
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΓΩ; 
 

1. Το εγώ είναι ειδωλολατρία · το σύµβολο του περιορισµένου και διαχωρισµένου εαυτού, 
αυτού που έχει γεννηθεί µέσα σε ένα σώµα, καταδικασµένος να υποφέρει και η ζωή του να 
καταλήξει στον θάνατο. Είναι η «θέληση» που βλέπει την Θέληση του Θεού ως εχθρό, και 
παίρνει µια µορφή µε την οποία την αρνείται. Το εγώ είναι η «απόδειξη» ότι η δύναµη είναι 
ασθενής και η αγάπη τροµακτική, η ζωή είναι πραγµατικά θάνατος, και µόνο ό,τι έρχεται σε 
αντίθεση µε τον Θεό είναι αληθές. 
2. Το εγώ είναι παρανοϊκό. Στέκει µέσα στον φόβο πέρα από το Παντού, ξέχωρο από το 
Όλον, διαχωρισµένο από το Άπειρο. Μέσα στην παραφροσύνη του νοµίζει ότι έχει νικήσει τον 
Ίδιο τον Θεό. Και µέσα στην τροµερή του αυτονοµία «βλέπει» ότι η Θέληση του Θεού έχει 
καταστραφεί. Ονειρεύεται την τιµωρία, και τρέµει µε τις φιγούρες µέσα στα όνειρά του · τους 
εχθρούς του, που επιδιώκει να δολοφονήσει πριν µπορέσει να εξασφαλίσει την ασφάλειά του 
µε το να τους επιτεθεί. 
3. Ο Υιός του Θεού δεν έχει εγώ. Τι γνωρίζει αυτός από την τρέλα και τον θάνατο του Θεού, 
εφόσον ενοικεί σε Εκείνον; Τι µπορεί να ξέρει από την θλίψη και τα βάσανα, όταν ζει µέσα σε 
αιώνια χαρά; Τι µπορεί να γνωρίζει από τον φόβο και την τιµωρία, την αµαρτία και την ενοχή, 
το µίσος και την σύγκρουση, όταν όλα όσα τον περιβάλλουν είναι η αιώνια ειρήνη, όντας για 
πάντα ελεύθερος από σύγκρουση και ανενόχλητος µέσα σε βαθύτατη γαλήνη και 
µακαριότητα; 
4. Το να γνωρίζεις την πραγµατικότητα σηµαίνει ότι δεν βλέπεις το εγώ και τις σκέψεις του, τα 
έργα του, τις πράξεις του, τους νόµους και τις δοξασίες του, τα όνειρά του, τις ελπίδες του, τα 
σχέδιά του για την σωτηρία του, και το κόστος που εµπεριέχει η πίστη σε αυτό. Με τον πόνο, 
το τίµηµα για την πίστη σε αυτό είναι τόσο τεράστιο, που η σταύρωση του Υιού του Θεού 
προσφέρεται καθηµερινά στον σκοτεινό ναό του, και το αίµα κυλά ενώπιον του βωµού όπου 
οι αρρωστηµένοι ακόλουθοί του προετοιµάζονται για να πεθάνουν. 
5. Παρόλα αυτά, ένα µόνο κρίνο συγχώρεσης θα µεταµορφώσει το σκοτάδι σε φως · τον 
βωµό των ψευδαισθήσεων σε ναό της Ίδιας της Ζωής. Και η ειρήνη θα επανορθωθεί µια για 
πάντα στους αγίους νόες που ο Θεός δηµιούργησε ως Υιό Του, κατοικία Του, χαρά Του, 
αγάπη Του, απόλυτα δικό Του, ολοκληρωτικά ένα µε Αυτόν. 
	  
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 331 
 

Δεν υπάρχει σύγκρουση, γιατί η θέλησή µου είναι δική Σου 
. 

Πόσο ανόητο ήταν, Πατέρα, να πιστεύω ότι ο Υιός Σου µπορεί να κάνει τον εαυτό του να 
υποφέρει! Θα µπορούσε ποτέ να φτιάξει ένα σχέδιο για την καταδίκη του, και να µείνει χωρίς 
βέβαιο τρόπο για την απελευθέρωσή του; Με αγαπάς, Πατέρα. Ποτέ δεν θα µπορούσες να µ’ 
αφήσεις εγκαταλειµµένο, να πεθάνω µέσα σ’ ένα κόσµο πόνου και σκληρότητας. Πώς 
µπόρεσα να πιστέψω ότι η Αγάπη εγκατέλειψε τον Εαυτό της; Δεν υπάρχει θέληση άλλη από 
την Θέληση της Αγάπης. Ο φόβος είναι ένα όνειρο, και δεν έχει θέληση που µπορεί να 
αντικρούσει την δική Σου. Η σύγκρουση είναι ύπνος, και η ειρήνη αφύπνιση. Ο θάνατος είναι 
ψευδαίσθηση · η ζωή, αιώνια αλήθεια. Δεν υπάρχει αντίσταση στην Θέλησή Σου. Δεν υπάρχει 
σύγκρουση, διότι η θέλησή µου είναι δική Σου. 
 
Η συγχώρεση δείχνει ότι η Θέληση του Θεού είναι Μία, και ότι την µοιραζόµαστε. Σήµερα, ας 
βλέπουµε τα άγια θεάµατα που µας δείχνει η συγχώρεση, ώστε να µπορέσουµε να βρούµε 
την ειρήνη του Θεού. Αµήν. 



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 332 
 

Ο φόβος κρατά τον κόσµο φυλακισµένο. Η συγχώρεση τον απελευθερώνει. 
 

Το εγώ φτιάχνει ψευδαισθήσεις. Η αλήθεια ακυρώνει τα άσχηµα όνειρά του διώχνοντάς τα 
µακριά µε την λάµψη της. Η αλήθεια ποτέ δεν κάνει επίθεση. Απλά είναι. Και µε την παρουσία 
της ο νους ανακαλείται από τις φαντασιώσεις, ξυπνώντας στην πραγµατικότητα. Η 
συγχώρεση προσκαλεί αυτή την παρουσία να εισέλθει, και να πάρει τη δικαιωµατική της θέση 
µέσα στο νου. Χωρίς συγχώρεση ο νους είναι αλυσοδεµένος, πιστεύοντας στην δική του 
µαταιότητα. Όµως µε την συγχώρεση το φως λάµπει µέσα από το όνειρο του σκότους, 
προσφέροντας του ελπίδα, και δίνοντάς του το µέσο να συνειδητοποιήσει την ελευθερία που 
είναι η κληρονοµιά του. 
 
Δεν θέλουµε να κρατήσουµε φυλακισµένο ξανά τον κόσµο σήµερα. Ο φόβος τον κρατά 
αιχµάλωτο. Και όµως η Αγάπη Σου µας έχει δώσει τα µέσα να τον ελευθερώσουµε. Πατέρα, 
θέλουµε να τον απελευθερώσουµε τώρα. Διότι καθώς προσφέρουµε ελευθερία, δίδεται και σε 
µας. Και δεν θέλουµε να µείνουµε φυλακισµένοι, ενώ Εσύ µας προσφέρεις την ελευθερία.  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 333 
 

Η συγχώρεση δίνει τέλος στο όνειρο της σύγκρουσης εδώ. 
 

Η σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί. Δεν µπορείς να την παρακάµψεις, να την παραµερίσεις, να 
την αρνηθείς, να την µεταµφιέσεις, να την δεις κάπου αλλού, να την αποκαλέσεις µε ένα άλλο 
όνοµα, ούτε να την κρύψεις παραπλανητικά µε οποιοδήποτε τρόπο, αν θέλεις να ξεφύγεις 
από αυτή. Πρέπει να την δεις ακριβώς έτσι όπως είναι, εκεί όπου νοµίζεις ότι είναι, µέσα στην 
πραγµατικότητα που της έχει δοθεί, και µε τον σκοπό που της έχει αποδώσει ο νους. Γιατί 
µόνο τότε θα αρθούν όλες οι άµυνες, και η αλήθεια θα µπορέσει να λάµψει πάνω της καθώς 
εξαφανίζεται. 
 
Πατέρα, η συγχώρεση είναι το φως που διάλεξες Εσύ για να διώξει µε την λάµψη του όλη την 
σύγκρουση και όλη την αµφιβολία, και να φωτίζει τον δρόµο για την επιστροφή µας προς 
Εσένα. Κανένα άλλο φως δεν µπορεί να δώσει τέλος στα κακά µας όνειρα. Κανένα άλλο φως 
από αυτό δεν µπορεί να σώσει τον κόσµο. Γιατί αυτό µόνο δεν θα αποτύχει σε τίποτα, εφόσον 
είναι το δικό Σου δώρο προς τον αγαπηµένο Σου Υιό. 
	  
	  
	  
	  



	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 334 
 

Σήµερα διεκδικώ τα δώρα που δίνει η συγχώρεση. 
 
Δεν θα περιµένω άλλη µια µέρα για να βρω τους θησαυρούς που µου προσφέρει ο Πατέρας 
µου. Οι ψευδαισθήσεις είναι όλες µάταιες, και τα όνειρα φεύγουν ακόµα και την στιγµή που 
υφαίνονται από σκέψεις βασισµένες σε εσφαλµένες αντιλήψεις. Ας µην δεχτώ τέτοια 
ασήµαντα δώρα ξανά, σήµερα. Η Φωνή του Θεού προσφέρει την ειρήνη του Θεού σε όλους 
όσους ακούν και επιλέγουν να Τον ακολουθήσουν. Αυτή είναι η επιλογή µου σήµερα. 
Εποµένως πηγαίνω να βρω τους θησαυρούς που µου έχει δώσει ο Θεός. 
 
Αναζητώ µόνο το αιώνιο. Διότι ο Υιός Σου δεν γίνεται να ικανοποιηθεί µε τίποτα λιγότερο από 
αυτό. Ποια, λοιπόν, θα µπορούσε να είναι η παρηγοριά του εκτός από αυτό που προσφέρεις 
Εσύ στον συγχυσµένο νου του και την τροµαγµένη του καρδιά, για να του δώσει σιγουριά και 
να του φέρει ειρήνη; Σήµερα θέλω να δω τον αδερφό µου αναµάρτητο. Αυτό είναι το Θέληµά 
Σου για µένα, διότι έτσι θα δω την αθωότητά µου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 335 
 

Σήµερα επιλέγω να δω την αθωότητα του αδελφού µου. 
 

Η συγχώρεση είναι µια επιλογή. Ποτέ δεν βλέπω τον αδελφό µου έτσι όπως είναι, διότι αυτό 
υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της αντίληψης. Αυτό που βλέπω σε αυτόν είναι απλά αυτό που 
επιθυµώ να δω, διότι αυτό συµβολίζει αυτό που θέλω να είναι η αλήθεια. Μόνο σε αυτό 
ανταποκρίνοµαι, όσο και να µου φαίνεται ότι εξαναγκάζοµαι από εξωτερικά συµβάντα. 
Επιλέγω να δω αυτό που θέλω, και αυτό και µόνο βλέπω. Η αθωότητα του αδελφού µου, 
δείχνει σε µένα ότι θα ήθελα να δω και την δική µου. Και θα την δω, εφόσον έχω επιλέξει να 
δω τον αδελφό µου µέσα στο ιερό της φως. 
 
Τι άλλο θα µπορούσε να επαναφέρει την θύµησή Σου σε µένα, εκτός από το να δω την 
αθωότητα του αδελφού µου; Η αθωότητά του µου θυµίζει ότι αυτός δηµιουργήθηκε ένα µαζί 
µου, όµοιος µε µένα. Σε αυτόν βρίσκω τον Εαυτό µου, και στον Υιό Σου βρίσκω και την δική 
Σου θύµηση.  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 



ΜΑΘΗΜΑ 336 
 

Η συγχώρεση µε αφήνει να γνωρίσω ότι οι νόες είναι ενωµένοι. 
 

Η συγχώρεση είναι το µέσο που έχει οριστεί για την λήξη της αντίληψης. Η γνώση 
επανορθώνεται αφού πρώτα η αντίληψη αλλάξει, και έπειτα δώσει την θέση της 
ολοκληρωτικά σε αυτό που παραµένει για πάντα πέρα και από τις υψηλότερες επιδόσεις της. 
Γιατί τα θεάµατα και οι ήχοι, στην καλύτερη περίπτωση, µπορούν να υπηρετήσουν µόνο για ν’ 
ανακαλέσουν την µνήµη εκείνου που βρίσκεται πέρα από όλα αυτά. Η συγχώρεση εξαλείφει 
τις διαστρεβλώσεις, και ανοίγει τον κρυµµένο βωµό στην αλήθεια. Τα κρίνα του στέλνουν την 
λάµψη τους µέσα στο νου, και τον καλούν να επιστρέψει και να κοιτάξει προς τα µέσα, για να 
βρει αυτό που µάταια αναζητούσε έξω. Διότι εδώ, και µόνο εδώ, επανορθώνεται η ειρήνη του 
νου, διότι αυτή είναι η κατοικία του Θεού του Ίδιου. 
 
Μέσα στην σιωπή η συγχώρεση εξαλείφει τα όνειρα του διαχωρισµού και της αµαρτίας. Τότε 
λοιπόν Πατέρα, ας κοιτάξω µέσα µου, κι ας βρω ότι έχεις κρατήσει την υπόσχεσή Σου για την 
αθωότητά µου · ο Λόγος Σου παραµένει αναλλοίωτος µέσα στο νου µου, η Αγάπη Σου ακόµα 
κατοικεί µέσα στην καρδιά µου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 337 
 

Η αθωότητά µου µε προστατεύει από κάθε κακό. 
 

Η αθωότητά µου µού εξασφαλίζει τέλεια ειρήνη, αιώνια ασφάλεια, παντοτινή αγάπη, 
ελευθερία µια για πάντα από κάθε σκέψη απώλειας · ολοκληρωτική απαλλαγή από τα 
βάσανα. Και µόνο η ευτυχία µπορεί να είναι η κατάστασή µου, γιατί µόνο η ευτυχία µου 
δίδεται. Τι πρέπει να κάνω για να γνωρίσω ότι όλα αυτά είναι δικά µου; Πρέπει να δεχτώ την 
Επανόρθωση για τον εαυτό µου, και τίποτα άλλο. Ο Θεός ήδη έχει κάνει όλα όσα χρειάζεται 
να γίνουν. Κι εγώ πρέπει να µάθω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα από µόνος µου, διότι το 
µόνο που χρειάζεται είναι ν’ αποδεχτώ τον Εαυτό µου, την αθωότητά µου, την δηµιουργηµένη 
για µένα, τώρα ήδη δική µου, για να νιώσω την Αγάπη του Θεού να µε προστατεύει από κάθε 
κακό, για να καταλάβω ότι ο Πατέρας µου αγαπά τον Υιό Του · για να γνωρίσω ότι εγώ είµαι ο 
Υιός που αγαπά ο Πατέρας µου. 
 
Εσύ που µε δηµιούργησες µέσα στην αθωότητα, δεν κάνεις λάθος για το τι είµαι. Εγώ έκανα 
λάθος όταν νόµισα ότι αµάρτησα, αλλά δέχοµαι την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. Πατέρα, 
το όνειρό µου φτάνει τώρα στο τέλος του. Αµήν. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 338 
 

Επηρεάζοµαι µόνο από τις σκέψεις µου. 
 

Μόνο αυτό χρειάζεται για να αφήσεις την σωτηρία να έρθει σε όλο τον κόσµο. Γιατί µε αυτή 
την σκέψη και µόνο ο καθένας επιτέλους απελευθερώνεται από τον φόβο. Τώρα µαθαίνει ότι 
κανένας δεν τον τροµάζει, και τίποτα δεν µπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο. Δεν έχει εχθρούς, 
και είναι ασφαλής από όλα τα εξωτερικά πράγµατα. Οι σκέψεις του µπορούν να τον 
φοβίσουν, αλλά εφόσον αυτές οι σκέψεις ανήκουν σε αυτόν και µόνο, έχει την δύναµη να τις 
αλλάξει και να ανταλλάξει κάθε σκέψη φόβου µε µια χαρούµενη σκέψη αγάπης. Αυτός 
σταύρωσε τον εαυτό του. Και όµως, ο Θεός έχει σχεδιάσει ο αγαπηµένος Του Υιός να 
λυτρωθεί. 
 
 Το σχέδιό Σου είναι σίγουρο, Πατέρα µου, - µόνο το δικό Σου. Όλα τα άλλα σχέδια θα 
αποτύχουν. Και θα έχω σκέψεις που θα µε φοβίζουν, µέχρι να µάθω ότι Εσύ µου έχεις δώσει 
την µόνη Σκέψη που µε οδηγεί στην σωτηρία. Η δική µου µόνη της θα αποτύχει, και µε οδηγεί 
στο πουθενά. Αλλά η Σκέψη που µου έδωσες Εσύ υπόσχεται να µε οδηγήσει στην εστία µου, 
διότι περιέχει την δική Σου υπόσχεσή προς τον Υιό Σου. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 339 
 

Θα λάβω ό,τι κι αν ζητήσω. 
 

Κανένας δεν επιθυµεί πόνο. Αλλά µπορεί να νοµίζει ότι ο πόνος είναι ευχαρίστηση. Κανένας 
δεν θα ήθελε να αποφύγει την ευτυχία του. Μπορεί, όµως, να νοµίζει ότι η χαρά είναι 
οδυνηρή, απειλητική και επικίνδυνη. Ο κάθε ένας θα λάβει αυτό που ζητά. Αλλά µπορεί να 
βρίσκεται πραγµατικά σε σύγχυση  όσον αφορά τα πράγµατα που θέλει · την κατάσταση στην 
οποία θα επιθυµούσε να φτάσει.. Τι θα µπορούσε, λοιπόν, να ζητήσει που να το θέλει όταν το 
λάβει; Έχει ζητήσει αυτό που θα τον φοβίζει, και θα του φέρνει βάσανα. Σήµερα, ας 
αποφασίσουµε να ζητήσουµε αυτό που πραγµατικά θέλουµε, και µόνο αυτό, ώστε να 
µπορέσουµε να περάσουµε αυτή την µέρα χωρίς φόβο, χωρίς να συγχέουµε τον πόνο µε την 
χαρά, ή τον φόβο µε την αγάπη. 
 
Πατέρα, αυτή είναι η µέρα Σου. Είναι µια µέρα που δεν θέλω να κάνω τίποτα από µόνος µου, 
παρά θέλω ν’ ακούω την Φωνή Σου σε όλα όσα κάνω · να ζητώ µόνο ό,τι µου προσφέρεις 
Εσύ, και να δέχοµαι µόνο τις Σκέψεις που Εσύ µοιράζεσαι µαζί µου. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 340 
 



Μπορώ να ελευθερωθώ από τον πόνο σήµερα. 
 

Πατέρα, Σε ευχαριστώ για την σηµερινή µέρα, και για την ελευθερία που είµαι βέβαιος ότι θα 
φέρει. Αυτή η µέρα είναι άγια, διότι σήµερα ο Υιός σου θα λυτρωθεί. Τα δεινά του τελειώνουν. 
Διότι θα ακούει την Φωνή Σου να τον καθοδηγεί για να βρει την όραση του Χριστού µέσα από 
την συγχώρεση, και να ελευθερωθεί για πάντα από όλα τα δεινά. Σε ευχαριστώ για την 
σηµερινή µέρα, Πατέρα µου. Γεννήθηκα σε αυτό τον κόσµο µόνο και µόνο για να πετύχω αυτή 
την ηµέρα, και αυτό που φέρει µαζί της σε χαρά και ελευθερία για τον άγιο Σου Υιό και για τον 
κόσµο που έφτιαξε, που απελευθερώνεται µαζί του σήµερα. 
 
Να είσαι χαρούµενος σήµερα! Να είσαι χαρούµενος! Δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο 
εκτός από χαρά και ευχαριστίες σήµερα. Ο Πατέρας µας έχει λυτρώσει τον Υιό Του την 
σηµερινή ηµέρα. Κανένας δεν θα µείνει που δεν θα σωθεί σήµερα. Κανένας δεν  θα 
παραµείνει στον φόβο, και κανέναν δεν θ’ αφήσει ο Πατέρας που να µην τον φέρει κοντά Του, 
αφυπνισµένο στον Ουρανό µέσα στην Καρδιά της Αγάπης. 
 
 
	  
	  

	  


