
ΜΕΡΟΣ 2Ο 
 

Εισαγωγή. 
 

1. Οι λέξεις θα σηµαίνουν πολύ λίγα τώρα. Τις χρησιµοποιούµε µόνο σαν οδηγούς, από τους 
οποίους δεν εξαρτιόµαστε τώρα πια. Διότι τώρα αναζητούµε µόνο άµεση εµπειρία της 
αλήθειας. Τα µαθήµατα που  αποµένουν είναι απλά εισαγωγή στις ώρες που αφήνουµε τον 
κόσµο του πόνου, και πηγαίνουµε να εισέλθουµε στην ειρήνη. Τώρα αρχίζουµε να φτάνουµε 
τον στόχο που έχουν θέσει αυτά τα µαθήµατα, και να βρίσκουµε το σκοπό προς τον οποίο 
έχει κινητοποιηθεί η εξάσκησή µας.  
2. Τώρα επιχειρούµε να αφήσουµε την άσκηση να είναι απλά µία αρχή. Διότι περιµένουµε µε 
ήσυχη προσµονή τον Θεό και Πατέρα µας. Αυτός έχει υποσχεθεί να κάνει το τελικό βήµα ο 
Ίδιος. Και είµαστε σίγουροι ότι Αυτός τηρεί τις υποσχέσεις Του. Έχουµε διανύσει αρκετά 
µεγάλη απόσταση στην διαδροµή µας, και τώρα περιµένουµε Αυτόν. Θα συνεχίσουµε να 
περνούµε χρόνο µαζί Του κάθε πρωί και την νύχτα, για όσο µας δίνει χαρά. Δεν θα µας 
απασχολεί η διάρκεια του χρόνου τώρα. Χρησιµοποιούµε όσον χρειαζόµαστε για το 
αποτέλεσµα που επιθυµούµε. Ούτε θα ξεχάσουµε την ωριαία υπενθύµιση µας στο ενδιάµεσο, 
καλώντας τον Θεό όταν Τον χρειαζόµαστε όποτε µπαίνουµε σε πειρασµό να ξεχάσουµε τον 
στόχο µας.  
3. Θα συνεχίσουµε µε µία κεντρική σκέψη για όλες τις µέρες που ακολουθούν, και θα 
χρησιµοποιούµε αυτή την σκέψη για να εισέλθουµε στις ώρες ανάπαυσης µας, και για να 
ηρεµούµε το νου µας όποτε χρειαστεί. Ωστόσο, δεν θα αρκεστούµε µε την σκέτη άσκηση στις 
εναποµείναντες άγιες στιγµές που ολοκληρώνουν τον χρόνο που έχουµε δώσει στον Θεό. 
Λέµε µερικά απλά λόγια καλωσορίσµατος, και περιµένουµε ο Πατέρας µας να αποκαλυφθεί, 
όπως το έχει υποσχεθεί ο Ίδιος. Εµείς Τον έχουµε καλέσει, και Αυτός έχει υποσχεθεί ότι ο 
Υιός Του δεν θα µείνει δίχως απάντηση όταν επικαλείται το Όνοµά Του. 
4. Τώρα ερχόµαστε σε Αυτόν µε τον δικό Του Λόγο µόνο στο νου και στην καρδιά µας, και 
Τον περιµένουµε να κάνει το βήµα προς εµάς που µας έχει πει ότι θα έκανε σίγουρα,  µέσω 
της Φωνής Του, όταν Τον καλέσαµε. Αυτός δεν έχει αφήσει τον Υιό Του µέσα σε όλη του την 
τρέλα, ούτε πρόδωσε την εµπιστοσύνη του σε Αυτόν. Η πίστη Του δεν είναι αυτή που Του 
έχει εξασφαλίσει την πρόσκληση που ζητά για να µας κάνει χαρούµενους; Εµείς θα την 
προσφέρουµε, και θα γίνει αποδεκτή. Έτσι λοιπόν, θα περνάµε τις ώρες µαζί µε Αυτόν. Λέµε 
τα λόγια της πρόσκλησης που προτείνει η Φωνή Του, κι έπειτα Τον περιµένουµε να έρθει σε 
εµάς.  
5. Τώρα είναι η ώρα που εκπληρώνεται η προφητεία. Τώρα αναδύονται και τηρούνται 
πλήρως όλες οι αρχαίες υποσχέσεις. Κανένα βήµα δεν αποµένει πια που να διαχωρίζει 
τον  χρόνο από την εκπλήρωσή του. Διότι τώρα δεν γίνεται να αποτύχουµε. Κάθισε σιωπηλός 
και περίµενε τον Πατέρα σου. Αυτός έχει θελήσει να έρθει σε σένα όταν θα έχεις αναγνωρίσει 
ότι είναι η δική σου θέληση να έλθει. Και ποτέ δεν θα µπορούσες να έχεις φτάσει τόσο µακριά 
εκτός κι αν έβλεπες, έστω και αµυδρά, ότι αυτή είναι και η δική σου θέληση. 
6. Εγώ είµαι τόσο κοντά σου που δεν γίνεται να αποτύχεις. Πατέρα, δίνουµε αυτές τις άγιες 
ώρες σε Σένα, µε ευγνωµοσύνη προς Εκείνον που µας δίδαξε πώς να αφήσουµε τον κόσµο 
της θλίψης ανταλλάσσοντάς τον µε αυτόν που µας δίνεις Εσύ στην θέση του. Δεν κοιτάµε 
πίσω τώρα. Κοιτάµε µπροστά, µε την µατιά σταθερή στο τέλος του ταξιδιού. Δέξου αυτά τα 
µικρά δώρα ευχαριστίας από εµάς, καθώς µέσα από την µατιά του Χριστού βλέπουµε ένα 
κόσµο πέρα από αυτόν που φτιάξαµε εµείς, και παίρνουµε αυτόν τον κόσµο ως 
ολοκληρωτικό αντικαταστάτη του δικού µας. 
7. Και τώρα περιµένουµε ήσυχα, χωρίς φόβο και σίγουροι για τον ερχοµό Σου. Έχουµε 
αναζητήσει να βρούµε τον δρόµο ακολουθώντας τον Οδηγό που µας έστειλες Εσύ. Εµείς δεν 
γνωρίζαµε τον δρόµο, αλλά Εσύ δεν µας ξέχασες. Και γνωρίζουµε ότι δεν θα µας ξεχάσεις 
τώρα. Δεν ζητούµε παρά να τηρηθούν οι αρχαίες υποσχέσεις Σου που Θέλησή Σου είναι να 
κρατήσεις. Μαζί Σου ζητούµε αυτό. Ο Πατέρας και ο Υιός, των Οποίων η άγια Θέληση 
δηµιούργησε όλα όσα υπάρχουν, δεν γίνεται να αποτύχουν σε τίποτα. Με αυτή την 
βεβαιότητα, αναλαµβάνουµε αυτά τα τελευταία λίγα βήµατα προς Εσένα, και αναπαυόµαστε 
µε εµπιστοσύνη στην Αγάπη Σου, που δεν θα απογοητεύσει τον Υιό Σου που Σε καλεί. 
8. Κι έτσι ξεκινάµε το τελευταίο µέρος αυτής της άγιας χρονιάς, που περάσαµε µαζί σε 
αναζήτηση της αλήθειας και του Θεού, ο Οποίος είναι ο µοναδικός Δηµιουργός της. Έχουµε 
βρει τον δρόµο που διάλεξε Αυτός για εµάς, και κάναµε την επιλογή να τον ακολουθήσουµε 
όπως επιθυµεί για εµάς Αυτός. Το Χέρι Του µας έχει σηκώσει. Οι Σκέψεις Του έχουν φωτίσει 



τα σκοτάδια του νου µας. Η Αγάπη Του µας καλεί ασταµάτητα από τότε που άρχισε ο χρόνος. 
9. Ευχηθήκαµε ο Θεός να µην έχει τον Υιό που δηµιούργησε για τον Εαυτό Του. Θελήσαµε ο 
Θεός να αλλάξει τον Εαυτό Του, και να γίνει έτσι όπως θα θέλαµε να Τον φτιάξουµε εµείς. Και 
πιστέψαµε ότι οι παράλογες επιθυµίες µας ήταν η αλήθεια. Τώρα χαιρόµαστε που όλα αυτά 
ακυρώνονται, και δεν θεωρούµε πια ότι οι ψευδαισθήσεις είναι αλήθεια. Η µνήµη του Θεού 
λαµπυρίζει στους πλατιούς ορίζοντες του νου µας. Ένα λεπτό ακόµα, και θα ανατείλει και 
πάλι. Μία στιγµή ακόµα, κι εµείς που είµαστε Υιοί του Θεού, θα είµαστε ασφαλείς στο σπίτι 
µας, εκεί όπου Αυτός θέλει να είµαστε. 
10. Τώρα έχει τελειώσει σχεδόν η ανάγκη για πρακτική εξάσκηση. Διότι σε αυτό το τελευταίο 
µέρος, θα καταλάβουµε ότι χρειάζεται µόνο να καλέσουµε τον Θεό, και όλοι οι πειρασµοί θα 
εξαφανιστούν. Αντί για τις λέξεις, δεν χρειάζεται παρά να νιώσουµε την Αγάπη Του. Αντί για 
τις προσευχές, δεν χρειάζεται παρά να καλέσουµε το Όνοµά Του. Αντί να κρίνουµε, δεν 
χρειάζεται παρά να ησυχάσουµε και να αφήσουµε όλα τα πράγµατα να θεραπευτούν. Θα 
δεχτούµε τον τρόπο που θα λήξει το σχέδιο του Θεού, όπως δεχτήκαµε και τον τρόπο που 
άρχισε. Τώρα αυτό ολοκληρώνεται. Αυτή η χρονιά µας έχει φέρει στην αιωνιότητα. 
11. Κρατάµε ακόµα κάποια  χρήση των λέξεων. Από καιρού σε καιρό, θα µας δίδονται 
οδηγίες πάνω σε κάποιο θέµα σχετικό µε τα καθηµερινά µας µαθήµατα και τις 
περιόδους  βαθιάς, δίχως λόγια εµπειρίας που επακολουθεί. Αυτές τις συγκεκριµένες σκέψεις 
θα πρέπει να τις ανακεφαλαιώνεις κάθε µέρα, συνεχώς, µέχρι να σου δοθεί η επόµενη. Θα 
πρέπει να τις διαβάζεις αργά και να τις σκέφτεσαι για λίγο, πριν από τις άγιες κι ευλογηµένες 
στιγµές της ηµέρας. Δίνουµε την πρώτη από αυτές τις οδηγίες τώρα. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ; 
 

1. Η συγχώρεση αναγνωρίζει ότι αυτό που νόµιζες ότι σου έκανε ο αδελφός σου, δεν έχει 
συµβεί. Δεν συγχωρεί τις αµαρτίες ώστε να τις κάνει αληθινές. Βλέπει ότι δεν υπάρχει 
αµαρτία. Και µε αυτή την οπτική όλες σου οι αµαρτίες συγχωρούνται. Τι άλλο είναι η αµαρτία, 
εκτός από µία λανθασµένη ιδέα για τον Υιό του Θεού; Η συγχώρεση απλά βλέπει το σφάλµα 
της, κι εποµένως την αφήνει να φύγει. Και αυτό που είναι ελεύθερο να πάρει την θέση της 
είναι τώρα η Θέληση του Θεού.  
2. Μία σκέψη µη συγχώρεσης είναι κάποια σκέψη που κάνει µία κρίση και δεν την αµφισβητεί 
παρόλο που δεν είναι αληθινή. Ο νους είναι κλειστός, και δεν επιθυµεί να  απελευθερωθεί. Η 
σκέψη αυτή προστατεύει την προβολή, σφίγγει τις αλυσίδες της, έτσι ώστε οι παραµορφώσεις 
να είναι πιο κρυφές και συγκαλυµµένες · λιγότερο προσιτές σε αµφισβήτηση, και µακριά από 
κάθε λογική. Τι είναι αυτό που µπορεί να µπει ανάµεσα σε µία σταθερή προβολή και τον 
στόχο που αυτή έχει διαλέξει ως επιθυµητό; 
3. Μία σκέψη µη συγχώρεσης κάνει πολλά πράγµατα. Αναζητά ξέφρενα τον στόχο της, 
αναποδογυρίζοντας και αποφεύγοντας στο διάβα της ό,τι παρεµβάλλεται ανάµεσα σε αυτή 
και τον στόχο της. Η διαστρέβλωση είναι ο σκοπός της, αλλά και το µέσο µε το οποίο 
επιδιώκει να τον εκπληρώσει. Καταπιάνεται µε τις έξαλλες προσπάθειές της να συντρίψει την 
πραγµατικότητα, χωρίς να νοιάζεται για τίποτα που µπορεί να φαίνεται ότι αντιτίθεται στην 
άποψή της.  
4. Η συγχώρεση, από την άλλη, είναι ήρεµη, και σιωπηλά δεν κάνει τίποτα. Δεν προσβάλλει 
καµία πλευρά της πραγµατικότητας, ούτε αναζητά να την παραµορφώσει σε µορφές που 
προτιµά. Απλά κοιτά, και περιµένει, και δεν κρίνει. Αυτός που δεν θέλει να συγχωρεί κρίνει, 
διότι πρέπει να δικαιολογήσει την αποτυχία του να συγχωρέσει. Αλλά αυτός που θέλει να 
συγχωρήσει τον εαυτό του πρέπει να µάθει να καλωσορίζει την αλήθεια ακριβώς έτσι όπως 
είναι. 



5. Μην κάνεις τίποτα, λοιπόν, και άφησε την συγχώρεση να σου δείξει τι να κάνεις, µέσω 
Αυτού που είναι ο Οδηγός σου, ο Σωτήρας σου και ο Προστάτης, ισχυρός σε ελπίδα, και 
βέβαιος για την τελική επιτυχία σου. Σε έχει ήδη συγχωρέσει, διότι αυτή είναι η λειτουργία 
Του, που Του έχει δοθεί από τον Θεό. Τώρα πρέπει να µοιραστείς την λειτουργία Του, και να 
συγχωρέσεις αυτόν που Εκείνος έχει σώσει, του οποίου την αθωότητα βλέπει, και τιµά ως Υιό 
του Θεού. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 221 
Ας ειρηνέψει ο νους µου. Ας ησυχάσουν όλες µου οι σκέψεις. 

Πατέρα, έρχοµαι σε Σένα σήµερα για να αναζητήσω την ειρήνη που µόνο Εσύ µπορείς να 
δώσεις. Έρχοµαι µέσα στην σιωπή. Μέσα στην ησυχία της καρδιάς µου, τα βαθιά άδυτα του 
νου µου, περιµένω ν’ ακούσω την Φωνή Σου. Πατέρα µου, µίλησέ µου σήµερα. έρχοµαι για ν’ 
ακούσω την Φωνή Σου µέσα στην σιωπή, την βεβαιότητα και την αγάπη, βέβαιος ότι Εσύ θ’ 
ακούσεις το κάλεσµά µου και θα µου απαντήσεις. 

 

Τώρα περιµένουµε σιωπηλά. Ο Θεός είναι εδώ, διότι περιµένουµε µαζί. Είµαι σίγουρος ότι θα 
σου µιλήσει, και ότι θ’ ακούσεις. Δέξου την βεβαιότητά µου, διότι είναι δική σου. Ο νους µας 
είναι ενωµένος. Περιµένουµε µε µία πρόθεση, ν’ ακούσουµε την απάντηση του Πατέρα µας 
στο κάλεσµά µας, ν’ αφήσουµε τις σκέψεις µας να ησυχάσουν και να βρούµε την ειρήνη Του, 
να Τον ακούσουµε να µας µιλά για το τι είµαστε, και να αποκαλυφθεί στον Υιό Του. 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 222 
Ο Θεός είναι µαζί µου. Ζω και κινούµαι µέσα σ’ Αυτόν. 

 

1. Ο Θεός είναι µαζί µου. Αυτός είναι η Πηγή της ζωής µου, η ζωή µέσα µου, ο αέρας που 
αναπνέω, η τροφή από την οποία συντηρούµαι, το νερό που µε ανανεώνει και µε καθαρίζει. 
Αυτός είναι το σπίτι µου, µέσα στο οποίο ζω και κινούµαι · το Πνεύµα που κατευθύνει τις 
πράξεις µου, µου προσφέρει τις Σκέψεις Του, και εγγυάται την ασφάλειά µου από κάθε πόνο. 
Αυτός µε σκεπάζει µε καλοσύνη και φροντίδα, και κρατά µε αγάπη τον Υιό πάνω στον οποίο 
λάµπει, και που και αυτός λάµπει πάνω σε Αυτόν. Πόσο ήρεµος είναι αυτός που γνωρίζει την 
αλήθεια γι αυτό που λέει Αυτός σήµερα! 

 



Πατέρα, δεν έχουµε λόγια άλλα εκτός από το Όνοµά Σου πάνω στα χείλη µας και µέσα στο 
νου µας, καθώς ερχόµαστε ήσυχα µέσα στην Παρουσία Σου τώρα, και ζητάµε να 
αναπαυτούµε για λίγο µαζί Σου µε ειρήνη. 

	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 223 
 

Ο Θεός είναι η ζωή µου. Δεν έχω άλλη ζωή από την δική Του. 
 
Έκανα λάθος όταν νόµιζα ότι ζούσα ξεχωριστά από τον Θεό, µια διαχωρισµένη οντότητα που 
κινείτο σε αποµόνωση, αποκοµµένη, και στεγασµένη σε ένα σώµα. Τώρα γνωρίζω ότι η ζωή 
µου είναι του Θεού, και ότι δεν έχω άλλο σπίτι, και δεν υπάρχω ξέχωρα από Αυτόν. Αυτός 
δεν έχει Σκέψεις που να µην είναι µέρος από εµένα, κι εγώ δεν έχω καµία σκέψη παρά µόνο 
αυτές που είναι από Αυτόν. 
 
 Πατέρα µας, ας βλέπουµε το πρόσωπο του Χριστού αντί για τα λάθη µας. Διότι εµείς που 
είµαστε ο άγιος Υιός Σου είµαστε αναµάρτητοι. Θα βλέπουµε την αθωότητά µας, διότι η ενοχή 
διακηρύσσει ότι δεν είµαστε ο Υιός Σου. Και δεν θέλουµε να Σε ξεχνάµε πια. Νιώθουµε 
µοναξιά εδώ, και λαχταρούµε τον Ουρανό, όπου είµαστε στο σπίτι µας. Σήµερα θέλουµε να 
επιστρέψουµε. Το Όνοµά µας είναι δικό Σου, και αναγνωρίζουµε ότι είµαστε ο Υιός Σου 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 224 
 

Ο Θεός είναι ο Πατέρας µου, και αγαπά τον Υιό Του. 
 
Η αληθινή µου Ταυτότητα είναι τόσο ασφαλής, τόσο ευγενής, αναµάρτητη, λαµπρή και 
σπουδαία, απόλυτα καλή και ελεύθερη από ενοχή, που ο Ουρανός κοιτάζει σε Αυτή για να 
του δώσει φως. Αυτή φωτίζει και τον κόσµο. Είναι το δώρο που µου έδωσε ο Πατέρας µου · 
αυτό που δίνω κι εγώ στον κόσµο. Δεν υπάρχει δώρο άλλο από αυτό που µπορεί να δοθεί ή 
να γίνει αποδεκτό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, και µόνο αυτή. Αυτό είναι το τέλος της 
ψευδαίσθησης.  Αυτή είναι η αλήθεια. 
 
 
Το Όνοµά µου, Ω Πατέρα, είναι ακόµα γνωστό σε Σένα. Εγώ Το έχω ξεχάσει, και δεν ξέρω 
που πηγαίνω, ποιος είµαι, ούτε τι κάνω. Θύµισέ µου, Πατέρα, τώρα, διότι είµαι κουρασµένος 
από τον κόσµο που βλέπω. Αποκάλυψέ µου στην θέση του αυτό που Εσύ θέλεις  να δω. 
	  
	  
	  

	  



 
ΜΑΘΗΜΑ 225 

 
Ο Θεός είναι ο Πατέρας µου, και ο Υιός Του Τον αγαπά. 

 
Πατέρα, πρέπει να ανταποδώσω την Αγάπη Σου για µένα, διότι το να δίνεις και να παίρνεις 
είναι το ίδιο, κι Εσύ έχεις δώσει σε µένα όλη την Αγάπη Σου. Εγώ πρέπει να την ανταποδώσω, 
διότι την θέλω δική µου µε πλήρη επίγνωση, να λάµπει µέσα στο νου µου και να την κρατώ 
µέσα στο ευγενικό της φως, απαραβίαστη, αγαπηµένη, µε τον φόβο πίσω µου και µόνο την 
ειρήνη µπροστά µου. Πόσο γαλήνιος είναι ο δρόµος από τον οποίο ο αγαπηµένος Σου Υιός 
οδηγείται σε Σένα! 
 
Αδελφέ µου, βρίσκουµε αυτή την γαλήνη τώρα. Ο δρόµος είναι ανοιχτός. Τώρα τον 
ακολουθούµε µαζί ειρηνικά. Έχεις απλώσει το χέρι σου σε µένα, κι εγώ ποτέ δεν θα σε 
αφήσω. Είµαστε ένα, και αυτή την ενότητα είναι που αναζητούµε, καθώς εκπληρώνουµε αυτά 
τα λίγα τελευταία βήµατα που δίνουν τέλος σε ένα ταξίδι που δεν άρχισε.  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 226 
 

Το σπίτι µου µε περιµένει. Θέλω να φτάσω εκεί γρήγορα. 
 
Αν το επιλέξω, µπορώ να φύγω από αυτό τον κόσµο ολοκληρωτικά. Δεν είναι ο θάνατος που 
κάνει κάτι τέτοιο δυνατό, παρά µόνο η αλλαγή του νου για τον σκοπό αυτού του κόσµου. Αν 
πιστεύω ότι έχει αξία έτσι όπως τον βλέπω τώρα, τότε έτσι θα παραµείνει για µένα. Αλλά εάν 
δεν βλέπω καµία αξία στον κόσµο έτσι όπως τον βλέπω, τίποτα σε αυτόν που να θέλω να 
κρατήσω για δικό µου ή να αναζητώ ως στόχο, τότε θα φύγει από µένα. Διότι δεν επιδίωξα οι 
ψευδαισθήσεις να αντικαταστήσουν την αλήθεια. 
 
 
Πατέρα, το σπίτι µου περιµένει την χαρµόσυνη επιστροφή µου. Η Αγκαλιά Σου είναι ανοιχτή 
και ακούω την Φωνή Σου. Τι ανάγκη έχω να χρονοτριβώ σε ένα τόπο µάταιων επιθυµιών και 
κατεστραµµένων ονείρων, όταν ο Ουρανός µπορεί να γίνει δικός µου τόσο εύκολα; 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 227 
 

Αυτή είναι η άγια στιγµή της απελευθέρωσής µου. 
 
Πατέρα, σήµερα είµαι ελεύθερος, διότι η θέλησή µου είναι δική Σου. Σκέφτηκα να φτιάξω µία 
άλλη θέληση. Όµως, τίποτα από όσα έχω σκεφτεί ξέχωρα από Σένα δεν υπάρχει. Και είµαι 
ελεύθερος επειδή έκανα λάθος, και µε τις ψευδαισθήσεις µου δεν επηρέασα καθόλου την δική 



µου πραγµατικότητα. Τώρα παραιτούµαι από αυτές, και τις καταθέτω µπροστά στα πόδια της 
αλήθειας, για να αποµακρυνθούν µια για πάντα από το νου µου. Αυτή είναι η άγια στιγµή της 
απελευθέρωσής µου. Πατέρα, γνωρίζω ότι η θέλησή µου είναι ένα µε την δική Σου. 
 
 
Κι έτσι σήµερα βρίσκουµε την χαρµόσυνη επιστροφή µας στον Ουρανό, από όπου ποτέ δεν 
φύγαµε πραγµατικά. Σήµερα ο Υιός του Θεού εγκαταλείπει τα όνειρά του. Σήµερα, ο Υιός του 
Θεού γυρίζει και πάλι σπίτι του, απελευθερωµένος από την αµαρτία και τυλιγµένος µε 
αγιότητα, µε τον ορθό νου του ανακτηµένο επιτέλους. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 228 
 

Ο Θεός δεν µε έχει καταδικάσει. Ούτε κι εγώ καταδικάζω πια τον εαυτό µου. 
 
Ο Πατέρας µου γνωρίζει την αγιότητά µου. Θα αρνηθώ την γνώση Του, και θα πιστεύω αυτό 
που η δική Του γνώση καθιστά αδύνατο; Θα δεχτώ ως αληθινό αυτό που Εκείνος 
διακηρύσσει ως εσφαλµένο; Ή θα δεχτώ τον Λόγο Του γι αυτό που είµαι, εφόσον Αυτός είναι 
ο Δηµιουργός µου, και Αυτός που γνωρίζει την αληθινή κατάσταση του Υιού Του; 
 
Πατέρα, έκανα λάθος για µένα, διότι δεν µπόρεσα να καταλάβω την Πηγή από την οποία 
προήλθα. Δεν έχω αφήσει αυτή την Πηγή για να εισέλθω σε ένα σώµα και να πεθάνω. Η 
αγιότητά µου παραµένει µέρος από µένα, όπως κι εγώ είµαι µέρος από Σένα. Και τα λάθη µου 
για τον εαυτό µου είναι όνειρα. Σήµερα τα αφήνω να φύγουν. Και είµαι έτοιµος να λάβω τον 
Λόγο Σου µόνο για το τι είµαι πραγµατικά. 
	  
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 229 
 

Είµαι η Αγάπη που µε δηµιούργησε. 
 
Αναζητώ την δική µου Ταυτότητα, και Την βρίσκω σε αυτά τα λόγια: «Είµαι η Αγάπη που µε 
δηµιούργησε». Τώρα δεν χρειάζεται να ψάχνω άλλο. Η Αγάπη έχει επικρατήσει. Τόσο ήρεµα 
περίµενε την επιστροφή στο σπίτι µου, που κι εγώ δεν θα απαρνηθώ πια το πρόσωπο του 
Χριστού. Και αυτό που θα βλέπω θα µαρτυρεί την αλήθεια της Ταυτότητας που επιδίωξα να 
χάσω, αλλά που ο Πατέρας µου έχει κρατήσει ασφαλή για µένα. 
 
Πατέρα, δίνω τις ευχαριστίες µου σε Σένα γι αυτό που είµαι · που κράτησες την Ταυτότητά µου 
ανέπαφη και αναµάρτητη, αναµεσίς όλων των σκέψεων αµαρτίας που επινόησε ο ανόητος 
νους µου. Και Σε ευχαριστώ που µε έσωσες από αυτές. Αµήν. 
	  
	  



	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 230 
 

Τώρα θέλω να αναζητήσω και να βρω την ειρήνη του Θεού. 
 

Μέσα στην ειρήνη δηµιουργήθηκα. Και µέσα στην ειρήνη παραµένω. Δεν µου έχει δοθεί να 
αλλάξω τον Εαυτό µου. Πόσο ελεήµων είναι ο Θεός ο Πατέρας µου, που όταν µε 
δηµιούργησε που έδωσε την ειρήνη για πάντα. Τώρα ζητώ να είµαι µόνο αυτό που είµαι. Και 
µπορεί αυτό να µου το αρνηθεί κανείς ενώ είναι για πάντα αλήθεια; 
 
Πατέρα, αναζητώ την ειρήνη που µου έδωσες ως δική µου όταν µε δηµιούργησες. Ό,τι δόθηκε 
τότε πρέπει να είναι εδώ και τώρα, διότι η δηµιουργία ήταν πέρα από τον χρόνο, και ακόµα 
παραµένει πέρα από κάθε αλλαγή. Η ειρήνη µε την οποία ο Υιός Σου γεννήθηκε µέσα στο Νου 
Σου λάµπει εκεί αµετάβλητη. Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησες Εσύ. Δεν χρειάζεται παρά να 
επικαλεστώ Εσένα για να βρω την ειρήνη που µου έδωσες. Είναι η Θέλησή Σου που την 
έδωσες στον Υιό Σου. 
	  
	  
	  

	  


