
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; 
 

 

1. Δηµιουργία είναι το σύνολο όλων των Σκέψεων του Θεού, σε άπειρο αριθµό, και παντού 
χωρίς κανένα όριο. Μόνο η αγάπη δηµιουργεί, και δηµιουργεί µόνο σαν αυτή. Δεν υπήρχε 
χρόνος που όλα όσα δηµιούργησε να µην υπήρχαν. Ούτε θα υπάρξει χρόνος που οτιδήποτε 
από αυτά που δηµιούργησε να υποστεί κάποια απώλεια. Μέσα στην αιωνιότητα οι Σκέψεις 
του Θεού είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν και είναι, αµετάβλητες µέσα στο χρόνο και αφού ο 
χρόνος θα έχει τελειώσει. 

2. Στις Σκέψεις του Θεού δίδεται όλη η δύναµη που έχει ο Δηµιουργός τους. Διότι Αυτός θα 
προσθέτει στην αγάπη επεκτείνοντας την. Εποµένως ο Υιός Του µοιράζεται την δηµιουργία, 
και πρέπει εποµένως να µοιράζεται και τη δύναµη να δηµιουργεί. Αυτό που ο Θεός έχει 
θελήσει να είναι για πάντα Ένα θα εξακολουθεί να είναι Ένα όταν ο χρόνος τελειώσει · και δεν 
θα αλλάζει όσο διαρκεί ο χρόνος, παραµένοντας όπως ήταν πριν καν αρχίσει η σκέψη του 
χρόνου. 

3. Η δηµιουργία είναι το αντίθετο από όλες τις ψευδαισθήσεις, διότι η δηµιουργία είναι η αλήθεια. Η 
δηµιουργία είναι ο ιερός Υιός του Θεού, διότι στην δηµιουργία η Θέλησή Του ολοκληρώνεται 
από κάθε άποψη, κάνοντας κάθε µέρος να περιέχει το όλον. Η ενότητά του είναι για πάντα 
εγγυηµένα απαραβίαστη · για πάντα µέσα στην ιερή Του Θέληση, πέρα από κάθε δυνατότητα 
βλάβης, διαχωρισµού, ατέλειας και σπίλωσης της αθωότητάς της. 

4. Εµείς είµαστε η δηµιουργία · εµείς οι Υιοί του Θεού. Φαίνεται σαν να υπάρχουν διακρίσεις 
ανάµεσά µας, και σαν να µην έχουµε επίγνωση της αιώνιας ενότητάς µας µε Αυτόν. Εν 
τούτοις, πίσω από όλες τις αµφιβολίες µας, πέρα από όλους µας τους φόβους, ακόµα 
υπάρχει βεβαιότητα. Διότι η αγάπη παραµένει µαζί µε όλες της Σκέψεις της, και µε την 
βεβαιότητα δική τους. Η θύµηση του Θεού βρίσκεται µέσα στους ιερούς µας νόες, οι οποίοι 
γνωρίζουν ότι είναι ένα και ενωµένοι µε τον Δηµιουργό τους. Η µόνη µας λειτουργία ας είναι 
µόνο να αφήσουµε αυτή την µνήµη να επιστρέψει, να αφήνουµε µόνο την Θέληση του Θεού 
να γίνεται στην γη, να επανέλθουµε στην νοητική µας διαύγεια, και να είµαστε όπως µας 
δηµιούργησε ο Θεός. 

5. Ο Πατέρας µας µάς καλεί. Ακούµε την Φωνή Του, και συγχωρούµε την δηµιουργία στο 
Όνοµα του Δηµιουργού της, της Ίδιας της Ιερότητας, που την µοιράζεται η δική Του 
δηµιουργία · του Οποίου η Ιερότητα είναι ακόµα µέρος από εµάς. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 321 
Πατέρα, η ελευθερία µου βρίσκεται σε Σένα µόνο. 

Δεν είχα καταλάβει τι µε ελευθερώνει, ούτε τι είναι η ελευθερία µου, ούτε που να ψάξω να την 
βρω. Πατέρα, έψαχνα µάταια µέχρι που άκουσα την Φωνή Σου να µε καθοδηγεί. Τώρα δεν 
επιθυµώ να καθοδηγώ εγώ τον εαυτό µου πια.. Γιατί ούτε έχω φτιάξει, ούτε καταλαβαίνω τον 
τρόπο για να βρω την ελευθερία µου. Αλλά εναποθέτω την εµπιστοσύνη µου σε Σένα. Εσύ 
που µου κληροδότησες την ελευθερία µου ως ιερός Σου Υιό, δεν είσαι χαµένος για µένα. Η 
Φωνή σου µε καθοδηγεί, και ο δρόµος προς τα Σένα ανοίγει και ξεκαθαρίζει επιτέλους. 



Πατέρα, η ελευθερία µου βρίσκεται σε Σένα µόνο. Πατέρα ,θέλησή µου είναι να επιστρέψω. 

 

Σήµερα απαντούµε για τον κόσµο, που θα απελευθερωθεί µαζί µε µας. Πόσο χαρούµενοι 
είµαστε που βρίσκουµε την ελευθερία µας µέσα από τον βέβαιο δρόµο που έχει εξασφαλίσει 
ο Πατέρας µας. Και πόσο σίγουρη είναι η σωτηρία όλου του κόσµου, όταν µαθαίνουµε ότι η 
ελευθερία µας µπορεί να βρεθεί µόνο στον Θεό. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 322 
Μπορώ να αφήσω µόνο αυτό που δεν ήταν ποτέ αληθινό. 

Θυσιάζω τις ψευδαισθήσεις · τίποτα περισσότερο. Και καθώς οι ψευδαισθήσεις φεύγουν 
βρίσκω τα δώρα που προσπαθούσαν να κρύψουν, να µε περιµένουν µε λαµπερό 
καλωσόρισµα, έτοιµα να παραδώσουν σε µένα τα πανάρχαια µηνύµατα του Θεού. Η θύµησή 
Του κατοικεί σε κάθε δώρο που λαµβάνω από Αυτόν. Και κάθε όνειρο χρησιµεύει µόνο για να 
κρύβει τον Εαυτό που είναι ο µοναδικός Υιός του Θεού, κατ’ εικόνα Εκείνου, του Ιερού Ενός 
που κατοικεί µέσα σ’ Αυτόν για πάντα, όπως κατοικεί και σε µένα, ακόµα. 

 

Πατέρα, σε Σένα κάθε θυσία παραµένει για πάντα αδιανόητη. Εποµένως δεν γίνεται να 
θυσιάζω παρά µόνο στα όνειρα. Έτσι όπως µε δηµιούργησες, δεν γίνεται να αφήσω τίποτα 
από ό,τι µου έδωσες Εσύ. Ό,τι δεν µου έχεις δώσει δεν έχει πραγµατικότητα. Τι απώλεια 
γίνεται να περιµένω εκτός από την απώλεια του φόβου, και την επιστροφή της αγάπης µέσα 
στο νου µου; 

 
 
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 323 
 

Μετά χαράς κάνω την «θυσία» του φόβου. 
 

Εδώ βρίσκεται η µόνη «θυσία» που Εσύ ζητάς από τον αγαπηµένο Σου Υιό · του ζητάς να 
παραιτηθεί από όλα τα βάσανα, κάθε έννοια απώλειας και θλίψης, κάθε άγχος και αµφιβολία, 
και να αφήσει να εισέλθει σαν χείµαρρος η Αγάπη Σου µέσα στην επίγνωσή του, 
θεραπεύοντας τον από τον πόνο, και δίνοντάς του την δική Σου αιώνια Χαρά. Τέτοια είναι η 
«θυσία» που Εσύ ζητάς από µένα, και η µόνη που κάνω µετά χαράς · το µόνο «κόστος» της 
επανόρθωσης της θύµησής Σου σε µένα, για την σωτηρία του κόσµου. 



 
Και καθώς πληρώνουµε το χρέος που χρωστάµε στην αλήθεια, - ένα χρέος που είναι απλά η 
απελευθέρωση των αυταπατών και των εικόνων που λατρεύαµε εσφαλµένα – η αλήθεια 
επιστρέφει σε µας µε πληρότητα και χαρά. Δεν τρέφουµε πια αυταπάτες. Η αγάπη έχει τώρα 
επιστρέψει στην επίγνωσή µας. Και βρισκόµαστε πάλι σε ειρήνη, γιατί ο φόβος έχει φύγει και 
παραµένει µόνο η αγάπη. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 324 
 

Εγώ απλά ακολουθώ, διότι δεν θέλω να ηγούµαι. 
 

Πατέρα, Εσύ είσαι ο Ένας που µου έδωσε το σχέδιο για την σωτηρία. Εσύ έχεις ορίσει τον 
δρόµο που πρέπει ν’ ακολουθήσω, τον ρόλο που πρέπει να πάρω, και κάθε βήµα στην 
καθορισµένη µου διαδροµή. Δεν γίνεται να χάσω τον δρόµο. Μπορώ µόνο να επιλέξω να 
περιπλανηθώ άσκοπα για λίγο, κι έπειτα να επιστρέψω. Η στοργική Σου Φωνή πάντα θα µε 
καλεί πίσω, και θα οδηγεί τα βήµατά µου στον σωστό δρόµο. Όλοι οι αδελφοί µου µπορούν ν’ 
ακολουθήσουν στον δρόµο που τους οδηγώ. Αλλά εγώ απλά ακολουθώ τον δρόµο προς 
Εσένα, όπως Εσύ µε καθοδηγείς και θέλεις να πορεύοµαι. 
 
Γι αυτό ας ακολουθήσουµε Έναν ο Οποίος γνωρίζει τον δρόµο. Δεν χρειάζεται να αργήσουµε 
και δεν γίνεται να ξεστρατίσουµε  πάνω από µια στιγµή µακριά από το στοργικό Του Χέρι. 
Πορευόµαστε µαζί, διότι ακολουθούµε Εκείνον. Και είναι Αυτός που κάνει το τέλος σίγουρο, 
και εγγυάται µια ασφαλή επιστροφή στην εστία µας. 
 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 325 
 

Όλα όσα νοµίζω ότι βλέπω αντανακλούν ιδέες. 
 

Το κλειδί για την σωτηρία είναι αυτή η ιδέα: Ό,τι βλέπω αντανακλά µια διαδικασία µέσα στο 
νου µου, η οποία αρχίζει µε την ιδέα που έχω για το τι θέλω. Από εκεί, ο νους φτιάχνει µια 
εικόνα του πράγµατος που θέλει, το κρίνει πολύτιµο, και εποµένως αναζητά να το βρει. Αυτές 
οι εικόνες τότε προβάλλονται προς τα έξω, τις κοιτώ, τις εκτιµώ ως πραγµατικές και τις 
περιφρουρώ ως δικές µου. Από παρανοϊκές ιδέες έρχεται ένας παρανοϊκός κόσµος. Από την 
κρίση έρχεται ένα κόσµος καταδικασµένος. Και από σκέψεις συγχώρεσης παρουσιάζεται ένας 
κόσµος ήπιος, γεµάτος έλεος για τον άγιο Υιό του Θεού, για να του προσφέρει ένα φιλικό 
σπίτι όπου µπορεί να αναπαυθεί για λίγο πριν συνεχίσει το ταξίδι του, και να βοηθήσει τους 
αδελφούς του να προχωρήσουν µαζί του, και να βρουν τον δρόµο για τον Ουρανό και τον 



Θεό. 
 
Πατέρα µας, οι ιδέες Σου αντανακλούν την αλήθεια, ενώ οι δικές µου χωριστά από τις δικές 
Σου δεν φτιάχνουν παρά όνειρα. Ας βλέπω µόνο ό,τι αντανακλούν οι δικές Σου, διότι Αυτές και 
µόνο Αυτές εξασφαλίζουν την αλήθεια. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 326 
 

Είµαι παντοτινά ένα Αποτέλεσµα του Θεού. 
 

Πατέρα, δηµιουργήθηκα µέσα στο Νου Σου, µια άγια Σκέψη που ποτέ δεν άφησε την εστία της. 
Είµαι παντοτινά  δικό Σου Αποτέλεσµα, και Εσύ για πάντα είσαι η Αιτία µου. Έτσι όπως µε 
δηµιούργησες έχω παραµείνει. Εκεί όπου µε εγκατέστησες ακόµα κατοικώ. Και όλες Σου οι 
ιδιότητες ενοικούν σε µένα, διότι είναι το Θέληµά Σου να έχεις έναν Υιό τόσο όµοιο µε την Αιτία 
του ώστε η Αιτία και το Αποτέλεσµά Της να είναι αδιαίρετα. Σήµερα ας γνωρίζω ότι είµαι ένα 
Αποτέλεσµα του Θεού, και εποµένως έχω την δύναµη να δηµιουργώ όπως Εσύ. Και όπως 
στον Ουρανό, έτσι και στην γη. Το σχέδιό Σου ακολουθώ εδώ, και στο τέλος γνωρίζω ότι θα 
συγκεντρώσεις όλα Σου τα αποτελέσµατα µέσα στον γαλήνιο Ουρανό της Αγάπης Σου, εκεί 
όπου η γη θα εξαφανιστεί, και όλες οι σκέψεις διαχωρισµού θα ενωθούν ένδοξα ως Ένας Υιός 
του Θεού. 
 
Σήµερα ας δούµε την γη να εξαφανίζεται, στην αρχή µεταµορφωµένη, και έπειτα, αφού την 
συγχωρέσουµε, να σβήσει ολοκληρωτικά µέσα στο άγιο Θέληµα του Θεού. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 327 
 

Δεν χρειάζεται παρά να Σε καλέσω κι Εσύ θα µου απαντήσεις. 
 

Δεν µου ζητείται να πάρω την σωτηρία βασισµένος σε µια ανυποστήρικτη πίστη. Διότι ο Θεός 
µου έχει υποσχεθεί ότι θ’ ακούσει το κάλεσµά µου, και θ’ απαντήσει ο Ίδιος. Ας µαθαίνω µόνο 
από την εµπειρία µου ότι αυτό είναι αλήθεια, και η πίστη σίγουρα θα έρθει σε µένα. Αυτή είναι 
η πίστη που θα διαρκέσει, και θα µε πάει ακόµα µακρύτερα στον δρόµο που οδηγεί σε Αυτόν. 
Διότι έτσι θα είµαι σίγουρος ότι Εκείνος δεν µε έχει εγκαταλείψει και µε αγαπά ακόµα, 
περιµένοντας µόνο το κάλεσµά µου για να µου δώσει όλη την βοήθεια που χρειάζοµαι για να 
έρθω σε Αυτόν. 
 
Πατέρα, Σε ευχαριστώ που οι υποσχέσεις Σου ποτέ δεν θα απογοητεύσουν την εµπειρία µου, 
αν απλά τις δοκιµάσω. Εποµένως, ας επιχειρήσω να τις δοκιµάσω, και να µην τις κρίνω. Ο 



Λόγος Σου είναι ένα µε Σένα. Εσύ µου δίνεις τα µέσα µε τα οποία έρχεται η βεβαιότητα, και 
αποκτώ επιτέλους την σιγουριά της ενοικούσας Αγάπης Σου. 
	  
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 328 
 

Διαλέγω την δεύτερη θέση για να κερδίσω την πρώτη. 
 

Αυτό που φαίνεται ότι είναι η δεύτερη θέση είναι η πρώτη, διότι όλα τα πράγµατα που 
αντιλαµβανόµαστε είναι ανάποδα µέχρι να ακούσουµε την Φωνή που µιλά εκ µέρους του 
Θεού. Φαίνεται ότι θα αποκτήσουµε αυτονοµία µόνο µε τον αγώνα µας να είµαστε ξεχωριστοί, 
και ότι η ανεξαρτησία µας από την υπόλοιπη δηµιουργία του Θεού είναι ο τρόπος µε τον 
οποίο αποκτάται η σωτηρία. Και όµως, το µόνο που βρίσκουµε είναι ασθένεια, βάσανα, 
απώλεια και θάνατο. Αυτό δεν είναι το Θέληµα του Πατέρα µας για εµάς, ούτε υπάρχει 
δεύτερη στην Θέλησή Του. Το να ενωνόµαστε µε την δική Του Θέληση σηµαίνει ότι απλά 
βρίσκουµε την δική µας. Και εφόσον η θέλησή µας είναι η δική Του, σε Αυτόν είναι που 
πρέπει να πάµε για να αναγνωρίσουµε την δική µας θέληση. 
 
Δεν υπάρχει άλλη θέληση από την δική Σου. Και χαίροµαι που τίποτα από όσα φαντάζοµαι 
δεν αντικρούει αυτό που Εσύ θέλεις να είµαι. Η Θέλησή Σου είναι να είµαι απόλυτα ασφαλής, 
αιώνια σε ειρήνη. Και µετά χαράς µοιράζοµαι αυτή την Θέληση την οποία Εσύ, ο Πατέρας µου, 
έδωσες ως µέρος από µένα. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 329 
 

Έχω ήδη επιλέξει αυτό που θέλεις Εσύ. 
 

Πατέρα, νόµιζα ότι είχα αποµακρυνθεί από το Θέληµά Σου, ότι το είχα αψηφήσει, είχα παραβεί 
τους νόµους του, και ότι είχα παρεµβάλλει µια δεύτερη θέληση πιο ισχυρή από την δική Σου. 
Και όµως, αυτό που είµαι στ’ αλήθεια δεν είναι παρά η Θέλησή Σου, που έχει επεκταθεί και 
επεκτείνεται. Αυτό είµαι, και αυτό ποτέ δεν θ’ αλλάξει. Όπως Εσύ είσαι Ένας, έτσι κι εγώ είµαι 
Ένα µαζί Σου. Και αυτό επέλεξα την στιγµή της δηµιουργίας µου, όπου η θέλησή µου έγινε για 
πάντα ένα µε την δική Σου. Αυτή η επιλογή έγινε για όλη την αιωνιότητα. Δεν µπορεί ν’ 
αλλάξει, και να είναι σε αντίθεση µε τον εαυτό της. Πατέρα, η θέλησή µου είναι δική Σου. Και 
είµαι ασφαλής, ατάραχος και γαλήνιος, σε ατέλειωτη χαρά, διότι είναι η Θέλησή Σου να είναι 
έτσι. 
 
Σήµερα, θα δεχτούµε την ένωσή µας ο ένας µε τον άλλο και την Πηγή µας. Δεν έχουµε 
θέληση άλλη ξεχωριστή από την δική Του, και όλοι µας είµαστε ένα διότι η Θέλησή Του 
µοιράζεται από όλους µας. Μέσα από αυτή αναγνωρίζουµε ότι είµαστε ένα. Μέσα από αυτή 
βρίσκουµε επιτέλους τον δρόµο µας για τον Θεό. 



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 330 
 

Δεν θα πληγώσω ξανά τον εαυτό µου σήµερα. 
 

Αυτή την ηµέρα ας δεχτούµε την συγχώρεση ως µοναδική µας λειτουργία. Για να επιτεθούµε 
στο νου µας, και να του δώσουµε εικόνες πόνου; Γιατί να τον διδάσκουµε ότι είναι αδύναµος, 
όταν ο Θεός προσφέρει την δύναµη Του και την Αγάπη Του, και τον παροτρύνει να πάρει 
αυτό που είναι ήδη δικό του; Ο νους που έχει γίνει πρόθυµος να δεχτεί τα δώρα του Θεού έχει 
επανέλθει στο πνεύµα, και επεκτείνει την ελευθερία του και την χαρά του, καθώς η Θέληση 
του Θεού ενώνεται µε την δική του. Ο Εαυτός που ο Θεός δηµιούργησε δεν γίνεται να 
αµαρτήσει, εποµένως δεν µπορεί να υποφέρει. Σήµερα ας επιλέξουµε να είναι Αυτός η 
Ταυτότητά µας, κι έτσι να ξεφύγουµε για πάντα από όλα τα πράγµατα που φαίνεται ότι µας 
προσφέρει το όνειρο του φόβου. 
 
Πατέρα, ο Υιός Σου δεν µπορεί να πληγωθεί. Και αν νοµίζουµε ότι υποφέρουµε, απλά δεν 
καταφέραµε να γνωρίσουµε την µια Ταυτότητά µας που µοιραζόµαστε µαζί Σου. Θέλουµε να 
επιστρέψουµε σε Αυτή σήµερα, για να ελευθερωθούµε για πάντα  από όλα τα λάθη µας, και 
για να σωθούµε από αυτό νοµίζαµε ότι ήµασταν. 
	  
	  
	  
	  

	  


