικονίζεται µε τον πιο 

απροκάλυπτο τρόπο ο φόβος του Θεού. 6 Διότι µε αυτή την σκέψη η ενοχή έχει ήδη ανεβάσει την 
παραφροσύνη στον θρόνο του Ίδιου του Θεού. 7 Και τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. 8 Εκτός από το να 

σκοτώσεις. 9 Εδώ είναι τώρα η σωτηρία. 10 Ένας οργισµένος πατέρας καταδιώκει τον ένοχο γιό του. 
11 Να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς, µόνο ανάµεσα σε αυτά έχεις να διαλέξεις.12  Πέρα από αυτά δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτό που έγινε δεν µπορεί να ξεγίνει. 13 Το σηµάδι του αίµατος δεν 
µπορεί να βγει ποτέ και όποιος το 'χει πάνω του πρέπει να βρει το θάνατο.  

 

M-17.8.  Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο Θεός στέλνει τους δασκάλους Του. 2 Φέρνουν το 

φως της ελπίδας από τον Ίδιο το Θεό. 3 Υπάρχει ένας τρόπος µε τον οποίο η απόδραση είναι εφικτή. 

4 Και είναι δυνατόν να µαθευτεί και να διδαχθεί, απαιτεί όµως υποµονή και άφθονη προθυµία. 5 Με 

αυτή την προϋπόθεση, η ολοφάνερη απλότητα του µαθήµατος ξεχωρίζει σαν ένα δυνατό φως µέσα 

στο σκοτάδι, γιατί περί αυτού πρόκειται. 6 Αν ο θυµός προέρχεται από µια ερµηνεία και όχι από ένα 
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γεγονός, τότε δεν είναι ποτέ δικαιολογηµένος. 7 Από την στιγµή που αυτό γίνει έστω και αµυδρά 

αντιληπτό, ο δρόµος είναι ανοιχτός. 8 Τώρα είναι δυνατόν να γίνει το επόµενο βήµα. 9 Επιτέλους, η 

ερµηνεία µπορεί ν' αλλάξει. 10 Οι µαγικές σκέψεις δεν χρειάζεται να οδηγούν στην καταδίκη, γιατί 
δεν έχουν πραγµατικά τη δύναµη να δηµιουργούν την ενοχή. 11 Κι' έτσι µπορούν να αγνοηθούν και 

µ' αυτό τον τρόπο κυριολεκτικά να ξεχαστούν.  
 

M-17.9.  Η παραφροσύνη, µοιάζει σίγουρα τροµακτική. 2 Στην πραγµατικότητα δεν έχει την δύναµη 

να δηµιουργήσει τίποτα. 3 Ακριβώς όπως η µαγεία, ούτε επιτίθεται ούτε προστατεύει. 4 Το να την 

βλέπεις και ν' αναγνωρίζεις το σύστηµα σκέψης της ισοδυναµεί µε το να κοιτάζεις το τίποτα. 5 

Μπορεί το τίποτα να προκαλέσει θυµό; 6 Μάλλον όχι. 7 Ας θυµάσαι λοιπόν, δάσκαλε του Θεού, ότι 

ο θυµός αναγνωρίζει µια πραγµατικότητα που δεν υπάρχει· παρ' όλα αυτά, ο θυµός είναι βέβαιος 
µάρτυρας ότι την πιστεύεις ως πραγµατική. 8 Τώρα είναι αδύνατον να γλυτώσεις, µέχρι να δεις ότι 

έχεις αντιδράσει στην ίδια σου την ερµηνεία, την οποία έχεις προβάλει σ' έναν εξωτερικό κόσµο. 9 

Άφησε τώρα να σου πάρουν αυτό το ζοφερό ξίφος. 10 Δεν υπάρχει θάνατος. 11 Αυτό το ξίφος δεν 

υπάρχει. 12 Ο φόβος του Θεού είναι αναίτιος. 13 Όµως η Αγάπη Του είναι η Αιτία των πάντων πέρα 

από κάθε φόβο και γι' αυτό είναι παντοτινά πραγµατική και αιώνια αληθινή.  

 

 

18. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ; 
 

M-18.1.  Μόνιµη διόρθωση, - που είναι και η µόνη πραγµατική διόρθωση,- δεν µπορεί να γίνει µέχρι 

την στιγµή που ο δάσκαλος του Θεού έχει πάψει να συγχέει την ερµηνεία µε το γεγονός, ή, την 
ψευδαίσθηση µε την αλήθεια. 2 Εάν λογοµαχήσει µε τον µαθητή του για µια µαγική σκέψη, της 

επιτεθεί, προσπαθήσει να τεκµηριώσει την πλάνη της ή να αποδείξει την αναλήθειά της, τότε το 
µόνο που κάνει είναι να δίνει µαρτυρία για την πραγµατικότητά της. 3 Σε αυτή την περίπτωση η 

κατάθλιψη είναι αναπόφευκτη, γιατί έχει “αποδείξει” και στον µαθητή του και στον εαυτό του, ότι 
αποστολή τους είναι να δραπετεύουν από την αλήθεια. 4 Και αυτό, δεν µπορεί παρά να είναι 

αδύνατον. 5 Η αλήθεια είναι αµετάβλητη. 6 Οι µαγικές σκέψεις δεν είναι τίποτε άλλο από 
ψευδαισθήσεις. 7 Διαφορετικά η σωτηρία θα ήταν απλά και µόνο µια διαφορετική µορφή του ίδιου 

πανάρχαιου, άπιαστου ονείρου. 8 Ωστόσο, το όνειρο της σωτηρίας έχει νέο περιεχόµενο. 9 Δεν είναι 
µόνο στη µορφή η διαφορά.  

 

M-18.2.  Το µείζον µάθηµα των δασκάλων του Θεού είναι να µάθουν πως ν' αντιδρούν στις µαγικές 

σκέψεις µε πλήρη απουσία θυµού. 2 Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να διακηρύσσουν την 
αλήθεια για τον εαυτό τους. 3 Μέσω αυτών, το Άγιο Πνεύµα µπορεί πλέον να µιλά για την αλήθεια 

του Υιού του Θεού. 4 Τώρα µπορεί να θυµίζει στον κόσµο την αναµαρτησία· την µοναδική, 

αναλλοίωτη και µη µεταβλητή κατάσταση που είναι ιδιότητα όλων όσων δηµιούργησε ο Θεός. 5 

Τώρα µπορεί να απευθύνει το Λόγο του Θεού σε αυτιά που ακούν και να κοµίσει την όραση του 
Χριστού σε µάτια που βλέπουν. 6 Τώρα είναι ελεύθερο να διδάξει σε όλους τους νόες την αλήθεια 

για το ποιοί είναι, έτσι ώστε να επιστρέψουν µε χαρά σε Αυτόν. 7 Και τώρα η ενοχή συγχωρείται 
καθώς παραβλέπεται εντελώς, µέσα από την όραση του Αγίου Πνεύµατος και το Λόγο του Θεού. 

 

M-18.3.  Ο θυµός δεν κάνει άλλο από το να στριγκλίζει: “Η ενοχή είναι πραγµατική!” 2 Η αλήθεια 

συγκαλύπτεται καθώς αυτή η παρανοϊκή πεποίθηση υιοθετείται, υποκαθιστώντας το Λόγο του Θεού. 
3 Τα µάτια του σώµατος τώρα, τάχα, “βλέπουν”· τα αυτιά του σώµατος και µόνο µπορούν, τάχα, να 

“ακούν”. 4 Ο λιγοστός του χώρος και η µικροσκοπική αναπνοή του καθίστανται το µέτρο της 
πραγµατικότητας. 5 Και η αλήθεια καταλήγει να είναι εικονική και χωρίς νόηµα. 6 Η Διόρθωση έχει 

µια απάντηση για όλ' αυτά και για τον κόσµο που στηρίζεται σ' αυτά:  

 

7 Δεν κάνεις τίποτ' άλλο από το να συγχέεις την ερµηνεία µε την αλήθεια.  
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8 Και κάνεις λάθος. 9 Το λάθος, όµως, δεν είναι αµαρτία, ούτε τα λάθη σου έχουν 

αποκαθηλώσει την πραγµατικότητα από το θρόνο της. 10 Ο Θεός βασιλεύει παντοτινά, 

και µόνο οι δικοί Του νόµοι κυριαρχούν πάνω σε σένα και τον κόσµο. 11 Η Αγάπη 

Του παραµένει το µόνο υπαρκτό πράγµα.  

12 Ο φόβος είναι ψευδαίσθηση, γιατί είσαι όµοιος µε Αυτόν.  

 

M-18.4.  Προκειµένου λοιπόν να θεραπευθεί ο δάσκαλος του Θεού, καθίσταται απαραίτητο  να 

επιτρέπει να διορθώνονται όλα του τα λάθη. 2 Αν ανιχνεύσει στον εαυτό του έστω και το παραµικρό 

ίχνος ενόχλησης, κατά την ανταπόκρισή του σε οποιονδήποτε, ας συνειδητοποιήσει αµέσως ότι έχει 
κάνει µια ερµηνεία που δεν είναι σωστή. 3 Ας στραφεί τότε εντός, στον εσωτερικό Οδηγό του, και ας 

αφήσει Εκείνον να κρίνει ποιά θα έπρεπε να είναι η αντίδρασή του. 4 Έτσι θεραπεύεται, και καθώς 
θεραπεύεται ο ίδιος, µαζί του θεραπεύεται και ο µαθητής. 5 Η µοναδική ευθύνη του δασκάλου του 

Θεού είναι ν' αποδεχθεί την Εξιλέωση για τον εαυτό του. 6 Εξιλέωση σηµαίνει διόρθωση, ή, 

αναίρεση των λαθών. 7 Όταν έχει επιτευχθεί αυτό, ο δάσκαλος του Θεού εξ' ορισµού γίνεται εργάτης 

θαυµάτων. 8 Οι αµαρτίες του έχουν συγχωρεθεί, και δεν καταδικάζει πια τον εαυτό του. 9 Πώς 
µπορεί λοιπόν να καταδικάσει οποιονδήποτε; 10 Και ποιόν θα αποτύγχανε να θεραπεύσει η δική του 

συγχώρεση; 

   

 

 

 

19. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; 
 

M-19.1.  Δικαιοσύνη είναι η θεία διόρθωση της αδικίας. 2 Η αδικία είναι η βάση κάθε κρίσης σ' 

αυτόν τον κόσµο. 3 Η δικαιοσύνη διορθώνει τις ερµηνείες που προκαλεί η αδικία, και τις 

εξουδετερώνει. 4 Στον Ουρανό δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη ούτε αδικία, γιατί εκεί, δεν µπορεί να 

υπάρξει λάθος και η διόρθωση δεν έχει νόηµα. 5 Σε αυτόν τον κόσµο, ωστόσο, η συγχώρεση 

εξαρτάται από τη δικαιοσύνη, εφ΄όσον κάθε επίθεση δεν µπορεί παρά να είναι άδικη. 6 Δικαιοσύνη 

είναι η ετυµηγορία του Αγίου Πνεύµατος για τον κόσµο. 7 Εξαιρουµένης της δικής Του κρίσης δεν 

µπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη, γιατί κανείς σε αυτόν τον κόσµο δεν είναι σε θέση να κάνει µόνο 
δίκαιες ερµηνείες παραµερίζοντας κάθε µορφή αδικίας. 8 Εαν ο Υιός του Θεού κρινόταν δίκαια, δεν 

θα είχε ανάγκη σωτηρίας. 9 Η σκέψη του διαχωρισµού θα ήταν παντοτινά αδιανόητη. 

 

M-19.2.  Η δικαιοσύνη, όπως και το αντίθετό της, είναι µια ερµηνεία. 2 Είναι, ωστόσο, η µόνη 

ερµηνεία που οδηγεί στην αλήθεια. 3 Αυτό καθίσταται δυνατόν επειδή µολονότι δεν είναι καθεαυτό 

πραγµατική, η δικαιοσύνη δεν περιέχει τίποτα που να αντιτίθεται στην αλήθεια. 4 Δεν υπάρχει καµιά 

εγγενής σύγκρουση µεταξύ δικαιοσύνης και αλήθειας· η δικαιοσύνη δεν είναι παρά ένα µικρό πρώτο 

βήµα προς την αλήθεια. 5 Όσο προχωρά κανείς, το µονοπάτι αλλάζει πολύ. 6 Και κανένας δεν θα 

µπορούσε να προβλέψει από την αρχή όλη την λαµπρότητα, το µεγαλείο της εικόνας και την 

απεραντοσύνη των προοπτικών που του ανοίγονται καθώς συνεχίζεται το ταξίδι. 7 Αλλά ακόµα και 
αυτά που, καθώς κάποιος προχωρά, το µεγαλείο τους φτάνει σε απερίγραπτα ύψη, είναι πραγµατικά 

λίγα µπροστά σε όλα εκείνα που τον περιµένουν όταν το µονοπάτι τελειώσει και µαζί του τελειώσει 
και ο χρόνος. 8 Αλλά από κάπου πρέπει κανείς να ξεκινήσει. 9 Η δικαιοσύνη είναι η αφετηρία.  

 

M-19.3.  Κάθε ιδέα ή αντίληψη που έχεις για τους αδελφούς σου και τον εαυτό σου, κάθε φόβος για 

µελλοντικές καταστάσεις και κάθε έγνοια για το παρελθόν, όλα προέρχονται από την αδικία. 2 Αυτά 

είναι τα γυαλιά που µπαίνοντας µπροστά από τα µάτια του σώµατος, παραµορφώνουν την αντίληψη 

και φέρνουν µαρτυρία του διαστρεβλωµένου κόσµου στον  νου ο οποίος κατασκεύασε τα γυαλιά και 
του είναι ιδιαίτερα προσφιλή. 3 Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή αυθαίρετα και επιλεκτικά, έχει 

οικοδοµηθεί κάθε έννοια αυτού του κόσµου. 4 Οι «αµαρτίες» έρχονται στην αντίληψή σου και 
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τεκµηριώνονται µε µια προσεκτικά επιλεκτική διαδικασία µέσα στην οποία κάθε σκέψη για ενότητα 

δεν µπορεί παρά να χαθεί. 5 Η συγχώρεση δεν έχει θέση σε ένα τέτοιο σύστηµα, όπου κάθε 

«αµαρτία» µοιάζει παντοτινά αληθινή.  

 

M-19.4.  Η σωτηρία είναι η δικαιοσύνη του Θεού. 2 Αποκαθιστά στην επίγνωσή σου την ενότητα 

των κοµµατιών τα οποία εσύ αντιλαµβάνεσαι σαν αποκοµµένα και διαχωρισµένα. 3 Και αυτό είναι 

που υπερνικά το φόβο του θανάτου. 4 Γιατί τα διαχωρισµένα κοµµάτια πρέπει να παρακµάσουν και 
να πεθάνουν, αλλά η ενότητα είναι αθάνατη. 5 Παραµένει πάντα και για πάντα όπως ο Δηµιουργός 

της, καθώς είναι ένα µε Αυτόν. 6  Η Κρίση του Θεού είναι η δικαιοσύνη Του. 7 Είναι µια Κρίση που 
δεν περιέχει ούτε ίχνος καταδίκης· µια αξιολόγηση βασισµένη εξ' ολοκλήρου στην αγάπη· και πάνω 

της, εσύ έχεις προβάλει τη δική σου αδικία, καταλογίζοντας στο Θεό τα γυαλιά της διαστρεβλωµένης 
αντίληψης µέσα από τα οποία εσύ κοιτάζεις. 8 Τώρα πια είναι δικά του και όχι δικά σου. 9 Φοβάσαι 

Εκείνον και δεν καταλαβαίνεις ότι µισείς και φοβάσαι τον Εαυτό σου σαν εχθρό.  
 

M-19.5.  Προσευχήσου για τη δικαιοσύνη του Θεού και µην συγχέεις το έλεός Του µε τον δικό σου 
παραλογισµό. 2 Η αντίληψη µπορεί να κατασκευάσει οποιαδήποτε εικόνα που ο νους επιθυµεί να 

δει. 3 Να το θυµάσαι αυτό. 4 Σε αυτό στηρίζεται είτε ο Παράδεισος είτε η κόλαση, ανάλογα µε το τι 
επιλέγεις. 5 Η δικαιοσύνη του Θεού δείχνει προς τα Ουράνια, προς τον Παράδεισο, απλά και µόνο 

επειδή είναι εντελώς αµερόληπτη. 6 Αποδέχεται κάθε στοιχείο που της προσκοµίζεται· γιατί δεν 
αποκλείει τίποτα και δεν αξιολογεί κανένα στοιχείο ως διαχωρισµένο και ξεχωριστό από όλα τα 

υπόλοιπα. 7 Μόνο από αυτή την οπτική γωνία κρίνει. 8 Εδώ, κάθε επίθεση και καταδίκη καθίσταται 
άσκοπη και αστήρικτη. 9 Η αντίληψη αναπαύεται, ο νους είναι γαλήνιος και το φως επιστρέφει και 

πάλι. 10 Η όραση έχει τώρα αποκατασταθεί. 11 Αυτό που είχε χαθεί τώρα έχει βρεθεί. 12 Η ειρήνη 

του Θεού κατέρχεται σε όλο τον κόσµο και µπορούµε να δούµε. 13 Και βλέπουµε! 

 

 

20. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 
 

M-20.1.  Έχει ειπωθεί ότι υπάρχει ένα είδος ειρήνης που δεν είναι αυτού του κόσµου. 2 Πώς 

αναγνωρίζεται; 3 Πώς βρίσκεται; 4 Και έχοντας βρεθεί, πώς διατηρείται; 5 Ας εξετάσουµε κάθε 
ερώτηση χωριστά γιατί κάθε µια αφορά ένα διαφορετικό βήµα στο µονοπάτι.  

 

M-20.2.  Κατ’ αρχήν, πώς µπορείς να αναγνωρίσεις την ειρήνη του Θεού; 2 Η ειρήνη του Θεού 

αρχικά αναγνωρίζεται από ένα µόνο πράγµα: είναι από κάθε άποψη εντελώς διαφορετική από 
οποιαδήποτε προηγούµενη εµπειρία. 3 Δεν σου θυµίζει τίποτα. 4 Δεν προκαλεί κανένα συνειρµό. 5 

Είναι κάτι το εντελώς καινούργιο. 6 Υπάρχει µια αντίθεση, πράγµατι, ανάµεσα σε αυτήν και σε 
ολόκληρο το παρελθόν. 7 Όµως, κατά περίεργο τρόπο, δεν είναι µια αντίθεση µε πραγµατικές 

διαφορές. 8 Το παρελθόν απλά γλιστρά και φεύγει και στη θέση του βρίσκεται η αιώνια γαλήνη. 9 

Μόνο αυτό. 10 Η αντίθεση που έγινε αρχικά αντιληπτή απλά έχει χαθεί. 11 Η ησυχία έφτασε να 

σκεπάζει τα πάντα.  

 

M-20.3.  Πώς βρίσκεται αυτή η γαλήνη; 2 Κανένας δεν µπορεί να αποτύχει να την βρει, φτάνει να 

αναζητήσει τις προϋποθέσεις της. 3 Η ειρήνη του Θεού δεν µπορεί ποτέ να εισέλθει εκεί όπου 

υπάρχει θυµός, γιατί ο θυµός δεν µπορεί παρά να αρνείται την ύπαρξη της ειρήνης. 4 Όποιος θεωρεί 
τον θυµό δικαιολογηµένο µε οποιοδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε περίσταση, διακηρύσσει ότι η 

ειρήνη δεν έχει νόηµα και πρέπει να πιστεύει ότι δεν µπορεί να υπάρχει. 5 Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, η ειρήνη δεν µπορεί να βρεθεί. 6 Συνεπώς, η συγχώρεση είναι η αναγκαία προϋπόθεση για 

να βρεις την ειρήνη του Θεού. 7 Πέραν αυτού, µε δεδοµένη τη συγχώρεση, δεν µπορεί παρά να 

υπάρχει ειρήνη. 8 Γιατί τι άλλο εκτός από την επίθεση θα οδηγήσει σε πόλεµο; 9 Και τι άλλο εκτός 

από την ειρήνη είναι αντίθετο στον πόλεµο; 10 Εδώ η αρχική αντίθεση ξεχωρίζει καθαρά και 
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αναµφισβήτητα. 11 Ωστόσο, όταν η ειρήνη βρεθεί, ο πόλεµος δεν έχει νόηµα. 12 Και είναι η 

σύγκρουση που γίνεται πλέον αντιληπτή ως ανύπαρκτη και εξωπραγµατική. 

 

M-20.4.  Πώς µπορεί κάποιος να διατηρήσει την ειρήνη τη Θεού, από την στιγµή που θα την βρεί; 2 

Ο θυµός, µε όποια µορφή κι' αν επανεµφανιστεί, θα ρίξει και πάλι το βαρύ πέπλο του και η 

πεποίθηση ότι η ειρήνη δεν µπορεί να υπάρχει θα επιστρέψει σίγουρα. 3 Ο πόλεµος γίνεται και πάλι 

αποδεκτός ως η µοναδική πραγµατικότητα. 4 Τώρα πρέπει για άλλη µια φορά να αφήσεις το ξίφος 
σου µολονότι δεν συνειδητοποιείς ότι το 'χεις ξαναπάρει στα χέρια σου. 5 Αλλά - καθώς τώρα 

θυµάσαι, έστω και αµυδρά, τι ευτυχία είχες δίχως αυτό - θ' ανακαλύψεις ότι προφανώς το έχεις 
ξαναπιάσει για να αµυνθείς. 6 Σταµάτα τώρα για µια στιγµή και σκέψου το εξής: την σύγκρουση 

θέλεις ή µήπως η ειρήνη του Θεού είναι καλύτερη επιλογή; 7 Ποιό σου δίνει περισσότερα; 8 Ένας 
ήσυχος νους δεν είναι µικρό δώρο. 9 Δεν θα προτιµούσες να ζήσεις αντί να διαλέξεις να πεθάνεις;  

 

M-20.5.  Το να ζεις είναι χαρά, ενώ ο θάνατος µόνο θρήνος µπορεί να είναι. 2 Στο θάνατο βλέπεις 

την απόδραση από αυτό που κατασκεύασες. 3 Αλλά αυτό που δεν βλέπεις, είναι ότι εσύ έφτιαξες τον 
θάνατο, και αυτός δεν είναι παρά µια ψευδαίσθηση τέλους. 4 Ο θάνατος δεν µπορεί να είναι 

απόδραση, γιατί δεν είναι η ζωή το πρόβληµα. 5 Η ζωή δεν έχει αντίθετο επειδή ο Θεός είναι ζωή. 6 

Η ζωή και ο θάνατος φαίνονται σαν αντίθετα επειδή εσύ έχεις αποφασίσει ότι ο θάνατος βάζει τέλος 

στη ζωή. 7 Συγχώρεσε τον κόσµο, και θα κατανοήσεις πως ό,τι δηµιούργησε ο Θεός δεν µπορεί να 

έχει τέλος, και καθε τι που δεν δηµιούργησε Εκείνος, δεν είναι αληθινό. 8 Σε αυτή και µόνο την 

πρόταση περιέχεται το νόηµα των µαθηµάτων µας. 9  Σ' αυτή και µόνο την πρόταση δίνεται στην 
πρακτική µας η µοναδική της κατεύθυνση. 10 Και σε αυτή και µόνο ττην πρόταση προσδιορίζεται 

επακριβώς όλο το πρόγραµµα διδασκαλίας του Αγίου Πνεύµατος.  
 

M-20.6.  Τι είναι η ειρήνη του Θεού; 2 Τίποτα περισσότερο από αυτό: Η απλή κατανόηση ότι δεν 
υπάρχει τίποτα απολύτως που να αντιτίθεται στο Θέληµά Του. 3 Δεν υπάρχει σκέψη που να 

αντιβαίνει στη Βούλησή Του και παρ'ολα αυτά να µπορεί να είναι αληθινή. 4 Η αντίθεση ανάµεσα 

στη δική σου και τη δική Του θέληση µόνο έµοιαζε να είναι αληθινή. 5 Στην πραγµατικότητα δεν 

υπήρχε διαµάχη, γιατί η Θέλησή Του είναι η δική σου. 6 Η πανίσχυρη Θέληση του Ίδιου του Θεού 
είναι το δώρο του σ΄εσένα. 7 Δεν επιζητά να την κρατήσει για τον Εαυτό Του. 8 Εσύ γιατί να 

επιδιώκεις να κρατήσεις τις µικροσκοπικές, εύθραυστες φαντασιώσεις σου διαχωρισµένες από 
Αυτόν; 9 Η Θέληση του Θεού είναι µόνο µία και αυτή µόνο υπάρχει. 10 Αυτή είναι η κληρονοµιά 

σου. 11 Το σύµπαν πέρα από τον ήλιο και τα άστρα, και όλες οι σκέψεις που µπορείς να συλλάβεις, 
σου ανήκουν. 12 Η ειρήνη του Θεού είναι η προϋπόθεση της Βούλησής Του. 13 Επίτυχε την ειρήνη 

Του και θυµίσου Τον.  
 

 

21. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 
 

M-21.1.  Κυριολεκτικά µιλώντας, οι λέξεις δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο στη θεραπεία. 2 Ο 

κινητήριος παράγων είναι η προσευχή, ή, η παράκληση. 3 Αυτό που ζητάς, λαµβάνεις. 4 Αυτό όµως 

έχει να κάνει µε το αίτηµα της καρδιάς, όχι µε τις λέξεις που χρησιµοποιείς στην προσευχή. 5 

Μερικές φορές τα λόγια και η (πραγµατική) δέηση αντιφάσκουν· άλλες φορές, συµφωνούν. 6 Δεν 

έχει σηµασία. 7 Ο Θεός δεν αντιλαµβάνεται τις λέξεις, επειδή κατασκευάστηκαν από 
διαχωρισµένους νόες για να τους κρατάνε µέσα στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού. 8 Οι λέξεις 

µπορούν να είναι χρήσιµες, ιδιαίτερα για τους αρχάριους, στο να βοηθούν τη συγκέντρωση και να 

διευκολύνουν τον αποκλεισµό – ή έστω, τον περιορισµό - των άσχετων σκέψεων. 9 Παρόλα αυτά, ας 

µην ξεχνάµε ότι οι λέξεις δεν είναι παρά σύµβολα που συµβολίζουν άλλα σύµβολα. 10 Έτσι, 
απέχουν διπλά απο την πραγµατικότητα.  
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M-21.2.  Ως σύµβολα, οι λέξεις έχουν πολύ συγκεκριµένες εννοιολογικές αναφορές. 2 Ακόµη και 
όταν µοιάζει να παραπέµπουν σε κατεξοχήν αφηρηµένες έννοιες, η εικόνα που φέρνουν στο µυαλό 

τείνει να είναι πολύ συγκεκριµένη. 3 Αν δεν έρθει στο νου κάποιο συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς 
που να συνδέεται µε τη λέξη, τότε η λέξη έχει ελάχιστο ή καθόλου ουσιαστικό νόηµα, κι' έτσι δεν 

µπορεί να βοηθήσει τη θεραπευτική διαδικασία. 4 Η προσευχή της καρδιάς δεν ζητά πραγµατικά 

συγκεκριµένα πράγµατα. 5 Ζητά πάντοτε κάποιο είδος εµπειρίας ή συναισθηµατικής κατάστασης· τα 

συγκεκριµένα πράγµατα που ζητούνται, απλώς είναι αυτά που ο προσευχόµενος νοµίζει ότι θα του 
προκαλέσουν την επιθυµητή εµπειρία. 6 Οι λέξεις λοιπόν, συµβολίζουν αυτά που ζητάµε, αλλά αυτά 

καθεαυτά τα ζητούµενα απλά και µόνο συµβολίζουν τις εµπειρίες που ελπίζουµε να έχουµε.  
 

M-21.3.  Η προσευχή για πράγµατα αυτού του κόσµου θα φέρει εµπειρίες αυτού του κόσµου. 2 Αν 
αυτό ζητήσει η επίκληση της καρδιάς, αυτό θα δοθεί επειδή αυτό θα ληφθεί. 3 Στην αντίληψη 

εκείνου που ζητά, είναι αδύνατον να µείνει αναπάντητη η προσευχή της καρδιάς. 4 Αν ζητά το 
αδύνατον, αν επιθυµεί κάτι που δεν υπάρχει ή αναζητά µε την καρδιά του ψευδαισθήσεις, όλο αυτό 

το αποκτά. 5 Η δύναµη της απόφασής του, του το προσφέρει ακριβώς όπως το ζητά. 6 Εδώ 

βρίσκονται και η κόλαση και ο Παράδεισος. 7 Αυτή είναι η µόνη δύναµη που έχει αποµείνει στον 

αποκοιµησµένο Υιό του Θεού. 8 Είναι αρκετή. 9 Τα λόγια του δεν έχουν σηµασία. 10 Μόνο ο Λόγος 
του Θεού έχει σηµασία, επειδή συµβολίζει αυτό για το οποίο δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο 

σύµβολο. 11 Μόνο το Άγιο Πνεύµα καταλαβαίνει τι αντιπροσωπεύει αυτός ο Λόγος. 12 Και αυτό, 
είναι επίσης αρκετό. 

 

M-21.4.  Πρέπει λοιπόν ο δάσκαλος του Θεού ν' αποφεύγει να χρησιµοποιεί λέξεις στη διδασκαλία 

του; 2 Ασφαλώς όχι! 3 Υπάρχουν πολλοί που πρέπει να προσεγγιστούν µε τα λόγια, καθώς δεν είναι 
ακόµα σε θέση να ακούν στη σιωπή. 4 Ωστόσο, ο δάσκαλος του Θεού πρέπει να µάθει να 

χρησιµοποιεί τις λέξεις µ' ένα καινούριο τρόπο. 5 Βαθµιαία, µαθαίνει πως να επιτρέπει να 

επιλέγονται οι λέξεις για λογαριασµό του, σταµατώντας να αποφασίζει µόνος του για το τι θα πει. 6 

Η διαδικασία αυτή είναι απλώς µια ειδική περίπτωση της άσκησης θαυµάτων που λέει “Θα κάνω ένα 

βήµα πίσω και θ' αφήσω Εκείνον να καθοδηγεί.” 7 Ο δάσκαλος του Θεού αποδέχεται τα λόγια που 

του προσφέρονται, και δίνει καθώς λαµβάνει. 8 Δεν κατευθύνει ο ίδιος την πορεία του λόγου του. 9 

Αφουγκράζεται, ακούει και µετά µιλά.  

 

M-21.5.  Σ' αυτή την πτυχή της µάθησής του, ο δάσκαλος του Θεού έρχεται αντιµέτωπος µε ένα 

µεγάλο εµπόδιο: το φόβο του για την εγκυρότητα όσων ακούει. 2 Και όντως, αυτά που ακούει 
µπορεί να τον ξαφνιάζουν ή και να τον φοβίζουν. 3 Κι' ακόµα, µπορεί να µοιάζουν τελείως άσχετα 

µε το παρουσιαζόµενο πρόβληµα - όπως ο ίδιος το αντιλαµβάνεται -  και µπορεί πραγµατικά να 

φέρνουν το δάσκαλο αντιµέτωπο µε µια κατάσταση που µοιάζει να τον βάζει σε πολύ δύσκολη θέση. 

4 Όλα αυτά είναι κρίσεις που δεν έχουν καµιά αξία. 5 Κρίσεις δικές του, προερχόµενες από µια 

κακοµοίρικη αντίληψη για τον εαυτό του, την οποία θα ήθελε να εγκαταλείψει. 5 Μην κρίνεις τα 

λόγια που έρχονται στο νου σου, µα πρόσφερέ τα µε εµπιστοσύνη. 7 Είναι πολύ σοφώτερα από τα 

δικά σου. 8 Οι δάσκαλοι του Θεού έχουν το Λόγο του Θεού πίσω από τα σύµβολά τους. 9 Και Αυτός 

ο Ίδιος δίνει στα λόγια που χρησιµοποιούν, τη δύναµη του Πνεύµατός Του, εξυψώνοντάς τα από 
σύµβολα χωρίς νόηµα, στο Κάλεσµα των ίδιων των Ουρανών.  

 

 

22. ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΙΛΕΩΣΗ; 
 

M-22.1.  Η θεραπεία και Η Εξιλέωση δεν συνδέονται απλώς· είναι ένα και το αυτό. 2 Δεν υπάρχουν 

βαθµοί δυσκολίας στα θαύµατα γιατί δεν υπάρχουν διαβαθµίσεις  Εξιλέωσης. 3 Είναι η µοναδική 

ολοκληρωµένη ιδέα που µπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσµο, επειδή είναι η πηγή µιας πλήρως 

ενοποιηµένης αντίληψης. 4 Μια µερική Εξιλέωαη είναι µια ιδέα χωρίς νόηµα, ακριβώς όπως είναι 
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αδιανόητο να υπάρχουν ειδικές ζώνες κολάσεως µέσα στον Παράδεισο. 5 Δέξου την Εξιλέωση και 
έχεις θεραπευτεί. 6 Η Εξιλέωση είναι ο Λόγος του Θεού. 7 Δέξου τον Λόγο Του και τι αποµένει για 

να κάνει την ασθένεια εφικτή; 8 Δέξου τον Λόγο Του και κάθε θαύµα έχει πραγµατοποιηθεί. 9 Το να 

συγχωρείς σηµαίνει να θεραπεύεις. 10 Ο δάσκαλος του Θεού έχει δεχτεί ως µοναδική λειτουργία του 

την αποδοχή της Εξιλέωσης.11 Τι υπάρχει, λοιπόν, που δεν µπορεί να θεραπεύσει; 12 Ποιό θαύµα 

µπορεί να παρακρατηθεί από αυτόν;  

 

M-22.2.  Η πρόοδος του δασκάλου του Θεού µπορεί να είναι αργή ή γρήγορη, αναλόγως αν 

αναγνωρίζει την ιδιότητα της Εξιλέωσης να συµπεριλαµβάνει τα πάντα χωρίς εξαίρεση, ή προσωρινά 

εξαιρεί από Αυτήν κάποιους τοµείς προβληµάτων. 2 Σε ορισµένες περιπτώσεις, γίνεται µια ξαφνική 

και πλήρης συνειδητοποίηση της απόλυτης εφαρµοσιµότητας του µαθήµατος της Εξιλέωσης σε όλες 
τις καταστάσεις αλλά αυτό είναι σχετικά σπάνιο. 3 Ο δάσκαλος του Θεού µπορεί να έχει αποδεχτεί 

τη λειτουργία που του έχει δώσει ο Θεός πολύ πριν µάθει όλα όσα του επιφυλάσσει αυτή η αποδοχή 

του. 4 Το µόνο που είναι σίγουρο, είναι η κατάληξη. 5 Η αναγκαία συνειδητοποίηση της 

προϋπόθεσης της συµπερίληψης, µπορεί να τον βρει σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής. 6 Αν 
φαίνεται µακρύς ο δρόµος, ας είναι ικανοποιηµένος. 7 Έχει αποφασίσει για την κατεύθυνση που 

θέλει να ακολουθήσει. 8 Του ζητήθηκε κάτι περισσότερο; 9 Και εφόσον έχει κάνει αυτό που ήταν 
απαραίτητο, θα του στερούσε ο Θεός τα υπόλοιπα;  

 

Μ-22.3 Ότι η συγχώρεση είναι θεραπεία, χρειάζεται να γίνει κατανοητό, αν είναι να σηµειώσει 

πρόοδο ο δάσκαλος του Θεού. 2 Η ιδέα ότι το σώµα µπορεί να ασθενήσει αποτελεί κεντρική έννοια 

στο σύστηµα σκέψης του εγώ. 3 Αυτή η σκέψη προσδίδει αυτονοµία στο σώµα, το διαχωρίζει από 

τον νου, και διατηρεί την ιδέα της επίθεσης αλώβητη. 4 Εάν το σώµα µπορούσε να αρρωστήσει, η 

Εξιλέωση θα ήταν αδύνατη. 5 Ένα σώµα που µπορεί να διατάξει έναν νου να κάνει ό,τι νοµίζει αυτό, 

απλά θα έπαιρνε τη θέση του Θεού και θα αποδείκνυε ότι η σωτηρία είναι ανέφικτη. 6 Τι θα απέµενε 
λοπόν να θεραπευτεί; 7 Το σώµα έχει γίνει άρχοντας του νου. 8 Πώς θα µπορούσε ο νους να 

επιστρέψει στο Άγιο Πνεύµα αν δεν φονευόταν το σώµα; 9 Και ποιός θα επιθυµούσε την σωτηρία µε 
τέτοιο τίµηµα;  

 

M-22.4.  Σίγουρα η ασθένεια δεν µοιάζει να είναι ζήτηµα επιλογής. 2 Ούτε και θα πίστευε κανείς 

πραγµατικά ότι θέλει να είναι άρρωστος. 3 Ίσως να µπορεί να δεχτεί την ιδέα σε θεωρητικό επίπεδο, 
όµως, στο επίπεδο του πώς αντιλαµβάνεται κανείς τόσο τον εαυτό του όσο και  όλους τους άλλους, 

σπάνια µπορεί να την εφαρµόσει µε συνέπεια σε κάθε συγκεκριµένη µορφή ασθένειας. 4 Ούτε είναι 
σε αυτό το επίπεδο που ο δάσκαλος του Θεού επικαλείται το θαύµα της θεραπείας. 5 Παραβλέπει και 

το νου και το σώµα, βλέποντας µόνο το πρόσωπο του Χριστού να λάµπει εµπρός του, διορθώνοντας 
όλα τα λάθη και θεραπεύοντας κάθε αντίληψη. 6 Η θεραπεία είναι το αποτέλεσµα της αναγνώρισης, 

από τον δάσκαλο του Θεού, ποιός είναι αυτός που χρειάζεται θεραπεία. 7 Αυτή η αναγνώριση δεν  
αναφέρεται κάπου συγκεκριµένα. 8 Ισχύει για όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός. 9 Και µε αυτή την 

αναγνώριση, θεραπεύονται όλες οι ψευδαισθήσεις. 
 

M-22.5.  Όταν ένας δάσκαλος του Θεού αποτυγχάνει να θεραπεύσει, είναι επειδή έχει ξεχάσει Ποιός 
είναι. 2 Έτσι, η ασθένεια κάποιου άλλου γίνεται δική του. 3 Επιτρέποντας να συµβεί αυτό, έχει 

ταυτιστεί µε το εγώ ενός άλλου και κατά συνέπεια τον έχει δει ως ένα σώµα. 4 Κάνοντάς το αυτό, 
έχει αρνηθεί να δεχτεί την Εξιλέωση για τον εαυτό του και βέβαια δεν µπορεί και να την προσφέρει 

εν ονόµατι του Χριστού στον αδελφό του. 5 Ουσιαστικά, δεν θα είναι καθόλου σε θέση να 

αναγνωρίσει τον αδελφό του, διότι ο Πατέρας του δεν δηµιούργησε σώµατα κι' έτσι το µόνο που 

βλέπει στον αδελφό του είναι το µη πραγµατικό. 6 Τα λάθη δεν διορθώνουν λάθη και η 

στρεβλωµένη αντίληψη δεν θεραπεύει. 7 Κάνε ένα βήµα πίσω τώρα, δάσκαλε του Θεού. 8 Έχεις 

κάνει λάθος. 9 Μην χαράζεις πορεία, γιατί έχεις χάσει το δρόµο. 10 Στρέψου γοργά προς τον 
Δάσκαλό σου και άφησε τον εαυτό σου να θεραπευτεί.  
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M-22.6.   Η Εξιλέωση προσφέρεται καθολικά. 2 Είναι εξίσου εφαρµόσιµη σε όλους τους ανθρώπους 

και σε όλες τις περιστάσεις. 3 Και µέσα της έχει τη δύναµη να θεραπεύει τους πάντες, από κάθε 
µορφή ασθένειας. 4 Το να µην το πιστεύει κάποιος αυτό, σηµαίνει ότι αδικεί τον Θεό, και συνεπώς 

δεν έχει πίστη σε Αυτόν. 5 Κάποιος που είναι ασθενής, αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως 
διαχωρισµένο από τον Θεό. 6 Εσύ, θα ήθελες να τον βλέπεις ως διαχωρισµένο από σένα; 7 

Αποστολή σου είναι να θεραπεύσεις την αίσθηση διαχωρισµού που τον κατέστησε ασθενή. 8 Η 

λειτουργία σου είναι να αναγνωρίσεις για λογαριασµό του ότι αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του 

δεν είναι η αλήθεια. 9 Η δική σου συγχώρεση είναι που πρέπει να του το δείξει αυτό. 10 Η θεραπεία 

είναι πολύ απλή. 11 Η Εξιλέωση λαµβάνεται και προσφέρεται. 12 Όταν έχει ληφθεί, πρέπει να γίνει 

αποδεκτή. 13 Η θεραπεία, λοιπόν, έγκειται στην αποδοχή. 14 Όλα τα άλλα πρέπει να προκύπτουν 
από αυτή και µόνο τη λειτουργία.  

 

M-22.7.  Ποιός µπορεί να περιορίσει τη δύναµη του Ίδιου του Θεού; 2 Άρα και ποιός µπορεί να 

καθορίσει το ποιός µπορεί να θεραπευτεί και από ποιά ασθένεια, και τι πρέπει να  εξαιρεθεί από τη 

δύναµη συγχώρεσης του Θεού; 3 Αυτό πραγµατικά είναι παραφροσύνη. 4 Δεν είναι αρµοδιότητα 

των δασκάλων του Θεού να Τον περιορίζουν, γιατί δεν είναι αρµοδιότητά τους να κρίνουν τον Υιό 
Του. 5 Και το να κρίνουν τον Υιό Του ισοδυναµεί µε το να περιορίζουν τον Πατέρα. 6 Και τα δυο 

είναι εξίσου χωρίς νόηµα. 7 Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει κατανοητό έως ότου ο δάσκαλος του Θεού 
αναγνωρίσει ότι πρόκειται για το ίδιο λάθος µε διαφορετική µορφή. 8 Εδώ είναι που λαµβάνει την 

Εξιλέωση, επειδή αποδεχόµενος τον Υιό του Θεού όπως Αυτός τον δηµιούργησε, αποσύρει την 
κρίση του από πάνω του. 9 Δεν στέκει πια χωριστά από το Θεό, καθορίζοντας που θα έπρεπε να 

δοθεί η θεραπεία και που να µη δοθεί. 10 Τώρα µπορεί, µαζί µε το Θεό, να πει: “Αυτός είναι ο 
αγαπηµένος µου Υιός, ο οποίος δηµιουργήθηκε τέλειος και έτσι θα είναι παντοτεινά.” 

 

 

23.  ΕΧΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 

M-23.1. Τα δώρα του Θεού σπανίως µπορούν να ληφθούν απευθείας. 2 Σ' αυτόν τον κόσµο, ακόµα 

και οι πιο προχωρηµένοι δάσκαλοι του Θεού υποκύπτουν στον πειρασµό. 3 Θα ήταν άραγε δίκαιο 
αν, γι' αυτό τον λόγο, οι µαθητές τους αποκλείονταν από την θεραπεία; 4 Η Βίβλος λέει, “Ζήτα εν 

ονόµατι του Ιησού Χριστού.” 5 Αυτό, άραγε, είναι απλά µια επίκληση στη µαγεία; 6 Ένα όνοµα δεν 
θεραπεύει, ούτε και µια επίκληση επιστρατεύει κάποια ιδιαίτερη δύναµη. 7 Τι σηµαίνει να 

επικαλείται κάποιος τον Ιησού Χριστό; 8 Τι εξασφαλίζει η επίκληση του ονόµατός του; 9 Γιατί η 

έκκληση προς αυτόν είναι µέρος της θεραπείας; 

 

M-23.2. Έχουµε πει επανειληµµένα ότι κάποιος ο οποίος έχει αποδεχθεί πλήρως την Εξιλέωση για 

τον εαυτό του, µπορεί να θεραπεύσει τον κόσµο. 2 Πράγµατι, το έχει ήδη κάνει. 3 O πειρασµός 
µπορεί να επανεµφανίζεται στους άλλους, σε Αυτόν όµως, ποτέ. 4 Τώρα πια είναι ο αναστηµένος 

Υιός του Θεού. 5 Έχει νικήσει τον θάνατο επειδή έχει αποδεχθεί την ζωή. 6 Έχει αναγνωρίσει τον 
εαυτό του όπως τον δηµιούργησε ο Θεός και κάνοντάς το αυτό, εχει αναγνωρίσει ως µέρος του 

εαυτού του κάθε ζωντανό ον. 7 Τώρα η δύναµή του δεν έχει όρια, επειδή πρόκειται για την δύναµη 

του Θεού. 8 Κι' έτσι το όνοµά του έχει γίνει το Όνοµα του Θεού, επειδή δεν βλέπει πια τον εαυτό του 

διαχωρισµένο από Αυτόν.  
 

 M-23.3. Τι σηµαίνει αυτό για σένα; 2 Σηµαίνει ότι ενθυµούµενος τον Ιησού, θυµάσαι τον Θεό. 3 Σ' 

αυτόν βρίσκεται ολόκληρη η σχέση του Υιού µε τον Πατέρα. 4 Η θέση του Ιησού στην υιότητα είναι 

και δική σου, και η ολοκληρωµένη γνώση του εγγυάται την επιτυχία σου. 5 Εξακολουθεί άραγε να 

είναι διαθέσιµος για να βοηθήσει; 6 Τι είπε σχετικά µε αυτό; 7 Θυµίσου τις υποσχέσεις του, και 

ρώτα τον εαυτό σου ειλικρινά αν υπάρχει πιθανότητα να αµελήσει να τις τηρήσει. 8 Μπορεί ο Θεός 
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να απογοητεύσει τον Υιό Του; 9 Και µπορεί κάποιος που είναι ένωµένος µε τον Θεό να διαφέρει από 
Αυτόν; 10 Αυτός που υπερβαίνει το σώµα, έχει ξεπεράσει τους περιορισµούς. 11 Θα µπορούσε ο 

άριστος δάσκαλος να µην είναι διαθέσιµος γι' αυτούς που τον ακολουθούν; 
 

M-23.4. Αυτό καθεαυτό το όνοµα του Ιησού Χριστού δεν είναι παρά ένα σύµβολο. 2  

Αντιπροσωπεύει όµως µια αγάπη που δεν είναι αυτού του κόσµου. 3 Είναι ένα σύµβολο το οποίο 

αντικαθιστά αξιόπιστα το πλήθος των ονοµάτων όλων των θεών στους οποίους προσεύχεσαι. 4 

Γίνεται το λαµπερό σύµβολο του Λόγου του Θεού, τόσο κοντινό σ' αυτό που αντιπροσωπεύει, που η 

µεταξύ τους διαφορά εξαφανίζεται τη στιγµή που θα θυµηθείς το όνοµα. 5 Το να θυµάσαι το όνοµα 

του Ιησού σηµαίνει να ευχαριστείς για όλα τα δώρα που σου έχει δώσει ο Θεός. 6 Και η 

ευγνωµοσύνη προς το Θεό γίνεται ο τρόπος µε τον οποίο Τον θυµάσαι, γιατί η αγάπη δε µπορεί παρά 

να είναι το επακόλουθο µιάς καρδιάς που ευγνωµονεί και ενός νου που αποδίδει ευχαριστίες. 7 Ο 

Θεός εισέρχεται εύκολα, γιατί αυτές είναι οι πραγµατικά κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή 

σου στο σπίτι σου. 

 

M-23.5. Ο Ιησούς έχει ανοίξει το δρόµο. 2 Γιατί δεν θα του ήσουν ευγνώµων; 3 Έχει ζητήσει αγάπη, 

αλλά µόνο για να µπορεί να τη δώσει σε σένα. 4 Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. 5 Αλλά στα µάτια του, η 

οµορφιά σου είναι τόσο πλήρης και αψεγάδιαστη που µέσα της βλέπει µια αντανάκλαση του Πατέρα 

του. 6 Γίνεσαι το σύµβολο του Πατέρα του εδώ στη γη. 7 Προσβλέπει σε σένα για να βρει ελπίδα, 

γιατί δεν βλέπει σε σένα κανένα περιορισµό και καµιά κηλίδα να αµαυρώνει την όµορφη τελειότητά 

σου. 8 Στα µάτια του η Χριστική όραση λάµπει µε τέλεια σταθερότητα. 9 Έχει παραµείνει µαζί σου. 
10 Δεν θα ήθελες να µάθεις το µάθηµα της σωτηρίας µέσα από τη δική του γνώση; 11 Γιατί θα 

επέλεγες να ξεκινήσεις από την αρχή, όταν αυτός έχει κάνει το ταξίδι για λογαριασµό σου; 
 

M-23.6. Κανείς στη γη δεν µπορεί να συλλάβει τι είναι ο Παράδεισος, ή ποιά είναι η αληθινή 

σηµασία του µοναδικού Δηµιουργού του. 2 Κι' όµως, έχουµε µάρτυρες. 3 Αυτούς θα έπρεπε να 

επικαλείται η σοφία. 4 Έχουν υπάρξει κάποιοι που η γνώση τους υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που 
εµείς µπορούµε να µάθουµε. 5 Ούτε θα θέλαµε  να διδάξουµε τους περιορισµούς που εµείς έχουµε 

βάλει στους εαυτούς µας. 6 Κανένας από όσους έχουν γίνει αληθινοί και αφοσιωµένοι δάσκαλοι του 
Θεού δεν ξεχνά τους αδελφούς του. 7 Όµως αυτό που µπορεί να τους προσφέρει περιορίζεται από 

αυτό που µαθαίνει ο ίδιος. 8 Ας στραφείς λοιπόν σε  κάποιον που έβαλε στην άκρη κάθε περιορισµό, 
και προχώρησε πιο πέρα από το απώτατο επίπεδο γνώσης. 9 Θα σε πάρει µαζί του, επειδή δεν πήγε 

µόνος του. 10 Και εσύ ήσουν µαζί του τότε, όπως και τώρα είσαι.  
 

M-23.7. Αυτό το πρόγραµµα µαθηµάτων προήλθε από αυτόν γιατί τα λόγια του σε προσέγγισαν σε 
µια γλώσσα που µπορείς να αγαπήσεις και να καταλάβεις. 2 Υπάρχουν άραγε άλλοι δάσκαλοι που να 

µπορούν να δείξουν το δρόµο σε εκείνους που µιλούν διαφορετικές γλώσσες και ελκύονται απο 
διαφορετικά σύµβολα; 3 Σίγουρα υπάρχουν. 4 Θα άφηνε ο Θεός οποιονδήποτε που βρίσκεται σε 

δύσκολη στιγµή χωρίς άµεση βοήθεια - δηλαδή χωρίς έναν σωτήρα που να µπορεί να συµβολίζει 
Αυτόν τον Ίδιο; 5 Ωστόσο, χρειαζόµαστε ένα πολύπλευρο πρόγραµµα µαθηµάτων, όχι επειδή 

υπάρχουν διαφορές στο περιεχόµενο, αλλά επειδή τα σύµβολα χρειάζεται να µετασχηµατίζονται και 
ν' αλλάζουν για να ταιριάζουν στις ανάγκες. 6 Ο Ιησούς ήρθε για να ικανοποιήσει τη δική σου 

ανάγκη. 7 Σε Αυτόν θα βρεις την απάντηση του Θεού. 8 Δίδαξε, λοιπόν, µαζί του, επειδή αυτός είναι 
µαζί σου· είναι πάντοτε εδώ.  

 

 

24. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ; 
 

M-24.1. Με την απόλυτη έννοια, η µετενσάρκωση είναι αδύνατη. 2 Δεν υπάρχει παρελθόν ή µέλλον, 

και η ιδέα της γέννησης σ' ένα σώµα  δεν έχει νόηµα, είτε µια είτε πολλές φορές. 3 Οπότε, η 
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µετενσάρκωση δεν µπορεί να ισχύει µε καµια πραγµατική έννοια. 4 Η µόνη µας ερώτηση θα έπρεπε 
να είναι, “είναι η ιδέα της µετενσάρκωσης χρήσιµη”; 5 Και αυτό, βέβαια, εξαρτάται από τη χρήση 

της. 6 Εαν χρησιµοποιείται για να ενδυναµώσει τη συνειδητοποίηση ότι η ζωή είναι από τη φύση της 
αιώνια, είναι πράγµατι χρήσιµη. 7 Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά µε την µετενσάρκωση, είναι 

άραγε πραγµατικά χρήσιµη στο να φωτίσει το δρόµο; 8 Όπως και πολλές άλλες πεποιθήσεις, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µε οδυνηρά λανθασµένο τρόπο. 9 Στην καλύτερη περίπτωση, µια τέτοια 

κατάχρηση προσφέρει προσκόλληση και ίσως και αλαζονεία για το παρελθόν. 10 Στη χειρότερη 

περίπτωση, προκαλεί αδράνεια στο παρόν. 11 Ανάµεσα σ΄αυτά τα δυο άκρα, πολλά είδη τρέλας είναι 

πιθανά.  

 

M-24.2. Ούτως η άλλως, το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί τώρα, δεν είναι η 

µετενσάρκωση. 2 Σε περίπτωση που ήταν υπεύθυνη για κάποιες από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

κάποιος τώρα, η αποστολή του θα ήταν µόνο να ελευθερωθεί απ' αυτές τις δυσκολίες τώρα. 3 Εαν 
αυτός βάζει τις βάσεις για µια µέλλουσα ζωή, εξακολουθεί να ισχύει ότι µόνο τώρα µπορεί να βρει 

λύση για τη σωτηρία του. 4 Ίσως κάποιοι βρίσκουν µια παρηγοριά σ' αυτήν την ιδέα, και εφόσον 
τους εµψυχώνει, η αξία της είναι αυταπόδεικτη.  

 

5 Παρόλα αυτά, είναι βέβαιο ότι ο δρόµος για τη σωτηρία µπορεί να βρεθεί και από αυτούς που 

πιστεύουν στη µετενσάρκωση, και από αυτούς που δεν πιστεύουν. 6 Εποµένως, η ιδέα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ζωτικής σηµασίας για το πρόγραµµα µαθηµάτων. 7 Πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος στο να 

βλέπουµε το παρόν µε βάση το παρελθόν. 8 Και πάντοτε υπάρχει κάτι θετικό σε οποιαδήποτε σκέψη 

δυναµώνει την ιδέα ότι η ζωή και το σώµα δεν ταυτίζονται.  

 

M-24.3. Για το σκοπό µας, δεν θα ήταν χρήσιµο να πάρουµε µια συγκεκριµένη θέση στο ζήτηµα της 

µετενσάρκωσης. 2 Ένας δάσκαλος του Θεού θα έπρεπε να είναι το ίδιο πρόθυµος να βοηθήσει 
αυτούς που πιστεύουν σ' αυτήν, όσο και εκείνους που δεν πιστεύουν. 3 Αν ήταν απαραίτητο να πάρει 

σαφή θέση, αυτό απλά θα περιόριζε την χρησιµότητά του, καθώς και τη δική του ελευθερία 

αποφάσεων. 4 Το πρόγραµµα µαθηµάτων µας δεν ασχολείται µε ιδέες που δεν είναι αποδεκτές σε 

οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τις τυπικές πεποιθήσεις του. 5 Το να έχει να αντιµετωπίσει το εγώ 

του, είναι ήδη αρκετό, και δεν θα ήταν σοφό να προσθέτει δογµατικές αντιπαραθέσεις στο φορτίο 

του. 6 Ούτε θα παρουσίαζε κάποιο πλεονέκτηµα η εκ µέρους του πρόωρη αποδοχή του 
προγράµµατος µαθηµάτων, απλά και µόνο γιατί υποστηρίζουν µια προϋπάρχουσα πεποίθησή του.  

 

M-24.4. Είναι δύσκολο να τονιστεί αρκετά ότι αυτό το πρόγραµµα µαθηµάτων στοχεύει σε µια 

πλήρη αντιτροφή του τρόπου σκέψης. 2 Όταν αυτό έχει τελικά επιτευχθεί, ζητήµατα όπως η 

εγκυρότητα της µετενσάρκωσης δεν έχουν πια νόηµα. 3 Μέχρι εκείνη τη στιγµή, πιθανότατα θα είναι 

απλώς αµφιλεγόµενα. 4 Εποµένως, ο δάσκαλος του Θεού είναι φρόνιµο να απέχει από τέτοια 

ερωτήµατα, γιατί έχει πολλά να διδάξει και να µάθει, εκτός από αυτά. 5 Θα έπρεπε και να µάθει και 

να διδάξει ότι τα θεωρητικά ζητήµατα δεν κάνουν άλλο από το να σπαταλούν χρόνο, στερώντας τον 
από τον καθορισµένο σκοπό του. 6 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ιδέα ή πεποίθηση έχει µια 

χρήσιµη διάσταση, θα ενηµερωθεί γι' αυτό. 7 Επίσης, θα ενηµερωθεί για το πως να τις 
χρησιµοποιήσει. 8 Τι περισσότερο χρειάζεται να ξέρει; 

 

 M-24.5. Αραγε, αυτό σηµαίνει ότι ο δάσκαλος του Θεού δεν θα έπρεπε να πιστεύει ο ίδιος στη 

µετενσάρκωση, ή ότι δεν θα έπρεπε να την συζητά µε άλλους που πιστεύουν σ' αυτήν; 2 Η απάντηση 

είναι, κάθε άλλο! 3 Εαν ο ίδιος πιστεύει στη µετενσάρκωση, θα ήταν λάθος του να αποκυρήξει την 

πεποίθησή του εκτός εαν του το συνιστούσε ο εσωτερικός του Δάσκαλος. 4 Και αυτό είναι πολύ 
απίθανο. 5 Θα µπορούσε να ειδοποιηθεί ότι χρησιµοποιεί λανθασµένα την πεποίθηση µε κάποιο 

τρόπο που βλάπτει την εξέλιξη του µαθητή του ή την δική του. 6 Σ' αυτή την περίπτωση, θα του 
συστηνόταν επανερµηνεία, γιατί είναι απαραίτητη. 7 Όλο που χρειάζεται να αναγνωρισθεί, παρόλα 
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αυτά, είναι ότι η γέννηση δεν ήταν η αρχή, και ο θάνατος δεν είναι το τέλος. 8 Αλλά ούτε καν αυτό 
δεν απαιτείται από τον αρχάριο. 9 Χρειάζεται µόνο και µόνο να αποδεχθεί την ιδέα ότι αυτά που 

γνωρίζει, δεν είναι απαραιτήτως όλα όσα υπάρχουν για να µάθει. 10 Το ταξίδι του έχει αρχίσει.  
 

M-24.6.  Αυτό που τονίζουν αυτά τα µαθήµατα παραµένει πάντα το ίδιο: τώρα είναι η στιγµή που 
σου προσφέρεται η τέλεια σωτηρία, και τώρα είναι η στιγµή που µπορείς να την αποδεχθείς. 2 Αυτή 

εξακολουθεί να είναι η µόνη σου ευθύνη. Η Εξιλέωση θα µπορούσε να αντιστοιχιστεί µε την πλήρη 

απόδραση από το παρελθόν και την απόλυτη έλλειψη ενδιαφέροντος για το µέλλον. 4 Ο Παράδεισος 

είναι εδώ. 5 Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. 6 Ο Παράδεισος είναι τώρα. 7 Δεν υπάρχει άλλη χρονική 

στιγµή. 8 Καµιά διδασκαλία που δεν οδηγεί σ' αυτό δεν αφορά του δασκάλους του Θεού.  9 Όλες οι 

πεποιθήσεις, αν ερµηνευθούν σωστά, αυτό υποδεικνύουν. 10 Με αυτήν την έννοια, µπορεί να 

ειπωθεί ότι η αλήθεια τους έγκειται στην χρησιµότητά τους. 11 Κάθε πεποίθηση που οδηγεί στην 

πρόοδο θα έπρεπε να τιµάται. 12 Αυτό είναι το µοναδικό κριτήριο που απαιτούν αυτά τα µαθήµατα. 

13. Τίποτα παραπάνω από αυτό δεν χρειάζεται.  

 

 

25. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ; 
                         

M-25.1. Η απάντηση σ' αυτή την ερώτηση µοιάζει πολύ µε την προηγούµενη. 2 Βέβαια, “αφύσικες” 

δυνάµεις δεν υπάρχουν, και το να κατασκευάζει κανεις µια δύναµη που δεν υπάρχει προφανώς είναι 
απλά µια επίκληση στη µαγεία. 3 Ωστόσο, είναι εξίσου προφανές ότι κάθε ανθρωπος έχει πολλές 

ικανότητες των οποίων δεν έχει επίγνωση. 4 Καθώς αυξάνεται η επίγνωσή του, κάλλιστα µπορεί να 

αναπτύξει ικανότητες που θα του φαίνονται ιδιαίτερα εντυπωσιακές. 5 Παρόλα αυτά, τίποτα από ό,τι 

µπορεί να κάνει δεν µπορεί καν να συγκριθεί µε τη µεγαλειώδη έκπληξη που θα νιώσει 
ενθυµούµενος Ποιός είναι. 6 Ας είναι στραµµένη λοιπόν όλη η µάθησή του και κάθε προσπάθειά του 

προς αυτή τη µια µεγάλη τελική έκπληξη, και δεν θα ικανοποιείται καθυστερώντας µε τις µικρές 
εκπλήξεις που µπορεί να του προκύπτουν στο δρόµο. 

 

M-25.2.  Σίγουρα υπάρχουν πολλές “ψυχικές” δυνάµεις που ευθυγραµµίζονται απόλυτα µε αυτά τα 

µαθήµατα. 2 Η επικοινωνία δεν περιορίζεται στο µικρό εύρος καναλιών που ο κόσµος αναγνωρίζει. 3 

Εαν περιοριζόταν, η προσπάθεια να διδαχθεί η σωτηρία δεν θα είχε πολύ νόηµα. 4 Θα ήταν 

αδύνατον να διδαχθεί. 5 Τα όρια που ο κόσµος βάζει στην επικοινωνία είναι τα κύρια εµπόδια στην 
εµπειρία της άµεσης επικοινωνίας µε το Άγιο Πνεύµα, το Οποίο είναι πάντοτε Παρόν, και η Φωνή 

Του πάντα διαθέσιµη – γι' αυτούς που ακούν, όµως. 6 Αυτά τα όρια τίθενται λόγω φόβου, επειδή 

χωρίς αυτά, τα τείχη που περιβάλλουν όλα τα διαχωρισµένα µέρη του κόσµου θα κατέρρεαν στο 

άκουσµα του ιερού ήχου της Φωνής Του. 7 Όποιος ξεπερνά αυτά τα όρια µε οποιοδήποτε τρόπο, 
απλά πλησιάζει περισσότερο στην αληθινή του φύση. 8 Δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο, ούτε υπάρχει 

κάτι το µαγικό στα επιτεύγµατά του.  
 

M-25.3. Οι φαινοµενικά νέες ικανότητες που µπορεί να εκδηλώνονται καθώς προχωρά, µπορούν να 

είναι πολύ χρήσιµες. 2 Προσφερόµενες στο Άγιο Πνεύµα και χρησιµοποιούµενες µε την 

καθοδήγησή Του, αποτελούν πολύτιµα διδακτικά µέσα. 3 Κάτω από αυτό το πρίσµα, το ερώτηµα για 

το πως προκύπτουν είναι ασήµαντο. 4 Το µόνο κριτήριο που έχει σηµασία είναι το πως 

χρησιµοποιούνται. 5 Εάν κάποιος τις εκλάβει ως αυτοσκοπό, αυτό θα καθυστερήσει την πρόοδό του. 
6 Ούτε και η αξία τους έγκειται στο να αποδεικνύουν κάτι, όπως επιτεύγµατα του παρελθόντος, 

ασυνήθιστο συντονισµό µε το “αόρατο”, ή “ειδικές” εύνοιες από τον Θεό. 7 Ο Θεός δεν κάνει 
ιδιαίτερα χατήρια, και κανείς δεν κατέχει δυνάµεις που να µην είναι διαθέσιµες στον κάθε ένα. 8 

Mόνο µε µαγικά τεχνάσµατα “επιδεικνύονται” oι ιδιαίτερες δυνάµεις .  
   

M-25.4. Όταν κάτι είναι γνήσιο δεν χρησιµοποιείται για εξαπάτηση. 2 Το Άγιο Πνεύµα είναι ανίκανο  
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να εξαπατήσει, γι' αυτό και µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο αυθεντικές ικανότητες. 3 Ό,τι 
χρησιµοποιείται για µαγεία, Του είναι άχρηστο. 4 Αλλά και ό,τι χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα, δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µαγεία. 5 Ωστόσο, οι ασυνήθιστες ικανότητες έχουν µια ιδιάζουσα 

γοητεία η οποία µπορεί να είναι περίεργα δελεαστική. 6 Σε αυτές τις ικανότητες υπάρχουν θετικά 

στοιχεία που το Αγιο Πνεύµα τα θέλει και τα χρειάζεται. 7 Το εγώ όµως βλέπει σε αυτά ακριβώς τα 

πλεονεκτήµατα µια ευκαιρία να δοξάσει τον εαυτό του. 8 Και είναι πράγµατι τραγικό, τα θετικά 

στοιχεία να µετατρέπονται σε αδυναµίες. 9 Όµως, αυτό που δεν προσφέρεται στο Άγιο Πνεύµα, 

αναγκαστικά προσφέρεται στην αδυναµία, επειδή ό,τι παρακρατείται από την αγάπη δίνεται στο 

φόβο, οπότε και θα προκαλεί φόβο.  
 

M-25.5. Ακόµα και εκείνοι που δεν προσδίδουν πια αξία στα υλικά πράγµατα του κόσµου µπορεί να 

εξακολουθούν να εξαπατώνται από τις “ψυχικές” δυνάµεις. 2 Καθώς η επένδυση στα υλικά δώρα 

του κόσµου έχει αποσυρθεί, το εγώ έχει απειληθεί σοβαρά. 3 Ίσως όµως είναι ακόµα αρκετά δυνατό 
ώστε να ανασυνταχθεί κάτω από αυτόν τον πειρασµό για να ξανακερδίσει δύναµη µε δόλιο τρόπο. 4 

Πολλοί δεν αντιλαµβάνονται εγκαίρως την άµυνα του εγώ σ' αυτή την περίπτωση, παρόλο που δεν 
είναι και τόσο περίτεχνη. 5. Όµως, αν υπάρχει µια εναποµένουσα επιθυµία για αυταπάτη, τότε αυτή 

διευκολύνεται. 6 Τώρα η “δύναµη” δεν είναι πλέον µια αυθεντική ικανότητα, και δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα. 7 Είναι σχεδόν αναπόφευκτο, εκτός κι αν το άτοµο αλλάξει γνώµη 

σχετικά µε το σκοπό της, ότι θα υποστηρίζει την αµφίβολη εντιµότητα της “δύναµής” του 
αυξάνοντας την αυτοεξαπάτησή του.  

 

M-25.6. Κάθε ικανότητα που αναπτύσσει κάποιος, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καλό. 2 Σ' αυτό 

δεν υπάρχει εξαίρεση. 3 Και όσο πιο ασυνήθιστη και απρόσµενη είναι αυτή η δύναµη, τόσο 
µεγαλύτερη είναι και η δυνητική χρησιµότητά της. 4 Η Σωτηρία έχει ανάγκη κάθε ικανότητα, επειδή 

ό,τι θα ήθελε να καταστρέψει ο κόσµος, το Άγιο Πνεύµα θα ήθελε να το αποκαταστήσει. 5 Οι 
“ψυχικές” δυνάµεις έχουν χρησιµοποιηθεί για επίκληση του διαβόλου, πράγµα που απλά σηµαίνει 

την ισχυροποίηση του εγώ. 6 Κι' όµως σ΄αυτές βρίσκεται επίσης ένα σπουδαίο κανάλι ελπίδας και 
θεραπείας στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύµατος. 7 Όσοι έχουν αναπτύξει “ψυχικές” δυνάµεις απλά 

έχουν επιτρέψει να αρθούν κάποιοι από τους περιορισµούς που είχαν βάλει στον νου τους. 8 Αν  
όµως χρησιµοποιούν την αυξηµένη ελευθερία τους για να φυλακιστούν περισσότερο, δεν κάνουν 

άλλο από το να βάζουν ακόµα µεγαλύτερους περιορισµούς στους εαυτούς τους. 9 Το Άγιο Πνεύµα 

χρειάζεται αυτά τα δώρα, και εκείνοι που τα προσφέρουν αποκλειστικά σε Αυτό, πορεύονται µε την 

ευγνωµοσύνη του Χριστού στις καρδιές τους, και µε το άγιο βλέµµα Του να τους ακολουθεί.  
 

 

26. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ; 
 

M-26.1. Ο Θεός πράγµατι µπορεί να προσεγγιστεί απευθείας, γιατί δεν υπάρχει απόσταση ανάµεσα 

σ' Αυτόν και τον Υιό Του. 2 Η επίγνωσή Του βρίσκεται στη µνήµη όλων, και ο Λόγος Του είναι 

καταγεγραµµένος στην καρδιά όλων. 3 Ωστόσο, αυτή η επίγνωση και αυτή η µνήµη µπορούν να 

διαβούν το κατώφλι της συνειδητοποίησης µόνον όταν έχουν αποµακρυνθεί όλα τα εµπόδια της 

αλήθειας. 4 Για πόσους ισχύει αυτό άραγε; 5 Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται ο ρόλος των δασκάλων του 
Θεού. 6  Ούτε και αυτοί δεν έχουν ακόµα αποκτήσει την αναγκαία κατανόηση, έχουν όµως ενωθεί 

µε κάποιους άλλους. 7 Αυτή η ένωση είναι που τους ξεχωρίζει από τον κόσµο. 7 Και αυτή είναι που 
επιτρέπει και σε άλλους να εγκαταλείψουν τον κόσµο, µαζί τους. 8 Μόνοι τους δεν είναι τίποτα. 10 

Αλλά στην ένωσή τους βρίσκεται η δύναµη του Θεού.  
 

M-26.2.  Υπάρχουν κάποιοι που έχουν έλθει σε άµεση επαφή µε τον Θεό, ελεύθεροι από κάθε ίχνος 
περιορισµού αυτού του κόσµου, και ενθυµούµενοι τέλεια την Ταυτότητά τους. 2 Αυτοί µπορούν να 

ονοµαστούν Δάσκαλοι των δασκάλων επειδή, µολονότι δεν είναι πλέον ορατοί, παρόλα αυτά µπορεί 



 

 43 

να γίνει επίκληση της εικόνας τους. 3 Και θα εµφανιστούν όταν και όπου χρειάζονται. 4 Σε εκείνους 
που θα τρόµαζαν από εµφανίσεις αυτού του είδους, προσφέρουν τις ιδέες τους. 5 Κανείς δεν µπορεί 

να τους επικαλεσθεί µάταια. 6 Ούτε υπάρχει κάποιος που να µην τον έχουν στην επίγνωσή τους. 7 

Τους είναι γνωστές όλες οι ανάγκες, και έχουν αναγνωρίσει όλα τα λάθη και τα έχουν παραβλέψει. 8 

Θα έρθει η στιγµή που αυτό θα γίνει κατανοητό. 9 Στο µεταξύ, προσφέρουν όλα τα δώρα τους στους 
δασκάλους του Θεού που στρέφονται προς αυτούς για βοήθεια, ζητώντας το κάθε τι στο όνοµά τους 

και µόνο.  
 

M-26.3. Μερικές φορές ένας δάσκαλος του Θεού µπορεί να έχει µια σύντοµη εµπειρία άµεσης 
ένωσης µε τον Θεό. 2 Σε αυτόν τον κόσµο είναι σχεδόν αδύνατον να έχει διάρκεια αυτή η 

κατάσταση. 3 Ίσως, µπορεί να κερδηθεί ύστερα από πολλή αφοσίωση και προσήλωση και κατόπιν 
να  διατηρηθεί για τον περισσότερο καιρό που θα βρίσκεται στη γη. 4 Αυτό όµως είναι τόσο σπάνιο 

που δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστικός στόχος. 5 Εάν συµβεί, καλώς. 6 Εάν δεν συµβεί, επίσης 
καλώς. 7 Κάθε κατάσταση αυτού του κόσµου δεν µπορεί παρά να είναι ψευδαισθητική. 8 Εάν ο 

Θεός προσεγγιζόταν απευθείας και αυτή η κατάσταση συνείδησης παρατεινόταν, το σώµα δεν θα 

µπορούσε να διατηρηθεί για πολύ. 9 Αυτοί που έχουν εγκαταλείψει το σώµα απλά και µόνο για να 

επεκτείνουν τη χρησιµότητά τους προς εκείνους που µένουν πίσω είναι πράγµατικά λίγοι. 10 Και 
χρειάζονται βοηθούς που είναι ακόµα δέσµιοι και σε κατάσταση ύπνου, ώστε µε τη δική τους 

αφύπνιση να µπορεί να ακουστεί η Φωνή του Θεού.  
 

M-26.4. Μην απελπίζεσαι, λοιπόν, εξαιτίας των περιορισµών. 2 Η λειτουργία σου είναι να ξεφύγεις 
από αυτούς αλλά όχι να υπάρχεις χωρίς αυτούς. 3 Εάν θα ήθελες να σε ακούσουν αυτοί που 

υποφέρουν, χρειάζεται να µιλάς την γλώσσα τους. 4 Για να µπορείς να είσαι σωτήρας, χρειάζεται να 

καταλαβαίνεις από τι χρειάζεται να αποδράσει κάποιος. 5 Η σωτηρία δεν είναι θεωρητική. 6 Δες το 

πρόβληµα, ζήτα την λύση του και κατόπιν δέξου την όταν έλθει. 7 Η έλευσή της δεν θα αργήσει. 8 

Θα σου παρασχεθεί όλη η βοήθεια που είσαι σε θέση να δεχτείς και δεν θα µείνει ακάλυπτη ούτε µια 

ανάγκη σου. 9 Ας µην ανησυχούµε λοιπόν για στόχους για τους οποίους δεν είσαι έτοιµος. 10 Ο 

Θεός σε καθοδηγεί και σε καλωσορίζει. 11 Τι παραπάνω θα µπορούσες να επιθυµείς, όταν αυτό είναι 

όλο που χρειάζεσαι; 
 

 

27. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ; 
 

M-27.1. Ο θάνατος είναι το κεντρικό όνειρο από όπου πηγάζουν όλες οι ψευδαισθήσεις. 2 Δεν είναι 
τρέλα να σκέφτεσαι ότι η ζωή είναι το να γεννηθείς, να γεράσεις, να χάσεις τη ζωτικότητά σου και 

στο τέλος να πεθάνεις; 3 Την έχουµε ξανακάνει αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα χρειάζεται να την 
εξετάσουµε πιο προσεκτικά. 4 Πρόκειται για τη σταθερή και αµετάβλητη πεποίθηση του κόσµου 

σύµφωνα µε την οποία τα πάντα σ΄ αυτόν τον κόσµο γεννιούνται µόνο για να πεθάνουν. 5 Αυτό 
θεωρείται ως “ο τρόπος λειτουργίας της φύσης”, ο οποίος δεν πρέπει να αµφισβητείται αλλά να 

γίνεται αποδεκτός ως “φυσικός νόµος” της ζωής. 6 Το κυκλικό, το µεταβαλλόµενο και το αβέβαιο· 
το αναξιόπιστο και το ασταθές, η προδιαγεγραµµένη ακµή και παρακµή – όλα αυτά θεωρούνται 

Θέληµα του Θεού. 7 Και κανείς δεν ρωτά αν θα µπορούσε να το θέλει αυτό ένας καλοκάγαθος 
Δηµιουργός.  

 

M-27.2. Με βάση αυτή την αντίληψη για το σύµπαν, δηλαδή ότι έτσι το δηµιούργησε ο Θεός, θα 

ήταν αδύνατο να Τον θεωρεί κανείς στοργικό. 2 Γιατί κάποιος που έχει αποφασίσει ότι τα πάντα 

χάνονται, καταλήγοντας να γίνουν σκόνη και απογοήτευση και απόγνωση, δεν µπορεί παρα να 

προκαλεί φόβο. 3 Κρατά την ασήµαντη ζωή σου στο χέρι του από µια κλωστή, έτοιµος να την  
σπάσει δίχως να λυπηθεί ή να νοιαστεί, µπορεί σήµερα κιόλας. 4  Αλλά κι αν δεν το κάνει σήµερα, 

το τέλος είναι βέβαιο. 5 Όποιος αγαπά έναν τέτοιο θεό δεν γνωρίζει την αγάπη, γιατί έχει αρνηθεί ότι 
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η ζωή είναι αληθινή. 6 Ο θάνατος έχει γίνει το σύµβολο της ζωής. 7 Ο κόσµος του είναι ένα πεδίο 
µάχης, όπου οι αντιθέσεις βασιλεύουν και  διεξάγουν έναν ατελείωτο πόλεµο. 8 Όπου υπάρχει 

θάνατος η ειρήνη είναι ανέφικτη.  

 

M-27.3. Ο θάνατος είναι το σύµβολο του φόβου του Θεού. 2 Η Αγάπη Του συγκαλύπτεται µέσα σε 
αυτή την ιδέα, που την κρύβει από την επίγνωση σαν ασπίδα που έχει υψωθεί για να κρύψει τον 

ήλιο. 3 Η µακαβριότητα του συµβόλου αρκεί για να δείξει ότι δεν γίνεται να συνυπάρχει µε τον Θεό. 
4 Ο θάνατος συντηρεί µια εικόνα στην οποία ο Υιος του Θεού “ενταφιάζεται” στην αγκαλιά του 

αφανισµού, όπου περιµένουν να τον υποδεχθούν τα σκουλήκια και όπου θα διατηρηθεί για λίγο 
ακόµα, µέχρι την τελειωτική καταστροφή του. 5 Αλλά και τα σκουλήκια είναι επίσης καταδικασµένα 

να αφανιστούν. 6 Και, µε αυτό το σκεπτικό, τα πάντα ζουν εξαιτίας του θανάτου. 7 Ο «νόµος της 
ζωής» της φύσης είναι να καταβροχθίζει. 8 Ο Θεός είναι παράφρων και µόνο ο φόβος είναι 

αληθινός.  
  

M-27.4. Η παράξενη πεποίθηση ότι υπάρχει ένα κοµάτι των όντων που πεθαίνουν το οποίο µπορεί 
συνεχίζει ξέχωρα από το κοµάτι που θα πεθάνει, δεν υποδηλώνει ένα στοργικό Θεό ούτε  

επανεδραιώνει κάποια βάση εµπιστοσύνης. 2 Εάν ο θάνατος είναι αληθινός και ισχύει για οτιδήποτε, 
τότε δεν υπάρχει ζωή. 3 Ο θάνατος αρνείται την ζωή. 4 Αν όµως η ζωή είναι πραγµατική, τότε 

διαψεύδεται ο θάνατος. 5 Δεν µπορεί να υπάρχει κανένας συµβιβασµός σε αυτό. 6 Ή ένας θεός του 
φόβου υπάρχει, ή ένας Θεός της Αγάπης. 7 Ο κόσµος επιχειρεί να κάνει χιλιάδες συµβιβασµούς και 

θα συνεχίσει να επιχειρεί κι άλλους τόσους. 8 Ούτε ένας τους δεν µπορεί να είναι αποδεκτός από 
τους δασκάλους του Θεού, επειδή ούτε ένας δεν θα µπορούσε να γίνει αποδεκτός από τον Θεό. 9 Ο 

Θεός δεν έφτιαξε τον θάνατο επειδή δεν έφτιαξε τον φόβο. 10 Και τα δυο είναι εξίσου άσκοπα για 

Αυτόν.  

 

M-27.5. Η «πραγµατικότητα» του θανάτου είναι γερά ριζωµένη στην πεποίθηση ότι ο Υιός του Θεού 

είναι ένα σώµα. 2 Και άν ο Θεός δηµιουργούσε σώµατα, τότε πραγµατικά ο θάνατος θα ήταν 
αληθινός. 3 Αλλά τότε δεν θα ήταν ένας Θεός Αγάπης. 4 Πουθενά αλλού δεν γίνεται τοσο εµφανής η 

αντίθεση µεταξύ της αντίληψης του πραγµατικού κόσµου και του κόσµου των ψευδαισθήσεων. 5 Αν 
ο Θεός είναι Αγάπη, τότε ο θάνατος είναι πραγµατικά ο θάνατος του Θεού. 6 Και έτσι η Ίδια η 

δηµιουργία Του πρέπει να στέκεται έντροµη εµπρός Tου. 7 Δεν είναι Πατέρας αλλά καταστροφέας. 
8 Δεν είναι Δηµιουργός αλλά εκδικητής. 9 Τροµερές είναι οι Σκέψεις Του και επίφοβη η εικόνα Του. 

10 Το να κοιτάξει κάποιος τα δηµιουργήµατά Του σηµαίνει το θάνατο.  
 

M-27.6. «Και το τελευταίο που θα ξεπεραστεί θα είναι ο θάνατος». 2 Ασφαλώς! 3 Δίχως την ιδέα 

του θανάτου δεν υπάρχει κόσµος. 4 Με την υπέρβαση του θανάτου θα τελειώσουν όλα τα όνειρα. 5 

Αυτός είναι ο τελικός στόχος της σωτηρίας· το τέλος όλων των ψευδαισθήσεων. 6 Και όλες οι 
ψευδαισθήσεις γεννιούνται µέσα στην ιδέα του θανάτου. 7 Τι µπορεί να γεννιέται από το θάνατο και 

παρόλα αυτά να έχει ζωή; 8 Και τι µπορεί να γεννιέται από τον Θεό και παρόλα αυτά να µπορεί να 

πεθάνει; 9 Οι ανακολουθίες, οι συµβιβασµοί και οι τελετουργίες που καλλιεργεί ο κόσµος στη 

µάταιη προσπάθειά του να προσκολλάται στο θάνατο και παρόλα αυτά να θεωρεί ότι η αγάπη 

υπάρχει, δεν είναι παρά ανόητες µαγείες, αναποτελεσµατικές και άστοχες. 10 Ο Θεός είναι αιώνιος 

και δεν µπορεί παρά να είναι αιώνια και όλα όσα έχει δηµιουργήσει εντός Του. 11 Δεν 
συνειδητοποιείς ότι σε διαφορετική περίπτωση ο Θεός θα είχε αντίθετο και τότε ο φόβος θα ήταν 

εξίσου αληθινός µε την αγάπη;  

 

M-27.7. Δάσκαλε του Θεού, η µόνη σου αποστολή θα µπορούσε να εκφραστεί ως εξής: Μην δεχθείς 
κανένα συµβιβασµό στον οποίο ο θάνατος έχει κάποιο ρόλο. 2 Μην πιστεύεις στην σκληρότητα, 

ούτε να επιτρέπεις στην επίθεση να σου κρύβει την αλήθεια. 3 Αυτό που φαίνεται να πεθαίνει έχει 
απλά και µόνο παρερµηνευτεί και έχει γίνει ψευδαίσθηση. 4 Τώρα η αποστολή σου είναι να 
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επιτρέψεις στην ψευδαίσθηση να προσαχθεί στην αλήθεια. 5 Μείνε ακλόνητος σε αυτό και µόνο: 
µην εξαπατηθείς από την «πραγµατικότητα» οποιασδήποτε µεταβαλλόµενης µορφής. 6 Η αλήθεια 

ούτε µετατοπίζεται, ούτε αµφιταλαντεύεται, ούτε βουλιάζει στο θάνατο και στη διάλυση. 7 Και ποιο 
είναι το τέλος του θανάτου; 8 Τίποτε άλλο από αυτό: η συνειδητοποίηση ότι ο Υιός του Θεού είναι 

αθώος και αναµάρτητος και τώρα και παντοτινά. 9 Μόνο αυτό. 10 Αλλά και τίποτα λιγότερο από 
αυτό, µην  αφήσεις τον εαυτό σου να το ξεχάσει.  

 

 

28. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ; 
 

M-28.1. Πολύ απλά, η ανάσταση είναι το ξεπέρασµα ή, η υπέρβαση του θανάτου. 2 Είναι µια 

επαναφύπνιση ή, µια αναγέννηση· µια αλλαγή του νου σχετικά µε το νόηµα του κόσµου. 3 Είναι η 

αποδοχή της ερµηνείας του Αγίου Πνεύµατος για το σκοπό του κόσµου· η αποδοχή της Εξιλέωσης 
για τον εαυτό µας. 4 Είναι το τέλος των ονείρων της δυστυχίας, και η χαρούµενη συνειδητοποίηση 

του τελικού ονείρου του Αγίου Πνεύµατος. 5 Είναι η αναγνώριση των δώρων του Θεού. 6 Είναι το 
όνειρο µέσα στο οποίο το σώµα λειτουργεί τέλεια, έχοντας σαν µοναδική του λειτουργία την 

επικοινωνία. 7 Είναι το µάθηµα στο οποίο η µάθηση τελειώνει, επειδή µε αυτό ολοκληρώνεται και 
ξεπερνιέται. 8 Είναι η πρόσκληση που απευθύνουµε στον Θεό, για να κάνει το δικό Του, τελικό 
βήµα. 9 Είναι η εγκατάλειψη κάθε άλλου στόχου, κάθε άλλου ενδιαφέροντος, κάθε άλλης επιθυµίας 

και κάθε άλλης έγνοιας. 10 Είναι η µοναδική λαχτάρα του Υιού για τον Πατέρα.  

 

M-28.2. Η ανάσταση είναι η άρνηση του θανάτου, καθώς είναι δήλωση ζωής. 2 Με αυτό τον τρόπο 
αντιστρέφεται τελείως ολόκληρο το σκεπτικό του κόσµου. 3 Η ζωή πλέον αναγνωρίζεται ως 

σωτηρία, και οποιαδήποτε µορφή πόνου και δυστυχίας γίνεται αντιληπτή ως κόλαση. 4 Η αγάπη δεν 
προκαλεί φόβο πια, αλλά καλωσορίζεται χαρούµενα. 5 Τα είδωλα έχουν εξαφανιστεί, και η 

ενθύµηση του Θεού λάµπει ανεµπόδιστα σε όλο τον κόσµο. 6 Το πρόσωπο του Χριστού είναι ορατό 
σε κάθε ζωντανό ον, και τίποτα δεν παραµένει στο σκοτάδι, διαχωρισµένο από το φως της 

συγχώρεσης. 7 Δεν υπάρχει πια θλίψη πάνω στη γη. 8 Η χαρά των Ουρανών έχει έλθει.  
 

M-28.3. Εδώ τελειώνουν τα µαθήµατα. 2 Από'δω και πέρα, δεν χρειάζονται οδηγίες. 3 Η όραση έχει 
αποκατασταθεί πλήρως, και όλα τα λάθη έχουν επανορθωθεί. 4 Η ειρήνη έχει έλθει και η επίθεση 

δεν έχει νόηµα. 5 Ο στόχος των µαθηµάτων έχει επιτευχθεί. 6 Οι σκέψεις στρέφονται προς τον 
Παράδεισο και όχι προς την κόλαση. 7 Όλες οι επιθυµίες έχουν ικανοποιηθεί, γιατί τι έχει µείνει 

αναπάντητο ή ελλιπές; 8 Η τελευταία ψευδαίσθηση εξαπλώνεται σε όλον τον κόσµο, συγχωρώντας 
τα πάντα και αντικαθιστώντας κάθε επίθεση. 9 Όλη η µεταστροφή έχει ολοκληρωθεί. 10 Δεν έχει 

µείνει τίποτα που να αντιτίθεται στο Λόγο του Θεού. 11 Τίποτα δεν εναντιώνεται στην αλήθεια. 12 

Και τώρα επιτέλους η αλήθεια µπορεί να έλθει. 13 Τι γρήγορα που θα έλθει καθώς της ζητείται να 

εισέλθει και να περιβάλει έναν τέτοιο κόσµο!  
 

M-28.4. Όλες οι καρδιές που ζουν µένουν ακίνητες µε µια αναστάτωση βαθιάς προσµονής, γιατί ο 
καιρός των αιώνιων πραγµάτων τώρα πλησιάζει. 2  Δεν υπάρχει θάνατος. 3 Ο Υιός του Θεού είναι 

ελεύθερος. 4 Και στην ελευθερία του έγκειται το τέλος του φόβου. 5 Δεν αποµένουν µυστικοί χώροι 
πια στη γη για να δώσουν καταφύγιο σε αρρωστηµένες ψευδαισθήσεις, όνειρα φόβου και 

λανθασµένες αντιλήψεις για το σύµπαν. 6 Τα πάντα βλέπονται στο φως, και µέσα στο φως ο σκοπός 
τους µεταµορφώνεται και γίνεται κατανοητός. 7 Κι' εµείς, τα παιδιά του Θεού, αναδυόµαστε από τα 

συντρίµια και ατενίζουµε την τέλεια αθωότητά µας. 8 Το τραγούδι του Παραδείσου ηχεί σε 
ολόκληρο τον κόσµο, καθώς ανυψώνεται και κοµίζεται στην αλήθεια.  

 

M-28.5. Τώρα δεν υπάρχουν διακρίσεις. 2 Οι διαφορές έχουν εξαφανιστεί και η Αγάπη ατενίζει τον 

Εαυτό της. 3 Τι άλλο θέαµα, πέρα από αυτό, µπορεί άραγε να χρειάζεται; 4 Τι άλλο αποµένει που θα 
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µπορούσε η όραση να εκπληρώσει; 5 Έχουµε δει το πρόσωπο του Χριστού, την αναµαρτησία Του, 
την Αγάπη Του πίσω από όλες τις µορφές, πέρα από κάθε σκοπό. 6 Είµαστε άγιοι επειδή η δική Του 

Αγιότητα πραγµατικά µας ελευθέρωσε. 7 Και δεχόµαστε την Αγιότητά Του ως δική µας· όπως είναι. 
8 Όπως ακριβώς µας δηµιούργησε ο Θεός, έτσι και θα παραµείνουµε αιώνια, και το µόνο που 

λαχταράµε είναι, το Θέληµά Του να είναι και δικό µας. 9 Οι ψευδαισθήσεις οποιασδήποτε 
διαφορετικής βούλησης έχουν χαθεί, γιατί έχει βρεθεί ο κοινός σκοπός που µας ενώνει.  

 

 M-28.6. Αυτά µας περιµένουν όλους, όµως δεν είµαστε ακόµα έτοιµοι να τα καλωσορίσουµε µε 

χαρά. 2 Για όσο διάστηµα οποιοδήποτε νους εξακολουθεί να κατέχεται από µοχθηρά όνειρα, η ιδέα 

της κόλασης είναι χειροπιαστή. 3 Οι δάσκαλοι του Θεού έχουν ως στόχο να αφυπνίσουν τους νόες 

εκείνων που κοιµούνται, και να δουν εκεί το όραµα του προσώπου του Χριστού να παίρνει τη θέση 

αυτού που ονειρεύονται. 4 Η σκέψη του φόνου αντικαθίσταται από ευλογία. 5 Η κρίση 

εγκαταλείπεται, και παραδίδεται σε Εκείνον που η λειτουργία Του είναι να κρίνει. 6 Και µε τη δική 

Του Τελική Κρίση, αποκαθίσταται η αλήθεια για τον άγιο Υιό του Θεού. 7 Λυτρώνεται γιατί έχει 

ακούσει τον Λόγο του Θεού και έχει καταλάβει το νόηµά του. 8 Είναι ελεύθερος γιατί επέτρεψε στον 
Λόγο του Θεού να διακηρύξει την αλήθεια. 9 Και πλάι του, ανασταίνονται µαζί του όλα όσα 

προηγουµένως προσπαθούσε να σταυρώσει, καθώς µαζί τους ετοιµάζεται να συναντήσει τον Θεό 
του.   

 

 

29. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ... 
 

M-29.1. Αυτό το εγχειρίδιο δεν έχει στόχο να δώσει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που µπορεί να 

θέσει τόσο ο δάσκαλος όσο και ο µαθητής. 2 Ουσιαστικά, καλύπτει µόνο µερικές από τις πιο 
προφανείς ερωτήσεις, µε τη µορφή µιας σύντοµης περίληψης µερικών από τις σηµαντικότερες ιδέες 

που υπάρχουν στο Κείµενο και στις Ασκήσεις Θαυµάτων. 3 Δεν υποκαθιστά κανένα από τα δύο, 
αλλά απλώς τα συµπληρώνει. 4 Μολονότι ονοµάζεται Εγχειρίδιο Δασκάλων, χρειάζεται να θυµάται 

κανείς ότι µόνο ο χρόνος είναι που χωρίζει τον δάσκαλο από τον µαθητή, έτσι η διαφορά τους είναι 
εξ’ ορισµού προσωρινή. 5 Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι χρήσιµο για τον µαθητή να 

διαβάσει πρώτα το Εγχειρίδιο Δασκάλων. 6  Γι΄ άλλους, µπορεί να είναι καλύτερο να ξεκινήσουν 
από τις Ασκήσεις. 7  Και άλλοι ακόµα µπορεί να χρειάζονται να ξεκινήσουν από το πιο αφηρηµένο 

επίπεδο, δηλαδή από το Κείµενο.  
 

M-29.2. Τι ταιριάζει σε ποιόν; 2 Ποιός θα ωφελείτο περισσότερο µόνο µε την προσευχή; 3 Ποιος  
άραγε χρειάζεται µόνο ένα χαµόγελο, καθώς είναι ακόµα ανέτοιµος για περισσότερα; 4 Κανείς δεν 

θα έπρεπε να προσπαθεί να απαντήσει µόνος του σ' αυτά τα  ερωτήµατα. 5 Σίγουρα κανένας 
δάσκαλος του Θεού δεν έχει φτάσει ως εδώ χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. 6 Το 

πρόγραµµα των µαθηµάτων είναι πάρα πολύ εξατοµικευµένο και κάθε διάστασή του βρίσκεται υπό 
την ειδική καθοδήγηση και φροντίδα του Αγίου Πνεύµατος. 7 Ρώτα Το και θα απαντήσει. 8 Είναι 

δική Του ευθύνη και µόνο Εκείνο είναι κατάλληλο να την αναλάβει. 9 Αυτή είναι η λειτουργία Του. 
10 Δική σου λειτουργία είναι να Του παραπέµπεις τα ερωτήµατα. 11 Θα ήθελες να φέρεις την 

ευθύνη αποφάσεων για τις οποίες καταλαβαίνεις τόσο λίγα; 12 Να χαίρεσαι που έχεις έναν Δάσκαλο 
ο Οποίος δεν µπορεί να κάνει λάθος. 13 Οι απαντήσεις Του είναι πάντοτε σωστές. 14 Θα µπορούσες 

να πείς το ίδιο για τις δικές σου; 
 

M-29.3. Υπάρχει άλλο ένα – και πολύ σηµαντικό – πλεονέκτηµα στο να αφήνεις τις αποφάσεις στο 
Άγιο Πνεύµα, όλο και πιο συχνά. 2 Μπορεί να µη σου έχει περάσει από το νου αυτή η διάσταση, 

αλλά είναι προφανές το πόσο σηµαντική είναι: 3 Το να ακολουθείς την καθοδήγηση του Αγίου 
Πνεύµατος ισοδυναµεί µε το να το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να απαλλαγεί από την ενοχή. 4 

Αυτή είναι η ουσία της Εξιλέωσης. 5 Είναι το επίκεντρο των µαθηµάτων. 6 Ο φαντασιωσικός 
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σφετερισµός λειτουργιών που δεν σού ανήκουν είναι η αφετηρία του φόβου. 7 Όλος ο κόσµος που 
βλέπεις αντανακλά την ψευδαίσθηση ότι το έχεις πράγµατι κάνει, καθιστώντας έτσι το φόβο 

αναπόφευκτο. 8 Έτσι, το να δίνεις τη λειτουργία πίσω σε Εκείνον που Του ανήκει, είναι η απόδραση 

από τον φόβο. 9 Και αυτό ακριβώς είναι που επιτρέπει στην ανάµνηση της αγάπης να επιστρέψει σε 

σένα. 10 Μη σκέφτεσαι, λοιπόν, ότι το να ακολουθείς την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος είναι 
αναγκαίο µόνο και µόνο εξαιτίας της δικής σου ανεπάρκειας. 11 Είναι ο τρόπος για να βγείς από την 

κόλαση.  

 

M-29.4.  Εδώ εµφανίζεται πάλι το παράδοξο που συχνά αναφέρεται στα Μαθήµατα. 2 Λέγοντας 
«Μόνος µου δεν µπορώ να κάνω τίποτα» κερδίζεις κάθε δύναµη. 3 Κι' όµως, µοιάζει παράδοξο. 4 

Όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, έχεις κάθε δύναµη. 5 Η εικόνα που έφτιαξες για τον εαυτό σου είναι 
που δεν έχει καµιά δύναµη. 6 Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει την αλήθεια για σένα. 7 Η εικόνα που 

κατασκεύασες δεν την γνωρίζει. 8 Ωστόσο, παρόλη  την προφανή και πλήρη άγνοιά της, αυτή η 

εικόνα νοµίζει ότι γνωρίζει τα πάντα γιατί εσύ της έδωσες αυτή την πεποίθηση. 9 Αυτό διδάσκεις, 

και αυτό διδάσκει ο κόσµος που φτιάχτηκε για να το επιβεβαιώνει. 10 Αλλά ο Δάσκαλος ο Οποίος 
γνωρίζει την αλήθεια δεν την έχει λησµονήσει. 11 Ο αποφάσεις Του είναι ωφέλιµες για όλους επειδή 

είναι πλήρως απαλλαγµένες από οποιαδήποτε επίθεση. 12 Και εποµένως ανίκανες να προκαλέσουν 
ενοχή.  

 

M-29.5. Αυτός που θεωρεί ως δεδοµένη µια δύναµη που δεν είναι πραγµατικά δική του, εξαπατά τον 

εαυτό του. 2 Ωστόσο, το να δεχθεί τη δύναµη που του έχει δοθεί από τον Θεό δεν είναι παρά 

αναγνώριση του Θεού και αποδοχή των δώρων Του. 3 Και τα δώρα Του δεν έχουν όριο. 4 Το να 

ζητάς από το Άγιο Πνεύµα να επιλέξει για λογαριασµό σου, απλά ισοδυναµεί µε το να αποδέχεσαι 
την αληθινή κληρονοµιά σου. 5 Αυτό άραγε σηµαίνει ότι δεν µπορείς να πείς τίποτα δίχως να Το 

συµβουλευτείς; 6 Ασφαλώς όχι! 7 Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καθόλου αποτελεσµατικό στην πράξη, 

και η αποτελεσµατικότητα είναι βασικό µέληµα αυτών των µαθηµάτων.8 Εαν το 'χεις κάνει συνήθεια 

να ζητάς βοήθεια σε κάθε ευκαιρία, τότε µπορείς να είσαι σίγουρος ότι η σοφία θα σου δοθεί τη 

στιγµή που θα την έχεις ανάγκη. 9 Προετοίµαζε γι αυτό τον εαυτό σου κάθε πρωί, να θυµάσαι τον 

Θεό όποτε µπορείς κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ζήτα τη βοήθεια του Αγίου Πνεύµατος όταν αυτό 
είναι εφικτό, και το βράδυ να Το ευχαριστείς για την καθοδήγησή Του. 10 Και η εµπιστοσύνη σου 

θα είναι πραγµατικά δικαιολογηµένη.  

 

M-29.6. Ποτέ µην ξεχνάς ότι το Άγιο Πνεύµα δεν βασίζεται στα λόγια σου. 2 Καταλαβαίνει τα 

αιτήµατα της καρδιάς σου και σ' αυτά ανταποκρίνεται. 3 Αυτό άραγε σηµαίνει ότι για όσο διάστηµα 

εξακολουθεί να σε ελκύει η επίθεση, το Άγιο Πνεύµα θα ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήµατά σου 
για επίθεση; 4 Όχι βέβαια! 5 Γιατί ο Θεός, Του έχει δώσει τη δύναµη να µεταφράζει στη δική Του 

γλώσσα τις προσευχές της καρδιάς σου. 6 Το Άγιο Πνεύµα κατανοεί πως µια επίθεση είναι µια 

έκκληση για βοήθεια. 7 Και ανταποκρίνεται προσφέροντας την ανάλογη βοήθεια. 8 Ο Θεός θα ήταν 

πολύ σκληρός αν επέτρεπε στα δικά σου λόγια να αντικαταστήσουν τα δικά Του. 9 Ένας στοργικός 
πατέρας δεν αφήνει το παιδί του να βλάψει τον εαυτό του, ή να επιλέξει την αυτοκαταστροφή του. 

10 Μπορεί αυτό να επιζητά να πληγωθεί αλλά ο πατέρας του θα εξακολουθεί να το προστατεύει. 11 

Θα µπορούσε άραγε ο Πατέρας σου να αγαπά περισσότερο τον Υιό Του;  

 

M-29.7.  Θυµήσου ότι είσαι η Αγάπη Του και η ολοκλήρωσή Του. 2 Θυµήσου ότι η δική σου 

αδυναµία είναι η δική Του δύναµη. 3 Αλλά µην το παρερµηνεύσεις αυτό. 4 Εάν η δύναµή Του 
βρίσκεται µέσα σου, αυτό που αντιλαµβάνεσαι ως αδυναµία σου δεν είναι παρά µια ψευδαίσθηση. 5 

Και σου έχει δώσει τα µέσα για να το αποδείξεις αυτό. 6 Ζήτα από τον Δάσκαλό Του (το Άγιο 
Πνεύµα) τα πάντα, και θα σου δοθούν τα πάντα. 7 Όχι στο µέλλον, αλλά αµέσως· τώρα. 8 Ο Θεός 

δεν περιµένει, γιατί η αναµονή προϋποθέτει την ύπαρξη του χρόνου και Εκείνος είναι άχρονος. 9 

Ξέχνα τις ανόητες εικόνες σου, την αίσθηση αδυναµίας σου και το φόβο ότι µπορεί να πάθεις κάτι 
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κακό, τα όνειρα κινδύνου και «σφαλµάτων». 10 Ο Θεός δεν γνωρίζει παρά τον Υιό Του, και ο Υιός 
παραµένει ακριβώς όπως τον δηµιούργησε ο Πατέρας Του. 11 Σε αποθέτω µε εµπιστοσύνη στα 

Χέρια Του, και δίνω εκ µέρους σου ευχαριστίες που έτσι έχουν τα πράγµατα. 

 

 

M-29.8.  

Και τώρα ας είσαι ευλογηµένος σε ό,τι κάνεις.  

2 Ο Θεός στρέφεται σε σένα για να βοηθήσεις να σώσει τον κόσµο.  

3 Δάσκαλε του Θεού, σου προσφέρει τις ευχαριστίες Του,  

και όλος ο κόσµος στέκει σιωπηλός µέσα στην ευλογία που Εσύ φέρνεις από Εκείνον.  

4 Είσαι ο Υιός που Εκείνος αγαπά, Και σου έχει δοθεί  

να είσαι το µέσον Με το οποίο η Φωνή Του ακούγεται σ’ όλο τον κόσµο,  

Να δώσεις τέλος σε όλα όσα ανήκουν στο χρόνο·  

να παύσεις την θέαση όλων Των ορατών·  

και να αναιρέσεις Όλα όσα µεταβάλλονται.  

5 Μέσα από σένα αναγγέλλλεται και εισαγάγεται Ένας κόσµος 

αόρατος, ανήκουστος κι' όµως αληθινά υπαρκτός.  

6 Είσαι Άγιος, και στο δικό σου φως ο κόσµος Αντανακλά την αγιότητά σου,  

διότι δεν είσαι Μόνος Και δίχως φίλους.  

7 Ευχαριστώ για σένα, Και συµµετέχω στις προσπάθειές σου εξ' ονόµατος του Θεού 

Γνωρίζοντας πως είναι και προς χάριν µου επίσης,  

Και προς χάριν όλων εκείνων που βαδίζουν προς τον Θεό µαζί µου.  

8 ΑΜΗΝ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

Εισαγωγή 

 

  1. Ποιοι Είναι οι Δάσκαλοι του Θεού; 
  2. Ποιοι Είναι οι Μαθητές τους; 

  3. Ποια Είναι τα Επίπεδα Διδασκαλίας; 
  4. Ποια Είναι τα Χαρακτηριστικά των Δασκάλων του Θεού; 

           Ι.      Πίστη 

               Α. Ανάπτυξη της Πίστης 

           ΙΙ.     Εντιµότητα 

           ΙΙΙ.    Ανεκτικότητα 

           IV.    Καλωσύνη 

           V.     Χαρά 

           VI.    Απουσία Άµυνας  
           VII.   Γενναιοδωρία 

           VIII.  Υποµονή 

           IX.    Συνέπεια και Αφοσίωση 

           X.     Ευρύτητα Νου 
  5. Πως Επιτυγχάνεται η Θεραπεία; 

           I.    Ο Σκοπός της Ασθένειας υπό το Πρίσµα της Αντίληψης 
           II.   Η Μετατόπιση της Αντίληψης 

           III.  Η Λειτουργία του Δασκάλου του Θεού 
  6. Είναι Σίγουρη η Θεραπεία; 

  7. Πρέπει να Επαναλαµβάνεται η Θεραπεία; 

  8. Πως µπορεί να Αποφευχθεί η Αντίληψη της Ύπαρξης Βαθµών Δυσκολίας;  

  9. Απαιτούνται Αλλαγές στη Ζωή των Δασκάλων του Θεού; 
10. Πώς Εξαλείφεται η Κρίση; (Πως Παραιτείται κανείς από το να Κρίνει;) 

11. Πώς Επιτυγχάνεται η Ειρήνη σ’ Αυτόν τον Κόσµο; 
12. Πόσοι Δάσκαλοι του Θεού Απαιτούνται για τη Σωτηρία του Κόσµου; 

13. Ποιο είναι το Αληθινό Νόηµα της Θυσίας; 
14. Πώς θα Τελειώσει ο Κόσµος; 

15. Θα Κριθούν Όλοι στο Τέλος; 
16. Πώς Πρέπει να Περνά τη Μέρα του ο Δάσκαλος του Θεού; 

17. Πώς Αντιµετωπίζουν οι Δάσκαλοι του Θεού τις Μαγικές Σκέψεις;  
18. Πώς Γίνεται η Διόρθωση; 

19. Τι είναι η Δικαιοσύνη; 

20. Τι είναι η Ειρήνη του Θεού; 

21. Ποιος είναι ο Ρόλος των Λέξεων στη Θεραπεία; 

22. Πώς Συνδέονται η Θεραπεία και η Εξιλέωση; 

23. Έχει ο Ιησούς έναν Ιδιαίτερο Ρόλο στη Θεραπεία; 

24. Υπάρχει η Μετενσάρκωση; 

25. Είναι Επιθυµητές οι «Ψυχικές Δυνάµεις»; 

26. Μπορεί να Προσεγγιστεί Απευθείας ο Θεός; 

27. Τι είναι ο Θάνατος; 
28. Τι είναι η Ανάσταση; 

29. Ως Προς τα Υπόλοιπα… 

 



 

 50 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

 

Εισαγωγή 

1.  Νους - Πνεύµα 

2.  Το Εγώ - το Θαύµα 

3.  Συγχώρεση - Το Πρόσωπο του Χριστού 
4.  Αληθινή Αντίληψη - Γνώση 

5.  Ιησούς - Χριστός 
6.  Το Άγιο Πνεύµα 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 


