
 
ΤΙ ΕΙΜΑΙ; 

 
1. Είµαι ο Υιός του Θεού, ολοκληρωµένος, θεραπευµένος και πλήρης, και λάµπω µέσα στην 
αντανάκλαση της Αγάπης Του. Μέσα σε µένα καθαγιάζεται η δηµιουργία Του και είναι 
εγγυηµένη η αιώνια ζωή. Μέσα σε µένα τελειοποιείται η αγάπη, ο φόβος είναι αδύνατος, και η 
χαρά διασφαλίζεται δίχως αντίθετο. Είµαι ο ιερός οίκος του Θεού του Ίδιου. Είµαι ο Ουρανός 
όπου διαµένει η Αγάπη Του. Είµαι η ιερή Του Αθωότητα η Ίδια, διότι µέσα στην αγνότητά µου 
ενοικεί και η δική Του. 
2. Η χρήση των λέξεων έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της τώρα. Ωστόσο, αυτές τις τελευταίες 
ηµέρες αυτού του χρόνου που δώσαµε στον Θεό µαζί, εσύ κι εγώ, βρήκαµε ένα και µοναδικό 
σκοπό που µοιραστήκαµε. Κι έτσι ενώθηκες µαζί µου, άρα αυτό που είµαι εγώ είσαι κι εσύ. Η 
αλήθεια αυτού που είµαστε δεν λέγεται ούτε περιγράφεται µε λόγια. Και όµως µπορούµε να 
συνειδητοποιήσουµε την λειτουργία µας εδώ, και τα λόγια µπορούν να µιλήσουν γι αυτήν, 
όπως και να την διδάξουν, αν εµείς οι ίδιοι γίνουµε τα παραδείγµατα των λόγων µέσα µας. 
3. Είµαστε οι κοµιστές της σωτηρίας. Δεχόµαστε τον ρόλο µας ως σωτήρες του κόσµου, ο 
οποίος λυτρώνεται µέσα από την ενωµένη συγχώρεσή µας. Και αυτό το δώρο που δίνουµε, 
δίδεται και σε εµάς. Βλέπουµε τον κάθε έναν ως αδελφό, και αντιλαµβανόµαστε όλα τα 
πράγµατα ως ευγενικά και καλά. Δεν αναζητούµε µια λειτουργία που είναι πέρα από την πύλη 
του Ουρανού. Η γνώση θα επανέλθει όταν έχουµε επιτελέσει τον ρόλο µας. Το µόνο µας 
µέληµα είναι να καλωσορίσουµε την αλήθεια. 
4. Δικά µας είναι τα µάτια µέσα από τα οποία η όραση του Χριστού βλέπει ένα κόσµο 
λυτρωµένο από κάθε σκέψη αµαρτίας. Δικά µας είναι τα αυτιά που ακούν την Φωνή του Θεού 
να ανακηρύσσει τον κόσµο αναµάρτητο. Δικοί µας είναι οι νόες που ενώνονται καθώς 
ευλογούµε τον κόσµο. Και από τη ενότητα που κερδίσαµε καλούµε όλους τους αδελφούς µας, 
και τους ζητούµε να µοιραστούν την ειρήνη µας και να ολοκληρώσουν την χαρά µας. 
5. Είµαστε οι ιεροί αγγελιαφόροι του Θεού που µιλούν γι Αυτόν, και φέρουµε τον Λόγο Του 
στον κάθε έναν που µας στέλνει Αυτός και έτσι µαθαίνουµε ότι είναι γραµµένος στις καρδιές 
µας. Κι εποµένως αλλάζουµε γνώµη για τον σκοπό για τον οποίο έχουµε έρθει, και τον οποίο 
επιζητούµε να υπηρετούµε. Φέρουµε τα χαρµόσυνα νέα στον Υιό του Θεού, που νόµιζε ότι 
υπέφερε. Τώρα αυτός λυτρώνεται. Και καθώς βλέπει την πύλη του Ουρανού να στέκει 
ανοιχτή µπροστά του, θα εισέλθει και θα εξαφανιστεί µέσα στην καρδιά του Θεού. 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 351 
 

Ο αναµάρτητος αδελφός µου είναι οδηγός µου προς την ειρήνη. 
Ο αµαρτωλός αδελφός µου είναι οδηγός µου προς τον πόνο. 

Και ό,τι επιλέγω να δω, αυτό θα βλέπω. 
 

Ποιος άλλος εκτός από τον άγιο Υιό Σου είναι ο αδελφός µου; Και αν τον βλέπω γεµάτο 
αµαρτία ανακηρύσσω τον εαυτό µου αµαρτωλό, και όχι Υιό του Θεού · µόνον, δίχως φίλους 
µέσα σε ένα τροµακτικό κόσµο. Και όµως, αυτή η αντίληψη είναι µια επιλογή που κάνω, και 
µπορώ να αφήσω. Μπορώ επίσης να δω τον αδελφό µου αναµάρτητο, ως άγιο Υιό Σου. Και 
µε αυτή την επιλογή βλέπω την δική µου αθωότητα, τον παντοτινό Εµψυχωτή µου και Φίλο 
δίπλα µου, και τον δρόµο µου ασφαλή και καθαρό. Διάλεξε, λοιπόν, για λογαριασµό µου, 
Πατέρα µου, µέσα από την Φωνή Σου. Διότι µόνο Αυτός προσφέρει κρίση µε το Όνοµά Σου. 
	  
	  



	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 352 
 

Η κρίση και η αγάπη είναι αντίθετα. Από την µία προέρχεται όλη η θλίψη του κόσµου. 
Και από την άλλη έρχεται η ειρήνη του Θεού του Ίδιου. 

 
Η συγχώρεση κοιτάζει µόνο την αθωότητα, και δεν κρίνει. Μέσω αυτής έρχοµαι σε Σένα. Η 
κρίση µου δένει τα µάτια και µε κάνει τυφλό. Όµως, η αγάπη, που εδώ αντανακλάται ως 
συγχώρεση, µου θυµίζει ότι µου έχεις δώσει έναν τρόπο να βρω και πάλι την ειρήνη Σου. 
Λυτρώνοµαι όταν επιλέγω να ακολουθήσω αυτόν τον τρόπο. Δεν µε έχεις αφήσει δίχως 
υποστήριξη. Έχω µέσα µου και την δική Σου θύµηση, και Κάποιον που µε οδηγεί σε αυτή. 
Πατέρα, θέλω να ακούσω την Φωνή Σου και να βρω την ειρήνη Σου σήµερα. Διότι θέλω να 
αγαπήσω την δική µου Ταυτότητα, και να βρω σε Αυτήν την δική Σου θύµηση. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 353 
 

Τα µάτια µου, η γλώσσα µου, τα πόδια µου σήµερα 
Έχουν παρά µόνο ένα σκοπό · να δοθούν στον Χριστό 

Για να τα χρησιµοποιήσει για να ευλογεί τον κόσµο µε θαύµατα. 
 

Πατέρα, σήµερα δίνω ό,τι είναι δικό µου στον Χριστό, για να το χρησιµοποιήσει µε όποιο 
τρόπο εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό που µοιράζοµαι µαζί Του. Τίποτα δεν είναι µόνο δικό 
µου, διότι Αυτός κι εγώ έχουµε ενωθεί σε σκοπό. Εποµένως η µάθηση έχει φτάσει στο 
καθορισµένο τέλος της. Για λίγο δουλεύω µαζί µε Αυτόν για να υπηρετήσω τον σκοπό Του. 
Έπειτα χάνοµαι µέσα στην Ταυτότητά µου, και αναγνωρίζω ότι ο Χριστός δεν είναι παρά ο 
Εαυτός µου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 354 
 

Στεκόµαστε µαζί, ο Χριστός κι εγώ, µε ειρήνη 
Και βέβαιο σκοπό. Και µέσα σε Αυτόν 

 βρίσκεται ο Δηµιουργός Του, όπως και σε µένα. 



 
Η ενότητά µου µε τον Χριστό µε καθιερώνει ως Υιό Σου, πέρα από τα όρια του χρόνου, και 
απόλυτα ελεύθερο από κάθε άλλο νόµο εκτός από τον δικό Σου. Δεν έχω άλλο εαυτό εκτός 
από τον Χριστό µέσα µου. Δεν έχω σκοπό άλλο από τον δικό Του. Και Αυτός είναι σαν τον 
Πατέρα Του. Εποµένως κι εγώ πρέπει να είµαι ένα µε Σένα όπως και µε Αυτόν. Γιατί ποιος 
είναι ο Χριστός εκτός από τον Υιό Σου έτσι όπως τον δηµιούργησες Εσύ; Και τι άλλο είµαι εγώ 
εκτός από τον Χριστό µέσα µου;  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 355 
 

Δεν υπάρχει τέλος σε όλη την ειρήνη και χαρά, 
Και όλα τα θαύµατα που θα δίνω, 

Όταν δεχτώ τον Λόγο του Θεού. Γιατί όχι σήµερα; 
 

Γιατί να περιµένω, Πατέρα µου, για την χαρά που µου υποσχέθηκες; Διότι Εσύ θα κρατήσεις 
τον Λόγο Σου που έδωσες στον εξόριστο Υιό Σου. Είµαι σίγουρος ότι ο θησαυρός µου µε 
περιµένει, και ότι δεν χρειάζεται παρά να απλώσω το χέρι µου για να τον βρω. Ακόµα και 
τώρα τα δάχτυλά µου τον αγγίζουν. Είναι πολύ κοντά. Δεν χρειάζεται να περιµένω στιγµή 
παραπάνω για να βρεθώ για πάντα σε ειρήνη. Εσένα επιλέγω, και την Ταυτότητά µου µαζί µε 
Σένα. Ο Υιός Σου επιθυµεί να είναι ο Εαυτός Του, και να Σε γνωρίσει ως Πατέρα και 
Δηµιουργό και Αγάπη Του. 
 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 356 
 

Η ασθένεια δεν είναι παρά ένα άλλο όνοµα για την αµαρτία. 
Η θεραπεία δεν είναι παρά ένα άλλο όνοµα για τον Θεό. 
Το θαύµα είναι εποµένως ένα κάλεσµα προς Αυτόν. 

 
Πατέρα, υποσχέθηκες ότι πάντα θα απαντάς σε κάθε κάλεσµα προς Εσένα από τον Υιό Σου. 
Δεν έχει σηµασία πού είναι, ποιο φαίνεται ότι είναι το πρόβληµά του, ούτε τι πιστεύει ότι έχει 
γίνει. Είναι ο Υιός Σου, και θα του απαντήσεις. Το θαύµα αντανακλά την Αγάπη Σου, και 
εποµένως του απαντά. Το Όνοµά Σου αντικαθιστά κάθε σκέψη αµαρτίας, και όποιος είναι 
αναµάρτητος δεν γίνεται να υποφέρει πόνο. Το Όνοµά Σου δίνει απάντηση στον Υιό Σου, διότι 
όταν καλεί το Όνοµά Σου σηµαίνει πως καλεί το δικό του. 
 
 
	  
	  



	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 357 
 

Η αλήθεια απαντά σε κάθε κάλεσµα που κάνουµε προς τον Θεό, απαντώντας πρώτα 
µε θαύµατα, και έπειτα επιστρέφοντας σ’ εµάς για να είναι ο εαυτός της. 

 
Η συγχώρεση, η αντανάκλαση της αλήθειας, µου λέει πώς να προσφέρω θαύµατα, κι έτσι να 
ξεφύγω από την φυλακή στην οποία νοµίζω ότι ζω. Μου υποδεικνύει τον άγιο Υιό Σου, πρώτα 
στον αδελφό µου, και έπειτα σε µένα. Η Φωνή Σου µε καθοδηγεί υποµονετικά να ακούσω τον 
Λόγο Σου, και να δίνω καθώς λαµβάνω. Και καθώς κοιτώ τον Υιό Σου σήµερα, ακούω την 
Φωνή Σου να µε οδηγεί να βρω τον δρόµο προς τα Σένα, έτσι όπως Εσύ όρισες ότι ο δρόµος 
θα είναι: 
 
«Δες την αθωότητά του, και θα θεραπευτείς.» 
 
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 358 
 

Κανένα κάλεσµα προς τον Θεό δεν γίνεται να µην εισακουστεί ούτε να µείνει 
αναπάντητο. Και γι αυτό µπορώ να είµαι σίγουρος · η απάντησή Του είναι αυτή που 

πραγµατικά θέλω. 
 

Εσύ που θυµάσαι τι είµαι στην πραγµατικότητα, µόνο εσύ θυµάσαι και τι πραγµατικά θέλω. 
Εσύ µιλάς εκ µέρους του Θεού, άρα και εκ µέρους µου. Και ό,τι µου δίνεις Εσύ έρχεται από 
τον Θεό τον Ίδιο. Η Φωνή Σου, λοιπόν Πατέρα µου, είναι και δική µου, και αυτό που θέλω 
είναι ό,τι µου προσφέρεις Εσύ, ακριβώς στην µορφή που επιλέγεις για να είναι δική µου. Ας 
θυµηθώ όλα όσα δεν ξέρω, και η φωνή µου ας σιωπήσει, όσο θυµάµαι. Αλλά ας µην ξεχνώ 
την Αγάπη και την φροντίδα Σου, κρατώντας στην επίγνωσή µου πάντα την υπόσχεσή Σου 
προς τον Υιό Σου. Ας µην ξεχνώ ότι ο εαυτός που έφτιαξα εγώ δεν είναι τίποτα, ενώ ο Εαυτός 
µου είναι τα πάντα.  
	  
	  
	  

	  
	  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 359 
 

Η απάντηση του Θεού είναι κάποια µορφή ειρήνης. Κάθε πόνος θεραπεύεται · κάθε 
δυστυχία αντικαθίσταται µε χαρά. Όλες οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν. Και όλη η 



αµαρτία γίνεται κατανοητή ως απλά ένα λάθος. 
 

Πατέρα, σήµερα θα συγχωρέσουµε τον κόσµο Σου, και θ’ αφήσουµε την δηµιουργία να είναι 
δική Σου. Έχουµε παρανοήσει τα πάντα. Αλλά δεν έχουµε κάνει αµαρτωλούς τους άγιους 
Υιούς του Θεού. Ό,τι Εσύ δηµιούργησες αναµάρτητο παραµένει έτσι παντοτινά. Έτσι είµαστε. 
Και χαιρόµαστε που µαθαίνουµε ότι έχουµε κάνει λάθη που δεν είχαν καµιά πραγµατική 
επίδραση επάνω µας. Η αµαρτία είναι αδύνατη, και πάνω σε αυτό το γεγονός η συγχώρεση 
βασίζεται σε µια σίγουρη βάση πιο στερεή από τον κόσµο των σκιών που βλέπουµε. Βοήθησέ 
µας να συγχωρέσουµε, διότι θέλουµε να λυτρωθούµε. Βοήθησέ µας να συγχωρέσουµε διότι 
θέλουµε να είµαστε σε ειρήνη.  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 360 
 

Ειρήνη σε µένα, τον άγιο Υιό του θεού. 
Ειρήνη στους αδελφούς µου, που είναι ένα µαζί µου. 

Ας είναι όλος ο κόσµος ευλογηµένος µε ειρήνη µέσα από εµάς. 
 

Πατέρα, την δική Σου ειρήνη θέλω να δίνω, λαµβάνοντάς την από Σένα. Είµαι ο Υιός Σου, για 
πάντα ακριβώς όπως µε δηµιούργησες Εσύ, διότι οι Μεγάλες Αχτίδες παραµένουν για πάντα 
ακλόνητες και ατάραχες µέσα µου. Θέλω να τις φτάσω µε ησυχία και βεβαιότητα, διότι 
πουθενά αλλού δεν µπορεί να βρεθεί η βεβαιότητα. Ειρήνη σε µένα, και ειρήνη σε όλο τον 
κόσµο. Μέσα στην αγιότητα δηµιουργηθήκαµε, και µέσα στην αγιότητα παραµένουµε. Ο Υιός 
Σου είναι όµοιος µε Σένα στην τέλεια αθωότητα. Και µε αυτή την σκέψη µε χαρά λέµε Αµήν. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Εισαγωγή 
 

1. Τα τελευταία µας µαθήµατα θα είναι όσο το δυνατόν ελεύθερα από λέξεις. Τα 
χρησιµοποιούµε µόνο στην αρχή της πρακτικής µας, και µόνο για να µας υπενθυµίζουν ότι 
αναζητούµε να πάµε πέρα από αυτά. Ας στραφούµε προς Αυτόν που µας δείχνει τον δρόµο 
και κάνει βέβαια τα βήµατα µας. Σε Αυτόν αφήνοµε αυτά τα µαθήµατα, όπως σε Αυτόν 
αφήνοµε και την ζωή µας από τώρα και στο εξής. Διότι δεν θέλοµε να επανέλθουµε στην 
πίστη της αµαρτίας που έκανε τον κόσµο να µοιάζει άσχηµος και ανασφαλής, επιθετικός και 
καταστροφικός σε όλους του τους δρόµους, και προδοτικός πέρα από ελπίδα εµπιστοσύνης 
και διαφυγής από τον πόνο.   2. Δικός Του είναι ο µόνος τρόπος για να βρούµε την ειρήνη 



που µας έχει δώσει ο Θεός. Δικός Του είναι ο δρόµος που ο καθένας πρέπει να ταξιδέψει στο 
τέλος, διότι αυτό είναι το τέλος που όρισε ο Ίδιος ο Θεός. Μέσα στο όνειρο του χρόνου 
φαίνεται πως είναι µακριά. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα είναι ήδη εδώ · ήδη µας υπηρετεί 
ως ευσπλαχνική καθοδήγηση στην πορεία µας. Ας ακολουθήσουµε µαζί τον δρόµο που µας 
δείχνει η αλήθεια. Και ας είµαστε εµείς οι οδηγοί πολλών αδελφών µας που αναζητούν τον 
δρόµο αλλά δεν τον βρίσκουν.   3. Και σε αυτό τον σκοπό ας αφιερώσουµε το νου µας, 
κατευθύνοντας τις σκέψεις µας έτσι ώστε να υπηρετούν την λειτουργία της σωτηρίας. Σ’ εµάς 
δίδεται ο στόχος να συγχωρέσουµε τον κόσµο. Είναι ο στόχος που µας έχει δώσει ο Θεός. Το 
δικό Του τέλος στο όνειρο είναι που αναζητούµε, και όχι το δικό µας. Γιατί όλα όσα 
συγχωρούµε δεν θα αποτύχουµε να τα αναγνωρίσουµε ως µέρος του Θεού του Ίδιου. Κι έτσι 
η θύµηση Του επιστρέφει, ολοκληρωµένη και πλήρης.  4. Η δική µας λειτουργία είναι να Τον 
θυµηθούµε εδώ στην γη, όπως µας δίδεται να είµαστε η ολοκλήρωση Του στην 
πραγµατικότητα. Γι αυτό ας µην ξεχνάµε ότι ο στόχος µας µοιράζεται, διότι αυτή η ενθύµηση 
είναι που περιέχει την µνήµη του Θεού, και δείχνει τον δρόµο προς Αυτόν και προς τον 
Ουρανό και την ειρήνη Του. Και δεν θα συγχωρέσουµε τον αδελφό µας, που µπορεί να µας 
το προσφέρει αυτό; Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή που µας δείχνει τον δρόµο. 
Εντός Αυτού κατοικεί η σωτηρία, που µας προσφέρεται µέσω της δικής µας συγχώρεσης, 
που δίδεται σε αυτόν.   5. Δεν θα φτάσουµε στο τέλος αυτής της χρονιάς δίχως το δώρο που 
ο Πατέρας µας υποσχέθηκε στον ιερό Του Υιό. Είµαστε συγχωρεµένοι τώρα. Και σωζόµαστε 
από όλη την οργή που νοµίζαµε ότι ανήκε στον Θεό, και µάθαµε ότι ήταν ένα όνειρο. 
Επανερχόµαστε στα λογικά µας, όπου καταλαβαίνοµε ότι ο θυµός είναι παράλογος, η 
επίθεση παρανοϊκή, και η εκδίκηση µόνο µια ανόητη φαντασίωση. Έχουµε σωθεί από την 
οργή διότι µάθαµε ότι κάναµε λάθος. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και είναι ένας πατέρας 
θυµωµένος µε τον γιο του επειδή αυτός δεν µπόρεσε να καταλάβει την αλήθεια;  6. 
Ερχόµαστε στον Θεό µε ειλικρίνεια και λέµε ότι δεν καταλάβαµε, και Του ζητούµε να µας 
βοηθήσει να µάθουµε τα µαθήµατα Του, µέσω της Φωνής του δικού Του Δάσκαλου. Θα ήθελε 
Αυτός να βλάψει τον Υιό Του; Ή θα έσπευδε να του απαντήσει και να πει, «Αυτός είναι ο Υιός 
µου, και όλα όσα έχω είναι δικά του»; Να είσαι βέβαιος ότι Αυτός θα απαντήσει έτσι, διότι 
αυτά είναι τα δικά Του λόγια προς εσένα. Και κανένας δεν µπορεί να έχει κάτι περισσότερο 
από αυτό, διότι σε αυτά τα λόγια βρίσκονται όλα όσα υπάρχουν, και όλα όσα θα υπάρχουν σε 
όλο τον χρόνο και στην αιωνιότητα. 
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Αυτή την άγια στιγµή δίνω σε Σένα. 
Ας είσαι Εσύ ο υπεύθυνος. Διότι εγώ θέλω να Σε ακολουθώ. 

Βέβαιος ότι η καθοδήγησή Σου µου δίνει ειρήνη. 
 

Και αν χρειαστώ ένα λόγο να µε βοηθήσει, Αυτός θα µου τον δώσει. Αν χρειαστώ µια σκέψη, 
και αυτή θα µου την δώσει. Και αν χρειάζοµαι µόνο ησυχία και ένα γαλήνιο, ανοιχτό νου, αυτά 
θα είναι τα δώρα που θα λάβω από Αυτόν. Αυτός είναι υπεύθυνος µετά από δικό µου αίτηµα. 
Και θα ακούει και θα µου απαντά, διότι µιλά εκ µέρους του Θεού του Πατέρα µου και του 
Αγίου Του Υιού. 
 
	  
	  

	  


