
 
ΜΑΘΗΜΑ 191 

 
Είµαι ο άγιος Υιός του Θεού του Ίδιου 

 
1. Εδώ βρίσκεται η διακήρυξη της απελευθέρωσής σου από τα δεσµά αυτού του κόσµου. Κι 
εδώ, επίσης, απελευθερώνεται και όλος ο κόσµος. Δεν καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει δίνοντας 
στον κόσµο τον  ρόλο του δεσµοφύλακα του Υιού του Θεού. Τι άλλο θα µπορούσε να είναι 
εκτός από µοχθηρός και φοβισµένος, τροµοκρατηµένος από τις σκιές, εκδικητικός και άγριος, 
χωρίς καµία λογική, τυφλός, παράφρων από µίσος; 
2. Τι έχεις κάνει ώστε να είναι αυτός ο κόσµος σου; Τι έχεις κάνει ώστε να βλέπεις κάτι τέτοιο; 
Αρνήσου την Ταυτότητά σου, και αυτό είναι που αποµένει. Βλέπεις το χάος και το 
ανακηρύσσεις εαυτό σου. Δεν θα υπάρχει θέαµα που δεν θα σου αποδείξει αυτό. Δεν 
υπάρχει ήχος που να µην σου µιλά για το πόσο εύθραυστος είσαι µέσα σου αλλά και έξω · 
ούτε µία ανάσα που να µην σε φέρνει όλο και πιο κοντά στο θάνατο · καµία ελπίδα που να 
µην διαλύεται σε δάκρυα. 
3. Αρνήσου την Ταυτότητά σου, και δεν θα ξεφύγεις από την τρέλα που προκάλεσε αυτή την 
αλλόκοτη, αφύσικη και στοιχειωµένη σκέψη που περιγελά την δηµιουργία και γελά µε τον 
Θεό. Αρνήσου την Ταυτότητά σου, και επιτίθεσαι µόνος σου σε όλο το σύµπαν, χωρίς ούτε 
έναν φίλο, ένα µικροσκοπικό µόριο από χώµα ενάντια στις λεγεώνες των εχθρών σου. 
Αρνήσου την Ταυτότητά σου, και κοιτάς το κακό, την αµαρτία και τον θάνατο, και παρατηρείς 
την απελπισία να αρπάζει από τα δάχτυλά σου κάθε θρύψαλο ελπίδας, µην αφήνοντάς σου 
τίποτα άλλο εκτός από την επιθυµία να πεθάνεις. 
4. Ωστόσο, τι άλλο είναι αυτό εκτός από ένα παιχνίδι που παίζεις στο οποίο µπορείς να 
αρνείσαι την Ταυτότητά σου; Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Αν πιστεύεις οτιδήποτε 
άλλο, είναι αυταπάτη. Με αυτή την µοναδική σκέψη οι πάντες απελευθερώνονται. Με αυτή 
την µοναδική αλήθεια φεύγουν οι ψευδαισθήσεις. Με αυτό το γεγονός και µόνο η αθωότητά 
όλων διακηρύσσεται αιώνια, ο κεντρικός πυρήνας της ύπαρξής της και η εγγύηση της 
αθανασίας της. 
5. Άφησε την σηµερινή ιδέα να βρει µια θέση ανάµεσα στις σκέψεις σου και θα ανυψωθείς 
ψηλά, πάνω από τον κόσµο, και όλες τις εγκόσµιες σκέψεις που σε κρατούν αιχµάλωτο. Και 
από αυτή την θέση της ασφάλειας και διεξόδου θα επιστρέψεις και θα τον απελευθερώσεις. 
Διότι αυτός που δέχεται την πραγµατική του Ταυτότητα σώζεται πραγµατικά. Και η σωτηρία 
του είναι το δώρο που δίνει σε όλους, µε ευγνωµοσύνη προς Εκείνον που του έδειξε τον 
δρόµο προς την ευτυχία που του άλλαξε ολόκληρη την οπτική αυτού του κόσµου. 
6. Μόνο µια άγια σκέψη σαν αυτή και είσαι ελεύθερος. Είσαι ο άγιος Υιός του Θεού του Ίδιου. 
Και µε αυτή την άγια σκέψη µαθαίνεις ότι έχεις απελευθερώσει και τον κόσµο. Δεν χρειάζεται 
να τον χρησιµοποιήσεις µε σκληρότητα, κι έπειτα ν’ αντιληφθείς αυτή την άγρια ανάγκη µέσα 
σ’ αυτόν. Τον απελευθέρωσες από την αιχµαλωσία του. Δεν θα βλέπεις µία ολέθρια εικόνα 
του εαυτού σου να περπατά στον κόσµο τροµαγµένη, µε τον κόσµο να σφίγγεται από αγωνία 
επειδή οι δικοί σου φόβοι έχουν θέσει το σηµάδι του θανάτου πάνω στην καρδιά του. 
7. Σήµερα να είσαι χαρούµενος που η κόλαση ακυρώνεται τόσο εύκολα. Δεν χρειάζεται παρά 
να πεις στον εαυτό σου: 
Είµαι ο άγιος Υιός του Θεού του Ίδιου. Δεν γίνεται να υποφέρω, ούτε να πονάω· δεν 
γίνεται να υποφέρω από απώλειες, ούτε να µην µπορέσω να κάνω αυτό που ζητά η 

σωτηρία. 
Και µε αυτή την σκέψη όλα όσα βλέπεις αλλάζουν ολοκληρωτικά. 
8. Ένα θαύµα έχει φωτίσει όλα τα σκοτεινά και αρχαία λαγούµια, όπου οι τελετουργίες του 
θανάτου ηχούσαν από τότε που άρχισε ο χρόνος. Διότι ο χρόνος έχει χάσει την κυριαρχία του 
πάνω στον κόσµο. Ο Υιός του Θεού έχει έρθει µε δόξα να λυτρώσει τους χαµένους, να σώσει 
τους αβοήθητους, και να δώσει στον κόσµο το δώρο τους συγχώρεσής του. Ποιος θα 
µπορούσε να βλέπει τον κόσµο σκοτεινό και αµαρτωλό, όταν ο Υιός του Θεού έχει έρθει ξανά 
για να τον απελευθερώσει; 
9. Εσύ που αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως αδύναµο και εύθραυστο, µε µάταιες ελπίδες και 
κατεστραµµένα όνειρα, γεννηµένος για να πεθάνεις, να θρηνήσεις και να πονέσεις άκου αυτό: 
Όλη η δύναµη στην γη και στον Ουρανό σου έχει δοθεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να µην 
µπορείς να κάνεις. Παίζεις το παιχνίδι του θανάτου, και ότι είσαι αβοήθητος, και αξιοθρήνητα 
καταδικασµένος σε αποσύνθεση µέσα σε ένα κόσµο που δεν σου δείχνει κανένα έλεος. Και 
όµως, όταν εσύ του αποδώσεις έλεος, τότε το έλεός του θα λάµψει επάνω σου. 



10. Άφησε, λοιπόν, τον Υιό του Θεού να ξυπνήσει από τον ύπνο του, και ανοίγοντας τα άγια 
του µάτια, να επιστρέψει και να ευλογήσει τον κόσµο που έφτιαξε. Άρχισε εσφαλµένα, αλλά 
θα τελειώσει µε την αντανάκλαση της αγιότητάς του.. Και δεν θα κοιµάται πια και δεν θα 
ονειρεύεται τον θάνατο. Έλα, λοιπόν, µαζί µου σήµερα. Η δόξα σου είναι το φως που σώζει 
τον κόσµο. Μην αναχαιτίζεις την σωτηρία άλλο πια. Κοίταξε γύρω σου στον κόσµο, και δες 
αυτούς που υποφέρουν εκεί. Η καρδιά σου δεν είναι πρόθυµη να φέρει την ανάπαυση στους 
εξαντληµένους αδερφούς σου; 
11. Αυτοί περιµένουν την δική σου απελευθέρωση. Μένουν αλυσοδεµένοι µέχρι να 
ελευθερωθείς εσύ. Δεν µπορούν να δουν το έλεος του κόσµου µέχρι να το βρεις εσύ µέσα 
σου. Αυτοί πονούν µέχρι να αρνηθείς εσύ την αιχµαλωσία σου σ’ αυτόν. Πεθαίνουν µέχρι να 
δεχτείς εσύ την αιώνια ζωή σου. Είσαι ο άγιος Υιός του Θεού του Ίδιου. Να το θυµάσαι αυτό, 
και όλος ο κόσµος απελευθερώνεται. Να το θυµάσαι αυτό, και η γη και ο Ουρανός γίνονται 
ένα. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 192 
 

Έχω µια λειτουργία που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω 
 

1. Είναι το Άγιο Θέληµα του Πατέρα σου να ολοκληρώσεις Αυτόν, και ο Εαυτός σου να είναι ο 
ιερός Του Υιός, για πάντα αγνός όπως Εκείνος, δηµιουργηµένος από αγάπη και 
προστατευµένος µέσα στην αγάπη, επεκτείνοντας αγάπη, δηµιουργώντας στο όνοµά της, για 
πάντα ένα µε τον Θεό και µε τον εαυτό σου. Και όµως, τι θα µπορούσε να σηµαίνει µια τέτοια 
λειτουργία µέσα σε ένα κόσµο φθόνου, µίσους και επίθεσης; 
2. Εποµένως έχεις µια λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους αυτού του κόσµου. Γιατί ποιος 
µπορεί να καταλάβει µια άγνωστη σε αυτόν γλώσσα; Η συγχώρεση αντιπροσωπεύει την 
λειτουργία σου εδώ. Δεν είναι δηµιουργία του Θεού, διότι είναι το µέσον µε το οποίο µπορεί 
να ακυρωθεί το αναληθές. Και ποιος θα ήταν δυνατόν να συγχωρήσει τον Ουρανό; Ωστόσο 
στην γη, χρειάζεσαι το µέσον για να αφήσεις τις ψευδαισθήσεις να φύγουν. Η δηµιουργία 
απλά περιµένει την επιστροφή σου για να αναγνωριστεί, όχι για να ολοκληρωθεί. 
3. Αυτός ο κόσµος δεν µπορεί ούτε καν να συλλάβει µε το νου του την δηµιουργία. Δεν έχει 
κανένα νόηµα εδώ. Η συγχώρεση είναι ό,τι πλησιέστερο σε αυτήν που  µπορεί να έρθει στην 
γη. Γιατί όντας γεννηµένη στον Ουρανό, δεν έχει καθόλου µορφή. Όµως ο Θεός δηµιούργησε 
Έναν ο Οποίος έχει την δύναµη να µεταφράζει σε µορφή το άµορφο. Αυτά που φτιάχνει είναι 
µεν όνειρα, αλλά ενός είδους που βρίσκονται τόσο κοντά στην αφύπνιση ώστε το φως της 
ηµέρας λάµπει ήδη σε αυτά, και µάτια ήδη ανοίγουν για να δουν τα χαρµόσυνα θεάµατα που 
περιέχουν οι προσφορές τους. 
4. Η συγχώρεση ρίχνει την µατιά της πάνω σε όλα τα πράγµατα που είναι άγνωστα στον 
Ουρανό, τα βλέπει να εξαφανίζονται, και αφήνει στον κόσµο ένα καθαρό και άσπιλο πινάκιο 
πάνω στο οποίο ο Λόγος του Θεού µπορεί τώρα να αντικαταστήσει τα ανούσια σύµβολα που 
ήταν γραµµένα εκεί πριν. Η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο ξεπερνιούνται ο φόβος του 
θανάτου, διότι τώρα πια δεν ασκεί καµία µοιραία έλξη και η ενοχή έχει φύγει. Η συγχώρεση 
αφήνει το σώµα να γίνει αντιληπτό ως αυτό που είναι · ένα απλό βοήθηµα διδασκαλίας, το 
οποίο θα αφεθεί κατά µέρος όταν η µάθηση έχει ολοκληρωθεί, χωρίς ν’ αλλάξει καθόλου 
αυτός που µαθαίνει. 
5.  Ο νους χωρίς το σώµα δεν µπορεί να κάνει λάθη. Δεν µπορεί να νοµίζει ότι θα πεθάνει, 
ούτε ότι θα γίνει το θύµα ανηλεούς επίθεσης. Ο θυµός γίνεται αδύνατος, και πού είναι τότε ο 
τρόµος; Ποιοι φόβοι θα µπορούσαν ακόµα να επιτεθούν σε εκείνους που έχουν χάσει την 
πηγή κάθε επίθεσης, τον πυρήνα του άγχους και την έδρα του φόβου; Μόνο η συγχώρεση 



µπορεί να απαλλάξει το νου από την σκέψη ότι το σώµα είναι η κατοικία του. Μόνο η 
συγχώρεση µπορεί να επανορθώσει την ειρήνη που ο Θεός προόριζε για τον άγιο Του Υιό. 
Μόνο η συγχώρεση µπορεί να πείσει τον Υιό του Θεού να δει και πάλι την αγιότητά του. 
6. Όταν έχει φύγει ο θυµός, τότε πραγµατικά θα αντιληφθείς ότι δεν απαιτείται καµία θυσία για 
την θέαση του Χριστού και το δώρο της όρασης., και ότι µόνο ο πόνος είναι αυτός που 
αφαιρείται από έναν αρρωστηµένο και βασανισµένο νου. Αυτό δεν είναι ευπρόσδεκτο; 
Μήπως πρέπει να το φοβάσαι; Ή µήπως πρέπει να το ελπίζεις, και να το δέχεσαι µε χαρά και 
ευγνωµοσύνη; Είµαστε ένα, άρα δεν χάνουµε τίποτα. Μάλλον µας έχουν δοθεί τα πάντα από 
τον Θεό. 
7. Ωστόσο, χρειαζόµαστε την συγχώρεση για να µπορέσουµε ν’ αντιληφθούµε ότι έτσι είναι. 
Χωρίς το απαλό της φως ψάχνουµε στα τυφλά µέσα στο σκοτάδι, χρησιµοποιώντας την 
λογική  για να δικαιολογήσουµε την οργή και την επίθεσή µας. Η κατανόησή µας είναι τόσο 
περιορισµένη ώστε αυτό που νοµίζουµε ότι καταλαβαίνουµε δεν είναι παρά σύγχυση 
γεννηµένη από το σφάλµα. Είµαστε χαµένοι µέσα σε οµίχλες εναλλασσόµενων ονείρων και 
τροµακτικών σκέψεων, µε τα µάτια µας ερµητικά κλειστά προς το φως · ενώ ο νους µας είναι 
απασχοληµένος λατρεύοντας κάτι που δεν βρίσκεται εκεί. 
8. Ποιος άλλος µπορεί να αναγεννηθεί µέσα στον Χριστό εκτός από αυτόν που έχει 
συγχωρέσει όλους όσους βλέπει, σκέφτεται ή φαντάζεται; Ποιος θα µπορούσε να 
απελευθερωθεί ο ίδιος όσο κρατά ακόµα αιχµαλώτους; Ένας δεσµοφύλακας δεν είναι 
ελεύθερος, διότι είναι δεµένος µαζί µε τον φυλακισµένο του. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτός 
δεν θα διαφύγει, έτσι περνάει τον χρόνο του προσέχοντάς τον. Τα σίδερα που τον 
περιορίζουν γίνονται ο κόσµος στον οποίο ζει και ο δεσµοφύλακας µαζί µε τον φυλακισµένο 
του. Και µόνο µε την απελευθέρωσή του ανοίγει ο δρόµος για την ελευθερία και των δύο. 
9. Γι αυτό, µην κρατάς κανέναν αιχµάλωτο. Απελευθέρωνε και µην δεσµεύεις, γιατί έτσι 
απελευθερώνεσαι. Ο τρόπος είναι απλός. Κάθε φορά που νιώθεις την µαχαιριά του θυµού, 
συνειδητοποίησε ότι κρατάς ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι σου. Και αυτό είτε θα πέσει ή θα 
αποµακρυνθεί, ανάλογα µε το αν διαλέξεις να καταδικαστείς ή να απελευθερωθείς. Άρα 
όποιος φαίνεται ότι σε βάζει σε πειρασµό να θυµώσεις εκπροσωπεί τον σωτήρα σου από την 
φυλακή του θανάτου. Εποµένως του χρωστάς ευγνωµοσύνη αντί για πόνο. 
10. Να είσαι ελεήµων σήµερα. Ο Υιός του Θεού αξίζει το έλεός σου. Αυτός είναι τώρα που 
ζητά να δεχτείς τον δρόµο προς την ελευθερία. Μην του το αρνηθείς. Η Αγάπη του Πατέρα 
του γι αυτόν ανήκει σε σένα. Η λειτουργία σου πάνω στην γη είναι µόνο να τον συγχωρέσεις, 
ώστε να µπορέσεις να τον δεχτείς πίσω ως Ταυτότητα σου. Αυτός είναι έτσι όπως τον 
δηµιούργησε ο Θεός. Και εσύ είσαι αυτό που είναι αυτός. Συγχώρεσε του τώρα τις αµαρτίες 
του, και θα δεις ότι είσαι ένα µαζί του. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
ΜΑΘΗΜΑ 193 

 
Όλα τα πράγµατα είναι µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθω 

 
1. Ο Θεός δεν γνωρίζει για την µάθηση. Και όµως, η Θέλησή Του επεκτείνεται σε κάτι που 
Αυτός δεν καταλαβαίνει, διότι επιθυµεί η ευτυχία που έχει κληροδοτήσει στον Υιό Του, να µην 
διαταράσσεται από τίποτα · να παραµένει αιώνια και η εµβέλειά της να αυξάνει παντοτινά, 
αιώνια επεκτεινόµενη µέσα στην χαρά της ολοκληρωµένης δηµιουργίας, και αιώνια ανοιχτή 
και απόλυτα απεριόριστη µέσα σ’ Αυτόν. Αυτή είναι η Θέλησή Του. Και εποµένως η Θέλησή 
Του παρέχει τα µέσα για να εγγυηθεί ότι θα γίνει. 
2. Ο Θεός δεν βλέπει αντιθέσεις. Όµως, ο Υιός Του πιστεύει ότι τις βλέπει. Άρα χρειάζεται 
Έναν που να µπορεί να διορθώσει την εσφαλµένη όρασή του, και να του δώσει την όραση 
που θα τον οδηγήσει πίσω, εκεί όπου τελειώνει η αντίληψη. Ο Θεός δεν αντιλαµβάνεται 



καθόλου. Και όµως, είναι Αυτός που παρέχει το µέσον µε το οποίο η αντίληψη να γίνει αρκετά 
όµορφη και ορθή, ώστε να αφήσει το φως του Ουρανού να λάµψει επάνω της. Αυτός είναι 
που απαντά σε αυτό που ο Υιός Του θέλει να αντικρούσει, και κρατά την αθωότητά του για 
πάντα ασφαλή. 
3. Αυτά είναι τα µαθήµατα που θα ήθελε να µάθεις ο Θεός. Η Θέλησή Του αντανακλά όλα 
αυτά, και αυτά αντανακλούν την στοργική Του καλοσύνη προς τον Υιό που αγαπά. Κάθε 
µάθηµα έχει µια κεντρική σκέψη, που είναι η ίδια σε όλα. Μόνο η µορφή αλλάζει, µε 
διαφορετικές περιστάσεις και γεγονότα · µε διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικά 
θέµατα, φαινοµενικά προφανή, αλλά όχι αληθινά. Είναι τα ίδια στο βασικό τους περιεχόµενο. 
Αυτό είναι: 
-                                 Συγχώρεσε, και θα δεις αυτό διαφορετικά. 
4. Είναι βέβαιο ότι κάθε στενοχώρια δεν φαίνεται πως δεν είναι τίποτα άλλο από έλλειψη 
συγχώρεσης. Ωστόσο, αυτό είναι το περιεχόµενο κάτω από την µορφή. Αυτή η οµοιότητα 
είναι που διασφαλίζει την µάθηση, διότι το µάθηµα είναι τόσο απλό που στο τέλος είναι 
αδύνατον να µην γίνει αποδεκτό. Κανένας δεν µπορεί να κρυφτεί από µια αλήθεια που είναι 
τόσο προφανής που ενώ εµφανίζεται σε αµέτρητες µορφές, αναγνωρίζεται το ίδιο εύκολα σε 
όλες αυτές, φτάνει κάποιος να θέλει απλά να δει το ίδιο µάθηµα εκεί: 
-                                 Συγχώρεσε, και θα δεις αυτό διαφορετικά. 
5. Αυτά είναι τα λόγια που λέει το Άγιο Πνεύµα σε όλες τις δοκιµασίες σου, όλους σου τους 
πόνους, όλα τα βάσανα, άσχετα µε την µορφή τους. Αυτές είναι οι λέξεις µε τις οποίες 
τελειώνει ο πειρασµός, και η ενοχή, εγκαταλελειµµένη πλέον, δεν δέχεται πια τον σεβασµό 
σου. Αυτά είναι τα λόγια µε τα οποία λήγει το όνειρο της αµαρτίας, και ο νους απαλλάσσεται 
από τον φόβο. Αυτά είναι τα λόγια µε τα οποία η σωτηρία έρχεται σε όλο τον κόσµο. 
6. Δεν θα µάθουµε να λέµε αυτά τα λόγια όταν µπαίνουµε στον πειρασµό να πιστέψουµε ότι ο 
πόνος είναι αληθινός, και ο θάνατος γίνεται η επιλογή µας αντί για την ζωή; Δεν θα µάθουµε 
να λέµε αυτά τα λόγια όταν έχουµε καταλάβει την δύναµή τους να απελευθερώνουν κάθε νου 
από τα δεσµά; Αυτά είναι τα λόγια που σου δίνουν δύναµη πάνω σε όλα τα γεγονότα που 
φαινοµενικά έχουν αποκτήσει δύναµη επάνω σου. Τα βλέπεις σωστά όταν κρατάς αυτά τα 
λόγια στην πλήρη επίγνωσή σου, και δεν ξεχνάς ότι αυτά τα λόγια ισχύουν και εφαρµόζονται 
σε καθετί που βλέπεις ή σε όποιον αδελφό έχεις κρίνει εσφαλµένα. 
7. Πώς θα καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπεις σωστά, ή ότι κάποιος άλλος δεν αντιλαµβάνεται το 
µάθηµα που θα έπρεπε να µάθει; Ο πόνος εξακολουθεί να φαίνεται αληθινός στην αντίληψη; 
Αν ναι, να είσαι σίγουρος ότι το µάθηµα δεν έχει µαθευτεί. Και ότι παραµένει κάτι που δεν έχει 
συγχωρεθεί κρυµµένο µέσα στο νου που βλέπει τον πόνο µέσα από τα µάτια που 
καθοδηγούνται από το νου. 
8. Ο Θεός δεν θέλει να υποφέρεις έτσι. Θέλει να σε βοηθήσει να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. 
Ο Υιός Του δεν θυµάται ποιος είναι. Και ο Θεός δεν θέλει να τον αφήσει να ξεχνά την Αγάπη 
Του, και όλα τα δώρα που η Αγάπη Του φέρει µαζί της. Θα ήθελες να αποκηρύξεις τώρα την 
δική σου σωτηρία; Θα ήθελες να µην µπορέσεις να µάθεις τα απλά µαθήµατα που έχει θέσει 
ενώπιον σου ο Δάσκαλος του Ουρανού, έτσι ώστε κάθε πόνος να εξαφανιστεί και ο Θεός να 
µπορέσει να επανέλθει στην µνήµη του Υιού Του; 
9. Όλα τα πράγµατα είναι µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθεις. Αυτός δεν θέλει να 
αφήσει ούτε µία σκέψη µη συγχώρεσης δίχως διόρθωση, ούτε ένα αγκάθι ή καρφί που να 
πονά τον άγιο Του Υιό µε οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός θα ήθελε να διασφαλίσει ότι η ιερή 
ανάπαυσή του παραµένει ανενόχλητη και γαλήνια, χωρίς φροντίδα, µέσα σε µία αιώνια 
κατοικία που φροντίζει γι αυτόν. Και Αυτός θα ήθελε να στεγνώσουν όλα τα δάκρυα, και να 
µην παραµένει ούτε ένα που να χρειαστεί να κυλήσει, και κανένα που να περιµένει την σειρά 
του για να πέσει. Διότι ο Θεός έχει θελήσει το κάθε ένα από αυτά να αντικατασταθεί µε γέλιο, 
και ο Υιός Του να είναι πάλι ελεύθερος.  
10. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να ξεπεράσουµε χίλια φαινοµενικά εµπόδια προς την ειρήνη 
µέσα σε µια µόνο µέρα. Άφησε το έλεος να έρθει σε σένα πιο γρήγορα. Μην προσπαθείς να 
το καθυστερήσεις άλλη µια µέρα, ούτε ένα λεπτό ή µια στιγµή. Ο χρόνος φτιάχτηκε γι αυτό το 
σκοπό. Χρησιµοποίησέ τον σήµερα γι αυτό που είναι ο σκοπός του. Πρωί και βράδυ, 
αφιέρωσε όσο χρόνο µπορείς για να υπηρετήσεις τον σωστό στόχο του, και µην αφήνεις αυτό 
το χρόνο να είναι λιγότερος από όσο χρειάζεσαι. 
11. Δώσε όλα όσα µπορείς, και δώσε και λίγο ακόµα. Γιατί τώρα θα σηκωθούµε και θα 
σπεύσουµε για το σπίτι του Πατέρα µας. Λείπουµε πολύ καιρό, και δεν θέλουµε να 
χρονοτριβήσουµε άλλο. Και καθώς ασκούµαστε, ας σκεφτούµε όλα τα πράγµατα που 
κρατήσαµε για τον  εαυτό µας, µακριά από την θεραπεία. Ας τα δώσουµε όλα σε Αυτόν που 
γνωρίζει τον τρόπο να τα κοιτάξει έτσι ώστε να εξαφανιστούν. Η αλήθεια είναι το µήνυµά Του · 



η αλήθεια είναι η διδασκαλία Του. Δικά Του είναι τα µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να 
µάθεις. 
12. Κάθε ώρα, πέρνα λίγο χρόνο σήµερα, αλλά και τις επόµενες µέρες, ασκώντας το µάθηµα 
στην συγχώρεση µε την µορφή που σου δίνεται κάθε µέρα. Και προσπάθησε να το 
εφαρµόσεις σε όλα τα γεγονότα που σου έφερε η ώρα, έτσι ώστε η επόµενη ώρα να είναι 
ελεύθερη από την προηγούµενη. Οι αλυσίδες του χρόνου εύκολα χαλαρώνουν µε αυτό τον 
τρόπο. Μην αφήνεις καµιά ώρα να ρίξει την σκιά της σε αυτή που ακολουθεί, και όταν και 
αυτή φύγει, ας πάρει µαζί της και ό,τι συνέβη στην πορεία της. Έτσι θα µείνεις αδέσµευτος, 
µέσα σε ειρήνη αιώνια, κι ας βρίσκεσαι µέσα στον κόσµο του χρόνου. 
13. Αυτό είναι το µάθηµα που θα ήθελε να µάθεις ο Θεός: Υπάρχει ένας τρόπος να βλέπεις τα 
πάντα ώστε αυτά να γίνονται άλλο ένα βήµα προς Αυτόν, και την σωτηρία του κόσµου. Σε 
όλα όσα µιλούν για τρόµο, απάντησε έτσι: 
Θα συγχωρήσω, και αυτό θα εξαφανιστεί 
4. Σε κάθε έγνοια και σκοτούρα, και σε κάθε µορφή πόνου, επανάλαβε αυτές τις λέξεις. Και 
τότε θα κρατάς το κλειδί που ανοίγει την θύρα του Ουρανού, και φέρνει την Αγάπη του Θεού 
Πατέρα κάτω στην γη επιτέλους, για να την ανυψώσει στους Ουρανούς. Ο Θεός ο Ίδιος θα 
κάνει το τελευταίο βήµα. Μην αρνείσαι τα µικρά βήµατα που σου ζητά να κάνεις προς Αυτόν. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 194 
 

Εναποθέτω το µέλλον στα Χέρια του Θεού. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα κάνει άλλο ένα βήµα προς την γρήγορη σωτηρία, και πραγµατικά είναι ένα 
άλµα γιγαντιαίο! Τόσο µεγάλη είναι η απόσταση που καλύπτει, που σε αφήνει µόλις λίγο έξω 
από τον Ουρανό, µε τον προορισµό µπροστά στα µάτια σου και τα εµπόδια πίσω σου. Το 
πόδι σου πατά  στις πρασιές που σε καλωσορίζουν στην θύρα του Ουρανού · στον ήσυχο 
τόπο της ειρήνης, όπου αναµένεις µε βεβαιότητα  το τελευταίο βήµα που κάνει ο Θεός. Πόσο 
έχουµε προχωρήσει αλήθεια από την γη! Πόσο κοντά πλησιάζουµε στον στόχο µας! Πόσο 
µικρό είναι το ταξίδι που έχουµε ακόµα να κάνουµε! 
2. Αποδέξου την σηµερινή ιδέα, και έχεις προσπεράσει όλο το άγχος, όλους τους λάκκους της 
κόλασης, όλη την µαυρίλα της κατάθλιψης, τις σκέψεις της αµαρτίας, και τον όλεθρο που 
προκαλεί η ενοχή. Δέξου την σηµερινή ιδέα, και απελευθερώνεις τον κόσµο από την 
αιχµαλωσία λύνοντας τις βαριές αλυσίδες  που κλείδωναν την πόρτα προς την ελευθερία του. 
Σώζεσαι, και η σωτηρία σου γίνεται έτσι το δώρο που δίνεις στον κόσµο, διότι εσύ το έχεις 
λάβει. 
3. Ούτε µία στιγµή δεν νιώθεις θλίψη, δεν βιώνεις πια πόνο ούτε αντιλαµβάνεσαι απώλεια. 
Ούτε για µία στιγµή δεν δίνεις θρόνο στην λύπη, όπου να λατρεύεται µε πίστη. Ούτε µια 
στιγµή δεν µπορεί να πεθάνει κανένας. Κι εποµένως η κάθε στιγµή που δίδεται στον Θεό 
καθώς περνά,  και η επόµενη που Του έχει ήδη δοθεί, γίνεται τώρα η ώρα της 
απελευθέρωσης σου από την δυστυχία, τον πόνο και από τον ίδιο τον θάνατο ακόµα.  
4. Ο Θεός κρατά το µέλλον σου όπως κρατά και το παρελθόν και το παρόν. Είναι ένα γι 
Αυτόν, άρα θα πρέπει να είναι ένα και για σένα. Όµως, σε αυτό τον κόσµο, η προσωρινή 
ακολουθία φαίνεται ακόµα αληθινή. Εποµένως δεν σου ζητείται να καταλάβεις την έλλειψη 
ακολουθίας που βρίσκεται πραγµατικά στον χρόνο. Σου ζητείται, απλά, να απελευθερώσεις 
το µέλλον, και να το εναποθέσεις στα Χέρια του Θεού. Και θα νιώσεις ότι έχεις αφήσει και το 
παρελθόν και το παρόν στα Χέρια Του, διότι το παρελθόν δεν θα σε τιµωρεί πια, και ο τρόµος 
για το µέλλον θα είναι πια χωρίς νόηµα. 
5. Απελευθέρωσε το µέλλον. Γιατί το παρελθόν έχει φύγει, και αυτό που είναι παρόν, 



ελευθερωµένο από το κληροδότηµα θλίψης και δυστυχίας, του πόνου και της απώλειας, 
γίνεται η στιγµή κατά την οποία ο χρόνος ξεφεύγει από τα δεσµά των ψευδαισθήσεων όπου 
µέχρι τώρα διένυε την αξιολύπητη αναπόφευκτη πορεία του. Τότε, κάθε στιγµή που ήταν 
µέχρι τώρα σκλάβα στον χρόνο µεταµορφώνεται σε άγια στιγµή, όπου το φως που υπήρχε 
κρυµµένο µέσα στον Υιό του Θεού ελευθερώνεται για να ευλογήσει τον κόσµο. Τώρα αυτός 
είναι ελεύθερος, και όλη του η δόξα λάµπει πάνω σε ένα κόσµο που έχει απελευθερωθεί µαζί 
του, για να µοιραστεί την αγιότητά του. 
6. Αν µπορέσεις να δεις το σηµερινό µάθηµα ως την απελευθέρωση που είναι πραγµατικά, 
δεν θα διστάσεις να του αφιερώσεις όση συνεπή προσπάθεια µπορείς, για να το κάνεις µέρος 
δικό σου. Καθώς αυτό θα γίνεται η σκέψη που κυβερνά το νου σου, µία συνήθεια στο 
ρεπερτόριο της επίλυσης των προβληµάτων σου, ένας τρόπος γρήγορης αντίδρασης στον 
πειρασµό, επεκτείνεις την µάθησή σου στον κόσµο. Και καθώς µαθαίνεις να βλέπεις την 
σωτηρία σε όλα τα πράγµατα, έτσι και ο κόσµος θα αντιλαµβάνεται ότι σώζεται. 
7. Ποια ανησυχία µπορεί να καταπονήσει τώρα αυτόν που παραδίδει το µέλλον του στα 
στοργικά Χέρια του Θεού; Τι είναι δυνατόν να υποφέρει; Τι µπορεί να του προξενήσει πόνο, ή 
να του φέρει εµπειρία απώλειας; Τι είναι δυνατόν να φοβηθεί; Και τι άλλο είναι δυνατόν να 
βλέπει εκτός από αγάπη; Γιατί αυτός που έχει ξεφύγει από τον φόβο για τον µελλοντικό πόνο 
έχει βρει τον δρόµο του προς την τωρινή ειρήνη, και την βεβαιότητα ότι απολαµβάνει µια 
φροντίδα που ο κόσµος δεν είναι δυνατόν να απειλήσει.. Είναι  σίγουρος ότι η αντίληψή του 
µπορεί να είναι εσφαλµένη, αλλά δεν θα του λείψει η διόρθωση. Είναι ελεύθερος να διαλέξει 
ξανά όταν πέφτει σε πλάνη · ν’αλλάξει γνώµη όταν κάνει λάθος. 
8. Εναπόθεσε, λοιπόν, το µέλλον σου στα Χέρια του Θεού. Γιατί έτσι καλείς την µνήµη 
Εκείνου να γυρίσει, αντικαθιστώντας όλες τις σκέψεις αµαρτίας, και κακού µε την αλήθεια της 
αγάπης. Νοµίζεις ότι ο κόσµος δεν θα κερδίσει από αυτό, και κάθε ζωντανό πλάσµα δεν θα 
ανταποκριθεί µε θεραπευµένη αντίληψη; Όποιος εµπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό έχει 
επίσης εναποθέσει και τον κόσµο µέσα σε Χέρια τα οποία ο ίδιος έχει επικαλεστεί για 
παρηγοριά και ασφάλεια. Αφήνει κατά µέρος τις αρρωστηµένες ψευδαισθήσεις του κόσµου 
µαζί µε τις δικές του, και προσφέρει γαλήνη και στους δύο. 
9. Τώρα σωζόµαστε πραγµατικά. Γιατί στα Χέρια του Θεού αναπαυόµαστε ξέγνοιαστοι, 
σίγουροι ότι µόνο καλό µπορεί να έρθει σε µας. Αν ξεχαστούµε, θα ενθαρρυνθούµε ξανά, 
ευγενικά.. Αν δεχτούµε µια σκέψη µη συγχώρεσης, αυτή γρήγορα θα αντικατασταθεί µε την 
αντανάκλαση της αγάπης. Και αν πέσουµε στον πειρασµό να επιτεθούµε, θα επικαλεστούµε 
Αυτόν που φρουρεί την ανάπαυσή µας να κάνει την επιλογή για λογαριασµό µας και ν’ αφήσει 
τον πειρασµό µακριά πίσω µας. Τώρα πια ο κόσµος δεν είναι εχθρός µας. γιατί έχουµε 
επιλέξει να είµαστε φίλοι του. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 195 
 

Πορεύοµαι µε ευγνωµοσύνη στον δρόµο της αγάπης. 
 

1. Η ευγνωµοσύνη είναι ένα µάθηµα δύσκολο να µαθευτεί για κείνους που βλέπουν τον 
κόσµο εσφαλµένα. Το περισσότερο που µπορούν να κάνουν είναι να βλέπουν τον εαυτό 
τους  να είναι καλύτερα από άλλους. Και προσπαθούν να είναι ικανοποιηµένοι διότι κάποιος 
άλλος φαίνεται πως υποφέρει περισσότερο από αυτούς. Πόσο αξιολύπητες και υποτιµητικές 
είναι τέτοιες σκέψεις! Γιατί ποιος έχει λόγο να ευχαριστεί επειδή οι άλλοι έχουν λιγότερα; Και 
ποιος υποφέρει λιγότερο επειδή βλέπει κάποιον άλλο να υποφέρει περισσότερο; Την 
ευγνωµοσύνη σου την οφείλεις µόνο σε Αυτόν που έκανε κάθε αιτία για θλίψη να εξαφανιστεί 
από όλο τον κόσµο. 
2.  Είναι παρανοϊκό να προσφέρεις ευχαριστίες για τα βάσανα. Αλλά είναι εξίσου παρανοϊκό 
να µην µπορείς να δείξεις ευγνωµοσύνη σε Έναν ο Οποίος σου προσφέρει τα σίγουρα µέσα 



όπου όλος ο πόνος θεραπεύεται, και τα βάσανα αντικαθίστανται µε γέλιο και ευτυχία.  Ούτε οι 
έστω εν µέρει σώφρονες θα µπορούσαν ν’ αρνηθούν να κάνουν τα βήµατα που καθοδηγεί 
Αυτός, και ν’ ακολουθήσουν µε τον τρόπο που τους ορίζει Αυτός, για να διαφύγουν από µία 
φυλακή που νόµιζαν ότι δεν περιείχε καµία πόρτα προς την ελευθερία που τώρα 
αντιλαµβάνονται . 
3. Ο αδελφός σου είναι «εχθρός» σου διότι σ’ αυτόν βλέπεις τον αντίπαλο για την ειρήνη σου 
· έναν ληστή που σου παίρνει την χαρά, και δεν σου αφήνει τίποτα παρά µαύρη απελπισία 
τόσο πικρή και αδυσώπητη που δεν αποµένει πια καµιά ελπίδα. Τώρα είναι η εκδίκηση το 
µόνο που υπάρχει για να ευχηθείς. Τώρα το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι να τον ρίξεις 
κάτω να κείτεται νεκρός µαζί σου, το ίδιο άχρηστος όσο κι εσύ · µε τόσο λίγα µέσα στα 
άπληστα δάχτυλά του όπως και στα δικά σου.  
4. Δεν προσφέρεις στον Θεό την ευγνωµοσύνη σου επειδή ο αδελφός σου είναι περισσότερο 
σκλάβος από σένα, ούτε µπορεί να εξαγριώνεσαι δίκαια αν φαίνεται πιο ελεύθερος. Η αγάπη 
δεν κάνει συγκρίσεις. Και η ευγνωµοσύνη µπορεί να είναι ειλικρινής µόνο αν είναι ενωµένη µε 
την αγάπη. Προσφέρουµε τις ευχαριστίες µας στον Θεό τον Πατέρα µας που όλα τα 
πράγµατα θα βρουν την ελευθερία τους µέσα σε εµάς. Ποτέ δεν θα συµβεί µερικά να 
αποδεσµευτούν ενώ άλλα θα είναι ακόµα δέσµια. Γιατί ποιος µπορεί να παζαρεύει στο όνοµα 
της αγάπης; 
5. Εποµένως δίνε τις ευχαριστίες σου, αλλά µε ειλικρίνεια. Και άφησε την ευγνωµοσύνη σου 
να κάνει χώρο σε όλους όσους επιθυµούν να αποδράσουν µαζί σου· τους ασθενείς, τους 
αδύναµους, τους ενδεείς και τους φοβισµένους, και εκείνους που θρηνούν κάποια 
φαινοµενική απώλεια ή νιώθουν φαινοµενικό πόνο, που βασανίζονται από κρύο ή πείνα, ή 
περπατούν τον δρόµο του µίσους και το µονοπάτι του θανάτου. Όλοι αυτοί έρχονται µαζί σου. 
Ας µην συγκρίνουµε τον εαυτό µας µε αυτούς, γιατί έτσι τους διχάζουµε από την επίγνωση 
ενότητας που µοιραζόµαστε µαζί τους, όπως και αυτοί την µοιράζονται µαζί µας. 
6. Ευχαριστούµε τον Πατέρα µας µόνο για ένα πράγµα · για το ότι δεν είµαστε διαχωρισµένοι 
από κανένα ζωντανό πράγµα, άρα είµαστε ένα µαζί Του. Και χαιρόµαστε που δεν µπορούν 
ποτέ να γίνουν εξαιρέσεις που να µειώσουν την ολότητά µας, ούτε να τραυµατίσουν ή ν’ 
αλλάξουν την λειτουργία µας να ολοκληρώνουµε τον Ένα ο Οποίος είναι ο Ίδιος 
ολοκλήρωση. Δίνουµε τις ευχαριστίες µας για κάθε ζωντανό πράγµα, ειδάλλως δεν 
προσφέρουµε ευχαριστίες για τίποτα, και δεν θα µπορούµε ν’ αναγνωρίσουµε τα δώρα του 
Θεού προς εµάς. 
7. Ας αφήσουµε, λοιπόν, τους αδελφούς µας να στηρίξουν τα κουρασµένα τους κεφάλια 
πάνω στους ώµους µας για να αναπαυθούν για λίγο. Προσφέρουµε ευχαριστίες γι αυτούς. 
Διότι αν µπορούµε να τους καθοδηγήσουµε προς την ειρήνη που θέλουµε να βρούµε, ο 
δρόµος ανοίγει επιτέλους για εµάς. Μία αρχαία πόρτα ταλαντεύεται ανοιχτή και πάλι · ένας 
Λόγος από παλιά ξεχασµένος ηχεί και πάλι στην µνήµη µας, και αποκτά ξανά καθαρότητα 
καθώς εµείς είµαστε και πάλι πρόθυµοι ν’ ακούσουµε. 
8. Περπάτα, λοιπόν, µε ευγνωµοσύνη στον δρόµο της αγάπης. Γιατί το µίσος ξεχνιέται όταν 
αφήσουµε κατά µέρος τις συγκρίσεις. Τι άλλο εµπόδιο προς την ειρήνη παραµένει; Ο φόβος 
για τον Θεό επιτέλους ακυρώνεται, και συγχωρούµε χωρίς να συγκρίνουµε. Έτσι δεν 
µπορούµε να παραβλέψουµε κάποια πράγµατα, ενώ άλλα να τα κρατήσουµε ακόµα 
κλειδωµένα ως «αµαρτίες». Όταν η συγχώρεσή σου είναι ολοκληρωτική θα έχεις και απόλυτη 
ευγνωµοσύνη , διότι θα βλέπεις ότι τα πάντα έχουν κερδίσει το δικαίωµά τους στην αγάπη µε 
το να είναι γεµάτα αγάπη, όπως ο Εαυτός σου. 
9. Σήµερα µαθαίνουµε να σκεφτόµαστε την ευγνωµοσύνη αντί για τον θυµό, την κακία και την 
εκδίκηση. Μας έχουν δοθεί τα πάντα. Αν αρνηθούµε να το αναγνωρίσουµε, τότε δεν έχουµε 
δικαίωµα να είµαστε πικραµένοι, και µε µία αντίληψη για τον εαυτό µας που θεωρεί ότι 
είµαστε σε ένα τόπο ανηλεούς καταδίωξης, όπου καταδιωκόµαστε ασταµάτητα, και 
σπρωχνόµαστε από εδώ και από εκεί δίχως µία σκέψη φροντίδας για εµάς ή το µέλλον µας. 
Η ευγνωµοσύνη γίνεται η µοναδική σκέψη µε την οποία αντικαθιστούµε αυτές τις παρανοϊκές 
αντιλήψεις. Ο Θεός έχει νοιαστεί για µας, και µας αποκαλεί Υιό. Τι άλλο µπορεί να είναι 
σπουδαιότερο από αυτό; 
10. Η ευγνωµοσύνη µας θα προετοιµάσει τον δρόµο γι Αυτόν, και θα συντοµεύσει τον χρόνο 
µάθησής µας περισσότερο από ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ. Η ευγνωµοσύνη πάει χέρι - χέρι µε 
την αγάπη, και εκεί όπου είναι η µία βρίσκεται και η άλλη. Γιατί η ευγνωµοσύνη δεν είναι παρά 
µια πλευρά της Αγάπης που είναι η Πηγή όλης της δηµιουργίας. Ο Θεός δίνει τις ευχαριστίες 
Του σε σένα, τον Υιό Του, γιατί είσαι αυτό που είσαι · η δική Του ολοκλήρωση και η Πηγή της 
αγάπης, µαζί µε Αυτόν. Η ευγνωµοσύνη σου προς Αυτόν είναι ένα µε την δική Του προς 
εσένα. Γιατί η αγάπη δεν µπορεί να περπατά σε κανένα δρόµο άλλο εκτός από τον  δρόµο 



της ευγνωµοσύνης, και έτσι πορευόµαστε κι εµείς που περπατάµε στον δρόµο που οδηγεί 
τον Θεό. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 196 
 

Μόνο τον εαυτό µου γίνεται να σταυρώσω 
 

1. Όταν αυτό σταθεροποιηθεί στην κατανόησή σου και το κρατήσεις στην πλήρη επίγνωσή 
σου, δεν θα επιχειρείς να βλάψεις τον εαυτό σου, ούτε να κάνεις το σώµα σου σκλάβο στην 
εκδίκηση. Δεν θα επιτίθεσαι στον εαυτό σου, και θα συνειδητοποιήσεις ότι το να επιτίθεσαι σε 
κάποιον άλλο σηµαίνει ότι επιτίθεσαι στον εαυτό σου. Θα απελευθερωθείς από την παράλογη 
πεποίθηση ότι σώζεσαι όταν επιτίθεσαι σε κάποιον αδελφό. Και θα καταλάβεις ότι η ασφάλειά 
του είναι η δική σου, και ότι µε την θεραπεία του θεραπεύεσαι κι εσύ. 
2. Ίσως στην αρχή να µην καταλαβαίνεις το πώς το έλεος, απεριόριστο και µε όλα τα 
πράγµατα στην σίγουρη προστασία του, µπορεί να βρίσκεται στην ιδέα που ασκούµαστε 
σήµερα. Μπορεί, µάλιστα, να φαίνεται σαν ένα σηµάδι ότι ποτέ δεν µπορεί να υπάρξει 
διαφυγή από την αµαρτία διότι το εγώ, όταν καταλάβει ότι απειλείται, γρήγορα χρησιµοποιεί 
την αλήθεια σαν παράδειγµα για να σώσει τα ψέµατά του. Ωστόσο, δεν µπορεί να καταλάβει 
την αλήθεια που χρησιµοποιεί κατ’ αυτό τον τρόπο. Αλλά εσύ µπορείς να µάθεις να βλέπεις 
αυτές τις ανόητες εφαρµογές, και ν’ αρνηθείς την σηµασία που φαίνεται πως έχουν. 
3. Θα διδάξεις, λοιπόν, το νου σου ότι δεν είσαι ένα εγώ. Γιατί οι τρόποι µε τους οποίους το 
εγώ επιχειρεί να διαστρεβλώνει την αλήθεια δεν θα σε εξαπατούν πια. Δεν θα πιστεύεις ότι 
είσαι ένα σώµα για να σταυρώνεσαι. Και θα δεις και πάλι στην σηµερινή ιδέα το φως της 
ανάστασης, προσπερνώντας όλες τις σκέψεις σταύρωσης και θανάτου, και θα κατευθυνθείς 
σε σκέψεις απελευθέρωσης και ζωής. 
4. Η σηµερινή ιδέα είναι ένα βήµα που µας οδηγεί από την δουλεία στην κατάσταση απόλυτης 
ελευθερίας. Ας κάνουµε αυτό το βήµα σήµερα, ώστε να πάµε γρήγορα προς τον δρόµο που 
µας δείχνει η σωτηρία, κάνοντας κάθε βήµα στην καθορισµένη στιγµή του, καθώς ο νους θα 
απελευθερώνει τα φορτία του ένα - ένα. Δεν χρειαζόµαστε χρόνο γι αυτό. Μόνο προθυµία. 
Γιατί αυτό που φαίνεται ότι χρειαζόταν χίλια χρόνια µπορεί εύκολα να γίνει µε την χάρη του 
Θεού, µόνο σε µια στιγµή. 
5. Η ζοφερή, απελπισµένη σκέψη ότι µπορείς να επιτίθεσαι στους άλλους και εσύ να 
ξεφεύγεις είναι αυτή που σε έχει καρφώσει στον σταυρό. Ίσως φαινόταν ότι ήταν η σωτηρία. 
Ωστόσο , το µόνο που έκανε ήταν να αντιπροσωπεύει την πίστη ότι ο φόβος για τον Θεό είναι 
πραγµατικός. Και αυτό τι άλλο είναι εκτός από κόλαση; Ποιος θα µπορούσε να πιστέψει ότι ο 
Πατέρας του είναι ο θανάσιµος εχθρός του, διαχωρισµένος από αυτόν, που καραδοκεί να του 
καταστρέψει την ζωή και να τον αποκλείσει από το σύµπαν και να µην έχει τον φόβο της 
κόλασης µέσα στην καρδιά του; 
6. Τέτοια είναι η µορφή της τρέλας που πιστεύεις, αν δεχτείς την τροµακτική σκέψη ότι 
µπορείς να επιτεθείς σε κάποιον άλλο και εσύ να ελευθερωθείς. Μέχρι ν’ αλλάξεις αυτή την 
µορφή, δεν υπάρχει ελπίδα. Μέχρι που να δεις ότι αυτό, τουλάχιστον, είναι εντελώς 
αδύνατον, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει διαφυγή; Ο φόβος για τον Θεό είναι πραγµατικός για 
όποιον θεωρεί αυτή την σκέψη αληθινή. Και δεν θα αντιλαµβάνεται την ανοησία της, ούτε καν 
θα βλέπει ότι είναι εκεί, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να την αµφισβητήσει. 
7.  Για να την αµφισβητήσεις καθόλου, η µορφή της πρέπει να αλλάξει τόσο όσο να αφήσει 
τον φόβο της αντεκδίκησης να υποχωρήσει, και η ευθύνη να επιστρέψει ως ένα βαθµό σε 
σένα. Από εκεί µπορείς τουλάχιστον να σκεφτείς αν θέλεις να συνεχίσεις σε αυτό το οδυνηρό 
µονοπάτι. Μέχρι να εκπληρωθεί αυτή η αλλαγή δεν θα µπορείς να αντιληφθείς ότι µόνο οι 
δικές σου σκέψεις σου προκαλούν φόβο, και η απαλλαγή σου από αυτόν εξαρτάται από σένα. 



8. Τα επόµενα βήµατά µας θα είναι εύκολα, αν κάνεις αυτό το βήµα σήµερα. Από εκεί και 
πέρα θα προχωράµε πιο γρήγορα. Γιατί µόλις καταλάβεις ότι είναι αδύνατον να πληγωθείς 
από κάτι άλλο εκτός από τις δικές σου σκέψεις, ο φόβος για τον Θεό θα εξαφανιστεί. Δεν θα 
είναι δυνατόν, τότε, να πιστεύεις ότι ο φόβος µπορεί να προκληθεί απέξω. Και ο Θεός, τον 
Οποίο είχες σκεφτεί να εξορίσεις, θα µπορέσει να είναι και πάλι ευπρόσδεκτος µέσα στον 
άγιο νου από τον οποίο ποτέ δεν έφυγε. 
9. Το τραγούδι της σωτηρίας θα ακουστεί πια πολύ καθαρά µέσα στην ιδέα που ασκούµε 
σήµερα. Μόνο εσένα γίνεται να σταυρώσεις, δεν έβλαψες τον κόσµο, και δεν χρειάζεται να 
φοβάσαι την εκδίκηση και την καταδίωξη του. Ούτε είναι ανάγκη να κρύβεσαι µε φόβο από 
τον τρόµο για τον Θεό, που κρύβει πίσω της η προβολή. Αυτό που τρέµεις περισσότερο είναι 
η σωτηρία σου. Είσαι δυνατός, και η δύναµη είναι αυτό που θέλεις. Και είσαι ελεύθερος, και 
χαρούµενος µε την ελευθερία σου. Επιδίωξες να είσαι και αδύναµος και δέσµιος, διότι 
φοβόσουν την δύναµή σου και την ελευθερία. Και όµως, η σωτηρία βρίσκεται σε αυτές. 
10. Υπάρχει µια στιγµή κατά την οποία ο τρόµος φαίνεται ότι σου αρπάζει το νου τόσο 
ολοκληρωτικά που µοιάζει απελπιστικό. Όταν συνειδητοποιήσεις µια για πάντα, ότι εσένα 
είναι που φοβάσαι, ο νους αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως διχασµένο. Και αυτό είχε 
παραµείνει συγκαλυµµένο όσο πίστευες ότι η επίθεση ήταν δυνατόν να κατευθυνθεί προς τα 
έξω, και να γυρίσει από τα έξω προς τα µέσα. Φαινόταν σαν να υπήρχε ένας εχθρός απέξω 
που έπρεπε να τον φοβάσαι. Κι έτσι ένας θεός έξω από σένα έγινε ο θανάσιµος εχθρός σου · 
η πηγή του φόβου. 
11. Τώρα, για µια στιγµή, αντιλαµβάνεσαι έναν δολοφόνο µέσα σου, ανυπόµονο για τον 
θάνατό σου, προσηλωµένος σε ραδιουργίες τιµωρίας για σένα µέχρι να έρθει η ώρα να σε 
σκοτώσει επιτέλους.. Όµως, αυτή είναι η στιγµή που έρχεται και η ώρα της σωτηρίας. Γιατί ο 
φόβος για τον Θεό έχει πια εξαφανιστεί. Και µπορείς να Τον καλέσεις να σε σώσει από τις 
ψευδαισθήσεις µε την Αγάπη Του, αποκαλώντας Τον Πατέρα, και τον εαυτό σου Υιό Του. 
Προσευχήσου αυτή η στιγµή να έρθει σύντοµα – σήµερα. Κάνε ένα βήµα πίσω από τον φόβο 
και προχώρησε προς την αγάπη. 
12. Δεν υπάρχει Σκέψη του Θεού που να µην πηγαίνει µαζί σου για να σε βοηθήσει να 
φτάσεις αυτή την στιγµή, και να πας πέρα από αυτή γρήγορα, µε βεβαιότητα και για πάντα. 
Όταν ο φόβος για τον Θεό φύγει, δεν υπάρχουν εµπόδια που να παραµένουν ανάµεσα σε 
σένα και την άγια ειρήνη του Θεού. Πόσο αγαθή και ελεήµων είναι η ιδέα στην οποία 
ασκούµαστε σήµερα! Καλωσόρισέ την, έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι η απελευθέρωσή σου. 
Πραγµατικά µόνο εσένα µπορεί να προσπαθήσει ο νους σου να σταυρώσει. Όµως και η 
σωτηρία σου, θα έρθει από σένα. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 197 
. 

Μόνο την δική µου ευγνωµοσύνη γίνεται να κερδίζω 
 

1. Εδώ βρίσκεται το δεύτερο βήµα που κάνουµε για να ελευθερώσουµε το νου σου από την 
πίστη σε κάποια εξωτερική δύναµη που είναι δήθεν στραµµένη εναντίον σου. Κάνεις 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της καλοσύνης και της συγχώρεσης. Και όµως, γυρίζεις 
πάλι πίσω για να επιτεθείς, εκτός κι αν βρεις εξωτερική ευγνωµοσύνη και αφειδείς 
ευχαριστίες. Τα δώρα σου πρέπει να γίνονται δεκτά µε ευγνωµοσύνη και  τιµές, αλλιώς τα 
παίρνεις πίσω. Κι έτσι νοµίζεις ότι στην καλύτερη περίπτωση τα δώρα του Θεού δεν είναι 
παρά δανεικά · και στην χειρότερη περίπτωση, αυταπάτες που θα σε ξεγελάσουν για να 
παρατήσεις τις άµυνες σου, για να είναι έτσι σίγουρο ότι όταν Εκείνος χτυπήσει δεν θα 
αποτύχει να σκοτώσει. 



2. Πόσο εύκολα συγχέονται ο Θεός και η ενοχή από εκείνους που δεν γνωρίζουν τι µπορούν 
να κάνουν οι σκέψεις τους. Αρνήσου την δύναµή σου, και η αδυναµία θα είναι η σωτηρία για 
σένα. Δες τον εαυτό σου δέσµιο, και τα κάγκελα γίνονται το σπίτι σου. Ούτε θα αφήσεις την 
φυλακή σου, ούτε θα διεκδικήσεις την δύναµή σου, µέχρι να πάψεις να βλέπεις την ενοχή και 
την σωτηρία σαν ένα και το αυτό, και αποδεχτείς ότι ελευθερία και η σωτηρία είναι ενωµένες, 
µε την δύναµη δίπλα τους, να την αναζητήσεις και να την διεκδικήσεις, να την βρεις και να την 
αναγνωρίσεις πλήρως. 
3. Ο κόσµος σε ευχαριστεί όταν του προσφέρεις απελευθέρωση από τις ψευδαισθήσεις του. 
Και όµως οι ευχαριστίες σου ανήκουν και σε σένα, γιατί η απελευθέρωσή του µπορεί µόνο να 
αντανακλά την δική σου. Την δική σου ευγνωµοσύνη είναι το µόνο που χρειάζονται όλα σου 
τα δώρα, ώστε να γίνουν µια διαρκής προσφορά µιας καρδιάς γεµάτης ευγνωµοσύνη, 
απελευθερωµένη από την κόλαση για πάντα. Αυτήν θέλεις ν’ ακυρώσεις µε το να παίρνεις 
πίσω τα δώρα σου, διότι δεν έγιναν αποδεκτά µε τιµές; Εσύ είσαι που τα τιµάς και τους δίνεις 
τις αρµόζουσες ευχαριστίες, διότι εσύ είσαι που έχεις λάβει τα δώρα. 
4. Δεν έχει σηµασία αν κάποιος θεωρεί τα δώρα σου άνευ αξίας. Μέσα στο νου του υπάρχει 
ένα κοµµάτι που ενώνεται µε το δικό σου ευχαριστώντας σε. Δεν έχει σηµασία αν τα δώρα 
σου φαίνονται χαµένα και αναποτελεσµατικά. Λαµβάνονται εκεί όπου δίνονται. Με την 
ευγνωµοσύνη σου γίνονται δεκτά σε ολόκληρο το σύµπαν, και αναγνωρίζονται µε ευχαριστίες 
από την Καρδιά του Θεού του Ίδιου. Θα ήθελες να τα πάρεις ποτέ πίσω, όταν Αυτός τα έχει 
δεχθεί µε τόση ευγνωµοσύνη; 
5. Ο Θεός ευλογεί κάθε δώρο που Του δίνεις, και κάθε δώρο δίνεται σε Αυτόν, διότι µπορεί να 
δοθεί µόνο στον εαυτό σου. Και ό,τι ανήκει στον Θεό πρέπει να είναι δικό Του. Ωστόσο, ποτέ 
δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι τα δώρα Του είναι βέβαια, αιώνια, αναλλοίωτα, απεριόριστα, 
πάντα δίνοντας προς τα έξω, επεκτείνοντας αγάπη και προσθέτοντας στην δίχως τέλος χαρά 
σου όσο συγχωρείς µόνο και µόνο για να επιτεθείς ξανά. 
6. Απόσυρε τα δώρα που δίνεις, και θα νοµίζεις πως ό,τι σου έχει δοθεί, έχει αποσυρθεί. 
Αλλά µάθε να αφήνεις την συγχώρεση να αφαιρεί τις αµαρτίες που νοµίζεις ότι βλέπεις έξω 
από σένα, και ποτέ δεν θα είναι δυνατόν να πιστέψεις ότι τα δώρα του Θεού είναι δανεικά 
µόνο για πολύ λίγο, πριν Αυτός τα αρπάξει ξανά από σένα, την ώρα του θανάτου. Γιατί τότε ο 
θάνατος δεν θα έχει κανένα νόηµα για σένα, πια. 
7. Και µε το τέλος αυτής της πίστης ο φόβος λήγει για πάντα. Ευχαρίστησε τον Εαυτό σου γι 
αυτό, διότι Αυτός είναι ευγνώµων µόνο προς τον Θεό, και δίνει ευχαριστίες για σένα σε Αυτόν. 
Σε όλους όσους ζουν θα έρθει ο Χριστός, διότι όλοι πρέπει να ζουν και να κινούνται µέσα σ’ 
Αυτόν. Η Ύπαρξή Του µέσα στον Πατέρα Του είναι ασφαλής, διότι η Θέλησή Τους είναι Μία. 
Η ευγνωµοσύνη Τους προς όλους όσους δηµιούργησαν δεν έχει τέλος, διότι η ευγνωµοσύνη 
παραµένει µέρος της αγάπης. 
8. Ευχαριστίες αρµόζουν  σε σένα, τον άγιο Υιό του Θεού. Γιατί έτσι όπως δηµιουργήθηκες, 
περιέχεις όλα τα πράγµατα µέσα στον Εαυτό σου. Και είσαι ακόµα έτσι όπως σε δηµιούργησε 
ο Θεός. Και δεν µπορείς να θαµπώσεις το φως της τελειότητάς σου. Μέσα στην καρδιά σου 
βρίσκεται η Καρδιά του Θεού. Σε κρατά µε αγάπη, διότι είσαι ο Εαυτός Του ο Ίδιος . Όλη η 
ευγνωµοσύνη ανήκει σε σένα, χάρη σε αυτό που είσαι. 
9. Δίνε ευχαριστίες, καθώς την λαµβάνεις. Ελευθερώσου από κάθε αχαριστία προς 
οποιονδήποτε κάνει τον Εαυτό σου ολοκληρωµένο. Και από αυτόν τον Εαυτό δεν µένει 
κανένας έξω. Δίνε ευχαριστίες για τα αµέτρητα κανάλια µε τα οποία προεκτείνεται αυτός ο 
Εαυτός. Όλα όσα δίνεις δίνονται σε Αυτόν. Όλα όσα σκέφτεσαι µπορεί να είναι µόνο οι 
Σκέψεις Του, και µοιράζεσαι µαζί Του τις άγιες Σκέψεις του Θεού. Κέρδισε τώρα την 
ευγνωµοσύνη που έχεις αρνηθεί στον εαυτό σου όταν ξέχασες την λειτουργία που σου έδωσε 
ο Θεός.. Αλλά ποτέ µην πιστέψεις ότι Αυτός έχει πάψει να σου προσφέρει τις ευχαριστίες 
Του. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 198 
 

Μόνο η δική µου κατάκριση µε πληγώνει 
 

1. Είναι αδύνατον να πληγωθείς. Και όµως η ψευδαίσθηση φτιάχνει ψευδαισθήσεις. Αν 
µπορείς να κατακρίνεις, µπορείς και να πληγώνεσαι.. Γιατί έχεις πιστέψει ότι µπορείς να 
πληγώσεις, και το δικαίωµα που έχεις εξασφαλίσει για τον εαυτό σου τώρα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί εναντίον σου, µέχρι να το παρατήσεις ως άνευ αξίας, ανεπιθύµητο και µη 
πραγµατικό. Τότε πια οι ψευδαισθήσεις παύουν να έχουν επίδραση, και αυτές που 
φαινόντουσαν πως είχαν ακυρώνονται. Τότε είσαι ελεύθερος, γιατί η ελευθερία είναι το δώρο 
σου, και τώρα εσύ µπορείς να παραλάβεις το δώρο που έδωσες. 
2. Καταδίκασε και γίνεσαι αιχµάλωτος. Συγχώρεσε και απελευθερώνεσαι. Αυτός είναι ο νόµος 
που κυβερνά την αντίληψη. Δεν είναι ένας νόµος που η γνώση καταλαβαίνει, διότι η ελευθερία 
είναι µέρος της γνώσης. Η καταδίκη είναι εποµένως αδύνατη στην πραγµατικότητα.  Αυτά 
που φαίνονται ότι είναι η επιρροή και τα αποτελέσµατά της δεν έχουν συµβεί καθόλου. 
Ωστόσο, πρέπει να ασχοληθούµε µε αυτά σαν να είχαν συµβεί. Οι ψευδαισθήσεις φτιάχνουν 
ψευδαισθήσεις. Όλες εκτός από µία. Η συγχώρεση είναι µία ψευδαίσθηση που είναι η 
απάντηση σε όλες τις υπόλοιπες. 
3. Η συγχώρεση καθαρίζει όλα τα άλλα όνειρα, και παρόλο που και η ίδια είναι όνειρο, δεν 
δίνει τροφή για άλλα. Όλες οι ψευδαισθήσεις εκτός από αυτή πολλαπλασιάζονται στο 
χιλιαπλάσιο. Αλλά αυτή είναι εκεί που τελειώνουν οι ψευδαισθήσεις. Η συγχώρεση είναι το 
τέλος των ονείρων, διότι είναι όνειρο ξυπνήµατος. Η ίδια δεν είναι η αλήθεια. Και όµως δείχνει 
προς τα εκεί που πρέπει να βρίσκεται η αλήθεια, και δίνει κατευθύνσεις µε την βεβαιότητά του 
Ίδιου του Θεού. Είναι ένα όνειρο κατά το οποίο ο Υιός του Θεού ξυπνά µέσα στον Εαυτό του 
και στον Πατέρα του, γνωρίζοντας ότι Αυτοί οι δύο είναι ένα. 
4. Η συγχώρεση είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί έξω από την καταστροφή, προσπερνώντας 
όλα τα βάσανα, και τελικά αποµακρύνεται από τον θάνατο. Πώς θα µπορούσε να υπάρχει 
άλλος τρόπος, όταν αυτός εδώ είναι το σχέδιο του Θεού του Ίδιου; Κι εσύ γιατί να αντιτεθείς 
σε αυτόν, να λογοµαχήσεις µαζί του, και να αναζητάς να βρεις χίλιους τρόπους µε τους 
οποίους να αποδείξεις ότι είναι λάθος · χίλιες άλλες πιθανότητες;  
5. Δεν είναι πιο σοφό να χαίρεσαι που κρατάς στα χέρια σου την απάντηση στα προβλήµατά 
σου; Δεν είναι πιο έξυπνο να ευχαριστείς τον Ένα που δίνει την σωτηρία, και να δεχτείς το 
δώρο Του µε ευγνωµοσύνη; Και δεν είναι καλοσύνη προς τον εαυτό σου ν’ ακούς την Φωνή 
Του και να µαθαίνεις τα απλά µαθήµατα που θέλει να σε διδάξει, αντί να προσπαθείς να 
εκδιώξεις τα λόγια Του, και να τα αντικαταστήσεις µε τα δικά σου; 
6. Τα λόγια Του θα λειτουργήσουν. Τα λόγια Του θα σώσουν. Τα λόγια Του περιέχουν όλη 
την ελπίδα, όλες τις ευλογίες και όλη την χαρά που µπορεί ποτέ να βρεθεί πάνω σε αυτή την 
γη. Τα λόγια Του είναι γεννηµένα µέσα στον Θεό, και έρχονται σε σένα µε την αγάπη του 
Θεού πάνω σ’ αυτά. Εκείνοι που ακούνε τα λόγια Του έχουν ακούσει το τραγούδι του 
Ουρανού. Διότι αυτά είναι τα λόγια µε τα οποία όλα τα λόγια γίνονται επιτέλους ένα. Και 
καθώς αυτό το ένα σιγά – σιγά ξεθωριάσει, ο Λόγος του Θεού θα έρθει να πάρει την θέση 
του, διότι τότε θα επανέλθει στην µνήµη και θα γίνει δεκτός µε αγάπη. 
7. Αυτός ο κόσµος έχει πολλές φαινοµενικά ξεχωριστές  επικίνδυνες καταστάσεις όπου το 
έλεος δεν έχει κανένα νόηµα, και η επίθεση φαίνεται δικαιολογηµένη. Και όµως όλες αυτές 
είναι ένα · ένας τόπος όπου ο θάνατος προσφέρεται στον Υιό του Θεού και στον Πατέρα του. 
Μπορεί να νοµίζεις ότι Αυτοί τον δέχτηκαν. Αλλά αν κοιτάξεις πάλι στον µέρος που έβλεπες 
το αίµα τους, θα αντιληφθείς στην θέση του ένα θαύµα. Τι ανόητο που ήταν να πιστεύεις ότι 
Αυτοί ήταν δυνατόν να πεθάνουν! Πόσο ανόητο ήταν που πίστεψες ότι εσύ µπορείς  να 
επιτεθείς! Πόσο τρελό ήταν που νόµιζες ότι µπορούσες να καταδικαστείς, και ότι ο άγιος Υιός 
του Θεού είναι δυνατόν να πεθάνει! 
8. Η ηρεµία του Εαυτού σου παραµένει ακλόνητη, ανέγγιχτη από τέτοιες σκέψεις, και δεν έχει 
ιδέα για καµία καταδίκη που θα µπορούσε να χρειάζεται συγχώρεση. Τα όνειρα 
οποιουδήποτε είδους είναι ξένα και άγνωστα προς την αλήθεια. Και τι άλλο εκτός από την 
αλήθεια θα µπορούσε να είχε µία Σκέψη που κτίζει µία γέφυρα προς αυτήν που φέρνει τις 
ψευδαισθήσεις στην άλλη πλευρά; 
9. Σήµερα ασκούµαστε αφήνοντας την ελευθερία να έρθει να κατοικήσει µαζί σου. Η αλήθεια 
χαρίζει αυτά τα λόγια µέσα στο νου σου, ώστε να µπορέσεις να βρεις το κλειδί προς το φως 
και ν’ αφήσεις το σκοτάδι να τελειώσει: 
Μόνο η δική µου καταδίκη µε πληγώνει. Μόνο η δική µου συγχώρεση µε 



απελευθερώνει 
Μην ξεχνάς σήµερα ότι δεν µπορεί να υπάρξει καµία µορφή ταλαιπωρίας που να µην κρύβει 
µια σκέψη µη συγχώρεσης. Ούτε µπορεί να υπάρξει κάποια µορφή πόνου που να µην µπορεί 
να θεραπεύσει η συγχώρεση. 
10. Δέξου την µία ψευδαίσθηση που διακηρύσσει ότι δεν υπάρχει καµία καταδίκη στον Υιό 
του Θεού, και θα θυµηθείς αµέσως τον Ουρανό · ο κόσµος θα ξεχαστεί, όλες οι παράδοξες 
πεποιθήσεις του θα ξεχαστούν κι αυτές µαζί του, καθώς το πρόσωπο του Χριστού θα 
εµφανιστεί αποκεκαλυµµένο επιτέλους σε αυτό το ένα όνειρο. Αυτό είναι το δώρο που κρατά 
το Άγιο Πνεύµα για σένα από τον Θεό τον Πατέρα σου. Η σηµερινή ηµέρα ας γίνει δεκτή µε 
γιορτές στην γη, αλλά και στον ιερό σου οίκο. Να είσαι καλός και µε τους Δύο, καθώς θα 
συγχωρείς τα παραπτώµατα για τα οποία Τους θεωρούσες ενόχους, και δες την αθωότητά 
σου να λάµπει πάνω σου από το πρόσωπο του Χριστού. 
11. Τώρα επικρατεί σιωπή σε όλο τον κόσµο. Τώρα υπάρχει ηρεµία εκεί που πριν υπήρχαν 
ξέφρενες σκέψεις που δεν έβγαζαν κανένα νόηµα. Τώρα υπάρχει γαλήνιο φως που διασχίζει 
το πρόσωπο της γης, που ησυχάζει σε έναν ύπνο χωρίς όνειρα. Και τώρα ο Λόγος του Θεού 
µόνο, παραµένει πάνω στην γη. Μόνο αυτό θα µπορεί να γίνεται αντιληπτό για ακόµα µια 
στιγµή. Έπειτα τα σύµβολα τελειώνουν, και όλα όσα νόµιζες ότι έφτιαξες εξαφανίζονται 
εντελώς από το νου που ο Θεός γνωρίζει πάντα ότι είναι ο µοναδικός Του Υιός. 
12. Δεν υπάρχει καταδίκη σε αυτόν. Είναι τέλειος µέσα στην αγιότητά του. Δεν χρειάζεται 
σκέψεις ελέους. Ποιος θα µπορούσε να του δώσει δώρα όταν τα πάντα είναι δικά του; Και 
ποιος θα µπορούσε να ονειρευτεί ότι προσφέρει συγχώρεση στον Υιό της Αθωότητας της 
Ίδιας, τόσο όµοιος µε Αυτόν του Οποίου είναι Υιός, ώστε το να βλέπεις τον Υιό σηµαίνει ότι 
πια δεν χρησιµοποιείς την αντίληψη, και ότι µόνο γνωρίζεις τον Πατέρα; Με αυτή την όραση 
του Υιού, τόσο σύντοµη που ούτε µία στιγµή δεν στέκει ανάµεσα σε αυτό το µοναδικό θέαµα 
και την ίδια την αιωνιότητα, βλέπεις την θέαση του εαυτού σου, και έπειτα εξαφανίζεσαι για 
πάντα µέσα στον Θεό. 
13. Σήµερα πλησιάζεις και άλλο στο τέλος όλων όσων παρεµβάλλονται ακόµα ανάµεσα σε 
αυτή την όραση και την δική µας. Και χαιρόµαστε  που έχουµε έρθει τόσο µακριά, και 
αναγνωρίζουµε ότι Αυτός που µας έφερε εδώ δεν θα µας εγκαταλείψει τώρα. Διότι Αυτός 
θέλει να µας δώσει το δώρο που µας έχει δώσει ο Θεός µέσω Αυτού σήµερα. Τώρα είναι η 
ώρα της απελευθέρωσής σου. Η ώρα έφτασε. Η ώρα ήρθε σήµερα. 
	  
	  
	  
	  

	  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 199 
 

Δεν είµαι σώµα. Είµαι ελεύθερος. 
 

1. Η ελευθερία πρέπει να είναι αδύνατη όσο αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου σαν σώµα. Το 
σώµα είναι ένας περιορισµός. Όποιος αναζητά την ελευθερία  µέσα σε ένα σώµα, την ψάχνει 
εκεί που δεν µπορεί να βρεθεί. Ο νους µπορεί να ελευθερωθεί όταν δεν βλέπει πια τον εαυτό 
του µέσα σε ένα σώµα, στενά δεµένο µε αυτό και προστατευµένο από την παρουσία του.. Αν 
αυτή ήταν η αλήθεια, ο νους θα ήταν πραγµατικά πολύ ευάλωτος! 
2. Ο νους που υπηρετεί το Άγιο Πνεύµα είναι για πάντα απεριόριστος, από όλες τις απόψεις, 
πέρα από τους νόµους του χώρου και του χρόνου, αδέσµευτος από οποιεσδήποτε λάθος 
αντιλήψεις, και µε δύναµη και ισχύ να κάνει ό,τι του ζητείται. Σκέψεις επίθεσης δεν µπορούν 
να εισέρθουν σε ένα τέτοιο νου, διότι έχει δοθεί στην Πηγή της αγάπης, και ο φόβος ποτέ δεν 
µπορεί να εισέλθει σε ένα νου που έχει ενωθεί µε την αγάπη. Αναπαύεται µέσα στον Θεό. Και 
ποιος είναι δυνατόν να φοβάται όταν ζει µέσα στην Αθωότητα, και το µόνο που κάνει είναι ν’ 
αγαπά; 
3.  Είναι βασικό για την πρόοδό σου σε αυτά τα µαθήµατα να αποδεχτείς την σηµερινή ιδέα, 



και να την κρατήσεις µε πολύ αγάπη. Μην σε απασχολεί που σύµφωνα µε το εγώ είναι 
εντελώς παράλογη. Το εγώ κρατά το σώµα µε µεγάλη στοργή διότι κατοικεί µέσα σε αυτό, και 
ζει ενωµένο µε το σπίτι που έχει φτιάξει. Είναι ένα µέρος της ψευδαίσθησης που το έχει 
προφυλάξει από το να ανακαλυφθεί ότι είναι απατηλό το ίδιο. 
4. Εδώ είναι που κρύβεται, και εδώ µπορεί να γίνει ορατό ως αυτό που είναι. Δήλωσε την 
αθωότητά σου και είσαι ελεύθερος. Το σώµα εξαφανίζεται, διότι δεν το έχεις ανάγκη άλλη 
εκτός από αυτή που βλέπει το Άγιο Πνεύµα. Γι αυτό, το σώµα θα παρουσιάζεται σαν µία 
χρήσιµη µορφή γι αυτό που πρέπει να κάνει ο νους. Γίνεται, λοιπόν, ένα όχηµα που βοηθά 
την συγχώρεση να επεκτείνεται προς τον στόχο που πρέπει να φτάσει και περιλαµβάνει τα 
πάντα, σύµφωνα µε το σχέδιο του Θεού. 
5. Αγάπησε την σηµερινή ιδέα, και ασκήσου σε αυτή σήµερα και κάθε µέρα. Κάνε την µέρος 
κάθε περιόδου άσκησης σου. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν θα ωφεληθεί σε δύναµη να 
βοηθήσει τον κόσµο, και καµία που δεν θα ωφεληθεί µε πρόσθετα δώρα για σένα. Ηχούµε το 
κάλεσµα της ελευθερίας σε όλο τον κόσµο µε αυτή την ιδέα. Θα ήθελες να εξαιρεθείς από την 
αποδοχή των  δώρων που δίνεις; 
6. Το Άγιο Πνεύµα είναι η εστία του νου που αναζητεί την ελευθερία. Μέσα σ’ Αυτό έχει βρει 
αυτό που αναζητεί. Ο σκοπός του σώµατος τώρα είναι πλέον αναµφίβολος. Και αυτό γίνεται 
τέλειο µε την ικανότητα να υπηρετεί ένα αδιαίρετο στόχο. Με ξεκάθαρη και απαλλαγµένη από 
επίθεση ανταπόκριση στο νου µε σκέψεις ελευθερίας και µόνο σαν στόχο του, το σώµα 
υπηρετεί τον σκοπό του καλά. Χωρίς την δύναµη να υποδουλώνει, είναι άξιος υπηρέτης της 
ελευθερίας που αναζητεί ο νους µέσα στο Άγιο Πνεύµα. 
7. Να είσαι ελεύθερος σήµερα. Και φέρε την ελευθερία σαν δώρο δικό σου για εκείνους που 
ακόµα πιστεύουν ότι είναι υποδουλωµένοι µέσα σε ένα σώµα. Να είσαι εσύ ελεύθερος, έτσι 
ώστε το Άγιο Πνεύµα να µπορεί να κάνει χρήση της διαφυγής σου από τα δεσµά, για να 
ελευθερώσει τους πολλούς που αντιλαµβάνονται ακόµα τους εαυτούς τους σαν δέσµιους και 
αβοήθητους και φοβισµένους. Άφησε την αγάπη να αντικαταστήσει τους φόβους τους µέσα 
από σένα. Δέξου την σωτηρία τώρα, και δώσε το νου σου σε Αυτό που σε καλεί να Του 
κάνεις αυτό το δώρο. Διότι επιθυµεί να σου παρέχει απόλυτη ελευθερία, τέλεια χαρά, και 
ελπίδα που βρίσκει την πλήρη εκπλήρωση της µέσα στον Θεό. 
8. Είσαι Υιός του Θεού. Στην αιωνιότητα ζεις για πάντα. Δεν θα ήθελες να επιστρέψεις το νου 
σου σ’ αυτή; Τότε ασκήσου καλά στην σκέψη που σου δίνει το Άγιο Πνεύµα για σήµερα. Οι 
αδερφοί σου στέκουν απελευθερωµένοι µαζί σου·  ο κόσµος είναι ευλογηµένος µαζί σου, ο 
Υιός του Θεού δεν θρηνεί πια, και ο Ουρανός προσφέρει ευχαριστίες για την αύξηση της 
χαράς που του φέρνει η άσκησή σου. Και ο Θεός ο Ίδιος επεκτείνει την Αγάπη Του και την 
ευτυχία κάθε φορά που λες: 
Δεν είµαι σώµα. Είµαι ελεύθερος. Ακούω την Φωνή που µου έχει δώσει ο Θεός, και σε 
αυτή µόνο ο νους µου υπακούει. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 200 
 

Δεν υπάρχει άλλη ειρήνη εκτός από την ειρήνη του Θεού 
 

1. Μην ψάχνεις άλλο. Δεν θα βρεις άλλη ειρήνη εκτός από την ειρήνη του Θεού. Αποδέξου 
αυτό το γεγονός, και σώσε τον εαυτό σου από την αγωνία και από τις ακόµα πιο πικρές 
απογοητεύσεις, την ψυχρή απελπισία, και την αίσθηση της παγωµένης απόγνωσης και 
αµφιβολίας. Μην αναζητάς άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να βρεις εκτός από την ειρήνη 
του Θεού, εκτός κι αν αναζητάς την δυστυχία και τον πόνο. 
 



2. Αυτό είναι το τελικό σηµείο στο οποίο πρέπει να φτάσουν όλοι στο τέλος, για να 
παρατήσουν κάθε ελπίδα ότι θα βρουν ευτυχία εκεί όπου δεν υπάρχει καθόλου, ότι µπορεί να 
τους σώσει αυτό που γίνεται µόνο να προκαλεί πόνο · ότι θα φτιάξουν ειρήνη από το χάος, 
χαρά από τον πόνο, και τον Ουρανό από την κόλαση. Μην επιχειρείς πια να κερδίσεις 
χάνοντας, ούτε να πεθαίνεις για να ζήσεις. Δεν γίνεται παρά να ζητάς την ήττα. 
 
3. Και όµως, το ίδιο εύκολα µπορείς να ζητήσεις αγάπη, ευτυχία, αιώνια ζωή µέσα σε ειρήνη 
που δεν έχει τέλος. Ζήτα αυτό, και µπορείς µόνο να κερδίσεις. Όταν ζητάς αυτό που ήδη 
έχεις, η επιτυχία είναι σίγουρη. Όταν ζητάς αυτό που είναι εσφαλµένο να γίνει αληθινό, τότε  η 
αποτυχία είναι εξασφαλισµένη. Συγχώρεσε τον εαυτό σου για τις µάταιες φαντασιώσεις του, 
και µην αναζητάς πια, αυτό που δεν µπορείς να βρεις. Γιατί τι θα ήταν πιο ανόητο από το να 
ψάχνεις και να ξαναψάχνεις για την κόλαση, όταν δεν έχεις παρά να κοιτάξεις µε ανοιχτά 
µάτια για να δεις ότι ο Ουρανός βρίσκεται ακριβώς µπροστά σου, µέσα από µία πόρτα που 
ανοίγει εύκολα για να σε καλωσορίσει; 
 
4. Γύρισε στην εστία σου. Δεν έχεις βρει την ευτυχία σε ξένα µέρη και σε αλλογενείς µορφές 
που δεν έχουν κανένα νόηµα για σένα., παρόλο που προσπάθησες να τους αποδώσεις 
νόηµα. Αυτός ο κόσµος δεν είναι ο τόπος που ανήκεις. Είσαι ξένος εδώ. Αλλά σου έχει δοθεί 
να βρεις το µέσον µε το οποίο ο κόσµος δεν θα φαντάζει πια σαν φυλακή ή κρατητήριο για 
κανέναν. 
 
5. Η ελευθερία σου δίδεται εκεί όπου πριν έβλεπες µόνο αλυσίδες και σιδερένιες πόρτες. 
Αλλά πρέπει ν’ αλλάξεις το νου σου για τον  σκοπό του κόσµου, αν θέλεις πραγµατικά να 
βρεις διαφυγή. Θα είσαι δέσµιος µέχρι να δεις όλο τον κόσµο ως ευλογηµένο, και όλους 
απελευθερωµένους από τα λάθη σου και µε τις τιµές που τους αρµόζουν έτσι όπως είναι. Δεν 
τους έφτιαξες εσύ · ούτε και τον εαυτό σου. Και καθώς ελευθερώνεις τον ένα, ο άλλος γίνεται 
δεκτός έτσι όπως είναι. 
 
6. Τι κάνει η συγχώρεση; Στην αλήθεια, δεν έχει καµία λειτουργία, και δεν κάνει τίποτα. Διότι 
είναι άγνωστη στον Ουρανό. Μόνο στην κόλαση χρειάζεται, και εκεί έχει να υπηρετήσει µια 
ισχυρή λειτουργία. Δεν είναι άξιος σκοπός η απόδραση του αγαπηµένου Υιού του Θεού από 
τα κακά όνειρα που φαντάζεται, και όµως θεωρεί αληθινά; Ποιος θα µπορούσε να ελπίζει για 
περισσότερα, ενώ φαίνεται πως υπάρχει επιλογή ανάµεσα στην επιτυχία και την αποτυχία · 
την αγάπη και τον φόβο; 
 
7. Δεν υπάρχει άλλη ειρήνη εκτός από την ειρήνη του Θεού, διότι Αυτός έχει έναν Υιό που δεν 
µπορεί να φτιάξει ένα κόσµο αντίθετο µε το Θέληµα του Θεού και το δικό του, που είναι ίδιο 
µε Εκείνου. Τι θα µπορούσε να ελπίζει ότι θα βρει σε ένα τέτοιο κόσµο; Δεν µπορεί να έχει 
πραγµατικότητα, διότι δεν δηµιουργήθηκε ποτέ. Εδώ θα πρέπει να αναζητήσει την ειρήνη; Ή 
πρέπει να καταλάβει ότι, έτσι όπως τον βλέπει, ο κόσµος το µόνο που κάνει είναι να εξαπατά; 
Ωστόσο µπορεί να µάθει να τον βλέπει µε έναν άλλο τρόπο, και να βρει την ειρήνη του Θεού. 
 
8. Η ειρήνη είναι η γέφυρα που όλοι πρέπει να διασχίσουν, για να αφήσουν πίσω τους αυτό 
τον κόσµο. Αλλά η ειρήνη αρχίζει µέσα στον κόσµο όταν γίνει αντιληπτός διαφορετικά, και 
οδηγεί από αυτή την νέα αντίληψη στην πύλη του Ουρανού και στον δρόµο πέρα από αυτή. Η 
ειρήνη είναι η απάντηση σε συγκρουόµενους στόχους, σε παράλογα ταξίδια, µανιώδεις, 
µάταιες αναζητήσεις, και ανούσιες προσπάθειες. Τώρα ο δρόµος είναι εύκολος, γέρνοντας 
απαλά προς την γέφυρα όπου η ελευθερία βρίσκεται µέσα στην ειρήνη του Θεού. 
 
9. Ας µην χάσουµε ξανά τον δρόµο µας σήµερα. Πηγαίνουµε προς τον Ουρανό, και το 
µονοπάτι είναι ευθύ. Μόνο αν επιχειρήσουµε να παρεκτραπούµε µπορεί να υπάρξει 
καθυστέρηση, και αχρείαστη σπατάλη χρόνου σε παράδροµους γεµάτους αγκάθια. Μόνο ο 
Θεός είναι σίγουρος, και Αυτός θα καθοδηγήσει τα βήµατά µας. Δεν θα εγκαταλείψει τον Υιό 
Του όταν Τον χρειάζεται, ούτε θα τον αφήσει να περιπλανιέται για πάντα µακριά από το σπίτι 
του. Ο Πατέρας καλεί, ο Υιός ακούει. Και µόνο αυτό υπάρχει σε αυτό που φαίνεται ότι είναι 
ένας κόσµος διαχωρισµένος από τον Θεό, όπου τα σώµατα έχουν πραγµατικότητα. 
 
10. Τώρα υπάρχει ησυχία. Μην αναζητάς άλλο. Έχεις φτάσει εκεί όπου ο δρόµος είναι 
στρωµένος µε φύλλα λανθασµένων επιθυµιών, που έχουν πέσει από τα δέντρα της 
απελπισίας που έψαχνες πριν. Τώρα βρίσκονται κάτω από τα πόδια σου. Και εσύ κοιτάς 



επάνω προς τον Ουρανό, µε τα µάτια του σώµατος να υπηρετούν µόνο για µια ακόµα στιγµή. 
Αναγνωρίζεις την ειρήνη επιτέλους, και µπορείς να νιώσεις το απαλό της αγκάλιασµα να 
περιβάλλει την καρδιά σου και τον νου σου µε θαλπωρή και αγάπη. 
 
11. Σήµερα δεν αναζητούµε είδωλα. Η ειρήνη δεν µπορεί να βρεθεί σ’ αυτά. Η ειρήνη του 
Θεού είναι δική µας, και µόνο αυτό θα δεχόµαστε και θέλουµε. Ειρήνη σ’ εµάς, σήµερα. Γιατί 
έχουµε βρει ένα απλό, χαρούµενο δρόµο για να αφήσουµε τον κόσµο της αµφιβολίας, και ν’ 
αντικαταστήσουµε όλους τους εναλλασσόµενους στόχους µας και τα µοναχικά µας όνειρα µε 
ένα και µοναδικό σκοπό και συντροφικότητα. Γιατί η ειρήνη είναι ένωση, αν είναι από τον Θεό. 
Δεν αναζητούµε άλλο. Είµαστε κοντά στην εστία µας, και ερχόµαστε όλο και πιο κοντά κάθε 
φορά που λέµε: 
 
Δεν υπάρχει άλλη ειρήνη από την ειρήνη του Θεού. 
Και χαίροµαι που έτσι είναι. 
	  
	  
	  
	  

	  


