
Τι είναι το θαύµα; 
1. Το θαύµα είναι µια διόρθωση. Δεν δηµιουργεί, ούτε αλλάζει πραγµατικά κάτι. Απλά κοιτά 
τον όλεθρο, και υπενθυµίζει στο νου ότι αυτό που βλέπει είναι ψευδές. Καταργεί το 
σφάλµα, αλλά δεν επιχειρεί να πάει πέρα από την αντίληψη, ούτε να υπερβεί την 
λειτουργία της συγχώρεσης. Εποµένως µένει µέσα στα όρια του χρόνου. Ωστόσο στρώνει 
τον δρόµο για την επιστροφή της αιωνιότητας και της αφύπνισης της αγάπης, διότι ο 
φόβος φεύγει σιγά -σιγά µακριά µετά από την ευγενική θεραπεία που προσφέρει το 
θαύµα.  

2. Το θαύµα περιέχει το δώρο της χάριτος, διότι δίδεται και λαµβάνεται σαν ένα. Κι 
εποµένως παρουσιάζει τον νόµο της αλήθειας που ο κόσµος δεν υπακούει, διότι δεν 
µπορεί καθόλου να καταλάβει τους τρόπους του. Το θαύµα αντιστρέφει την αντίληψη που 
ήταν ανάποδη πριν, κι εποµένως δίνει τέλος στις παράξενες παραµορφώσεις που είχαν 
εκδηλωθεί. Τώρα η αντίληψη ανοίγει στην αλήθεια. Τώρα η συγχώρεση γίνεται αντιληπτή 
ως δικαιωµένη.  

3. Η συγχώρεση είναι το σπίτι των θαυµάτων. Τα µάτια του Χριστού τα παραδίδουν µε 
έλεος και αγάπη σε όλους όσους βλέπουν. Η αντίληψη στέκει διορθωµένη στην όρασή 
Του, και αυτό που πριν είχε σκοπό να κατηγορεί τώρα ευλογεί. Κάθε κρίνο της 
συγχώρεσης προσφέρει σε όλο τον κόσµο το σιωπηλό θαύµα της αγάπης. Και το κάθε ένα 
εναποθέτεται ενώπιον του Λόγου του Θεού, πάνω στον συµπαντικό βωµό προς τον 
Δηµιουργό και την δηµιουργία στο φως της τέλειας αγνότητας και της ατέλειωτης χαράς.  

4. Το θαύµα γίνεται δεκτό πρώτα µε την πίστη, διότι όταν το ζητάς σηµαίνει ότι ο νους έχει 
ετοιµαστεί να συλλάβει αυτό που δεν µπορεί να δει και να καταλάβει. Όµως η πίστη θα 
φέρει τις µαρτυρίες της για να δείξει ότι αυτό στο οποίο βασίστηκε είναι πραγµατικά εκεί. Κι 
έτσι το θαύµα θα δικαιώσει την πίστη σου σ’ αυτό, και θα δείξει ότι βασίστηκε σε ένα κόσµο 
πιο πραγµατικό από αυτόν που έβλεπες πριν · ένα κόσµο λυτρωµένο από αυτό που 
νόµιζες ότι ήταν εκεί.  

5. Τα θαύµατα πέφτουν σαν σταγόνες θεραπευτικής βροχής από τον Ουρανό πάνω σε ένα 
στεγνό και σκονισµένο κόσµο, όπου πεινασµένα και διψασµένα πλάσµατα έρχονται για να 
πεθάνουν. Τώρα έχουν νερό. Τώρα ο κόσµος πρασίνισε. Και παντού ξεπηδούν τα σηµάδια 
της ζωής, για να δείξουν ότι αυτό που έχει γεννηθεί δεν µπορεί ποτέ να πεθάνει, διότι ό,τι έχει 
ζωή έχει και αθανασία. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 341 
Μπορώ να επιτεθώ µόνο εναντίον της δικής µου αθωότητας, 

Και µόνο αυτή είναι που µε κρατά ασφαλή. 

Πατέρα, ο Υιός Σου είναι ιερός. Εγώ είµαι αυτός στον οποίο χαµογελάς µε αγάπη και 
τρυφερότητα τόσο γλυκιά, βαθιά και σταθερή που το σύµπαν Σου ανταποδίδει το χαµόγελο, 
και µοιράζεται την Ιερότητά Σου. Πόσο αγνοί, πόσο ασφαλείς, πόσο ιεροί, λοιπόν, είµαστε 
εµείς, που κατοικούµε µέσα στο Χαµόγελό Σου, µε όλη Σου την Αγάπη χαρισµένη σε µας, 
ζώντας µαζί Σου ως ένα, µε αδελφότητα και Πατρότητα ολοκληρωτική · µε αθωότητα τόσο 
τέλεια που ο Κύριος της Αθωότητας µας θεωρεί Υιό Του, ένα Σύµπαν Σκέψης που Τον 



συµπληρώνει. 

 

Ας µην επιτιθέµαστε, λοιπόν, εναντίον της αθωότητάς µας, διότι αυτή περιέχει τον Λόγο του 
Θεού προς εµάς. Και µέσα στην ευγενική της αντανάκλαση σωζόµαστε. 
	  
	  
	  

	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 342 
 

Αφήνω την συγχώρεση να αναπαυτεί πάνω σε όλα τα πράγµατα, 
Διότι έτσι η συγχώρεση δίδεται και σε µένα. 

 
Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για το σχέδιό Σου να µε σώσεις από την κόλαση που έφτιαξα. Δεν είναι 
πραγµατική.  Κι Εσύ µου έχεις δώσει τα µέσα να αποδείξω την µη πραγµατικότητά της σε 
µένα. Το κλειδί βρίσκεται στο χέρι µου, και έχω φτάσει στην πύλη πέρα από την οποία 
βρίσκεται το τέλος των ονείρων. Στέκοµαι µπροστά στην θύρα του Ουρανού, και αναρωτιέµαι 
αν θα πρέπει να εισέλθω και να βρεθώ στην εστία µου. Ας µην περιµένω πάλι σήµερα. Ας 
συγχωρέσω όλα τα πράγµατα, και ας αφήσω την δηµιουργία να είναι όπως θα ήθελες Εσύ να 
είναι και όπως είναι στην πραγµατικότητα. Ας θυµηθώ ότι είµαι ο Υιός Σου, και ανοίγοντας την 
πόρτα επιτέλους, ας ξεχάσω τις ψευδαισθήσεις µέσα στο λαµπερό φως της αλήθειας, καθώς η 
θύµηση Σου επιστρέφει σε µένα. 
 
Αδελφέ, συγχώρεσε µε τώρα. Έρχοµαι σε σένα για να σε πάρω σπίτι µαζί µου. Και καθώς θα 
πηγαίνουµε, ο κόσµος θα έρχεται µαζί µας καθώς θα πορευόµαστε προς τον Θεό. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 343 
 

Δεν µου ζητείται να κάνω κάποια θυσία 
για να βρω το έλεος και την ειρήνη του Θεού. 

 
Το τέλος των δεινών δεν µπορεί να είναι απώλεια. Το δώρο που περιέχει τα πάντα δεν µπορεί 
παρά να είναι κέρδος. Εσύ µόνο δίνεις. Ποτέ δεν στερείς. Και Εσύ µε δηµιούργησες για να 
είµαι σαν Εσένα, άρα η θυσία γίνεται αδύνατη και για µένα όσο και για Σένα. Και εγώ πρέπει 
να δίνω. Εποµένως όλα τα πράγµατα δίνονται σε µένα για πάντα. Έτσι όπως δηµιουργήθηκα, 
έτσι παραµένω. Ο Υιός Σου δεν γίνεται να κάνει καµιά θυσία, διότι πρέπει να είναι 
ολοκληρωµένος, εφόσον έχει την λειτουργία να ολοκληρώνει Εσένα. Είµαι ολοκληρωµένος 
διότι είµαι Υιός Σου. Δεν γίνεται να χάνω, διότι µπορώ µόνο να δίνω, και τα πάντα είναι αιώνια 
δικά µου. 
 



Το έλεος και η ειρήνη του Θεού είναι ελεύθερα. Η σωτηρία δεν έχει κόστος. Είναι ένα δώρο 
που πρέπει να δίδεται και να λαµβάνεται ελεύθερα. Και αυτό είναι που επιθυµούµε να 
µάθουµε σήµερα. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 344 
 

Σήµερα µαθαίνω τον νόµο της αγάπης · ότι αυτό που δίνω στον αδελφό µου είναι το 
δώρο µου προς εµένα. 

 
Αυτός είναι ο δικός Σου νόµος , Πατέρα µου, όχι ο δικός µου. Δεν έχω καταλάβει τι σηµαίνει το 
να δίνω, και σκέφτηκα να κρατήσω αυτό που επιθυµούσα µόνο για τον εαυτό µου. Και καθώς 
κοίταξα τον θησαυρό που νόµιζα ότι είχα, βρήκα έναν άδειο χώρο όπου τίποτα ποτέ δεν ήταν 
ούτε και θα είναι. Ποιος µπορεί να µοιραστεί ένα όνειρο; Και τι µπορεί να µου προσφέρει µια 
ψευδαίσθηση; Όµως αυτός που συγχωρώ θα µου δώσει δώρα πέρα από την αξία που έχει 
οτιδήποτε εδώ στην γη. Οι αδελφοί που έχω συγχωρέσει ας γεµίσουν την αποθήκη µου µε 
θησαυρούς του Ουρανού, οι οποίοι είναι οι µόνοι αληθινοί. Έτσι εκπληρώνεται ο νόµος της 
αγάπης. Κι έτσι ο Υιός σου σηκώνεται και επιστρέφει σε Σένα. 
 
Πόσο κοντά είµαστε ο ένας στον άλλο, καθώς πορευόµαστε προς τον Θεό. Πόσο κοντά σε 
µας είναι Εκείνος. Πόσο κοντά είναι το τέλος του ονείρου της αµαρτίας, και η λύτρωση του 
Υιού του Θεού.  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 345 
 

Σήµερα προσφέρω µόνο θαύµατα, 
Διότι επιθυµώ να επιστραφούν σε µένα. 

 
Πατέρα, το θαύµα αντανακλά τα δώρα Σου σε µένα, τον Υιό Σου. Και το κάθε ένα που δίνω 
επιστρέφει σε µένα, θυµίζοντάς µου ότι ο νόµος της αγάπης είναι συµπαντικός. Ακόµα κι εδώ, 
παίρνει µια µορφή που να µπορώ ν’ αναγνωρίσω και να δω να λειτουργεί. Τα θαύµατα που 
δίνω µου δίνονται πίσω ακριβώς στην µορφή που χρειάζοµαι για να µε βοηθήσει µε τα 
προβλήµατα που αντιλαµβάνοµαι. Πατέρα, στον Ουρανό είναι διαφορετικά, διότι εκεί, δεν 
υπάρχουν ανάγκες. Αλλά εδώ,  στην γη, το θαύµα βρίσκεται πιο κοντά στα δικά Σου δώρα 
από οποιοδήποτε άλλο δώρο που µπορώ να προσφέρω. Ας δίνω, σήµερα, λοιπόν αυτό το 
δώρο και µόνο, το οποίο γεννηµένο από αληθινή συγχώρεση, φωτίζει τον δρόµο που πρέπει 
να ταξιδέψω για να Σε θυµηθώ. 
 
Σήµερα, ας γαληνέψουν όλες οι καρδιές που αναζητούν. Το φως έχει έρθει για να προσφέρει 
θαύµατα για να ευλογήσουν τον κουρασµένο κόσµο. Αυτός θα αναπαυτεί σήµερα, διότι θα 
προσφέρουµε αυτό που έχουµε λάβει. 



	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 346 
 

Σήµερα µε αγκαλιάζει η ειρήνη του Θεού, 
Και ξεχνώ όλα τα πράγµατα εκτός από την Αγάπη Του. 

 
Πατέρα, σήµερα ξυπνώ µε θαύµατα να διορθώνουν την αντίληψή µου για όλα τα πράγµατα. 
Και έτσι αρχίζει η µέρα που µοιράζοµαι µαζί Σου όπως θα µοιράζοµαι και την αιωνιότητα διότι 
ο χρόνος έχει παραµερίσει σήµερα. Δεν αναζητώ τα πράγµατα του χρόνου, και έτσι δεν θα 
έχω στραµµένη την προσοχή µου σε αυτά. Αυτό που αναζητώ σήµερα υπερβαίνει όλους τους 
νόµους του χρόνου και τα πράγµατα που αντιλαµβανόµαστε µέσα σ’ αυτόν. Θέλω να ξεχάσω 
τα πάντα εκτός από την Αγάπη Σου. Θέλω να κατοικώ µέσα σε Σένα, και να µην γνωρίζω 
άλλους νόµους εκτός από τον δικό Σου νόµο τις αγάπης. Και θέλω να βρω την ειρήνη που 
δηµιούργησες Εσύ για τον Υιό Σου, ξεχνώντας όλα τα ανόητα παιχνίδια που έφτιαξα, καθώς 
θα βλέπω την δόξα την δική Σου και την δική µου. 
 
Και όταν έρθει το βράδυ σήµερα, θα θυµάµαι µόνο την ειρήνη του Θεού. Διότι σήµερα θα 
µάθουµε ποια ειρήνη είναι δική µας, όταν ξεχάσουµε όλα τα πράγµατα εκτός από την Αγάπη 
του Θεού. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 347 
 

Ο θυµός πρέπει να προέρχεται από την κρίση. Η κρίση είναι 
Το όπλο που χρησιµοποιώ εναντίον του εαυτού µου, 
Για να κρατήσω τα θαύµατα µακριά από εµένα. 

 
 Πατέρα, θέλω αυτό που πηγαίνει ενάντια στην θέλησή µου, και δεν θέλω αυτό που είναι η 
θέλησή µου να έχω. Φέρε το νου µου σε ισορροπία, Πατέρα µου. Είναι άρρωστος. Αλλά Εσύ 
µου έχεις προσφέρει ελευθερία, και επιλέγω να διεκδικήσω το δώρο Σου σήµερα. Εποµένως 
παραδίδω όλη την κρίση σε Εκείνον που µου έδωσες Εσύ για να κρίνει στην θέση µου. Αυτός 
βλέπει αυτά που βλέπω, και όµως γνωρίζει την αλήθεια. Αυτός βλέπει τον πόνο, και όµως 
καταλαβαίνει ότι δεν είναι αληθινός, και µε την κατανόησή Του θεραπεύεται. Προσφέρει τα 
θαύµατα που τα όνειρά µου ήθελαν να κρύψουν από την επίγνωσή µου. Ας κρίνει Αυτός 
σήµερα. Εγώ δεν γνωρίζω την θέληση µου, αλλά Αυτός είναι βέβαιος ότι είναι η δική Σου. Και 
θα µιλήσει στην θέση µου, και θα καλέσει τα θαύµατά Σου να έρθουν σε µένα. 
 
Σήµερα άκου. Να είσαι πολύ ήσυχος, και άκουσε την απαλή Φωνή που µιλά εκ µέρους του 
Θεού διαβεβαιώνοντάς σε ότι Αυτός σε έχει κρίνει ως τον Υιό που αγαπά. 
	  
	  
	  



	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 348 
 

Δεν έχω λόγο για θυµό ή φόβο, 
Διότι Εσύ µε περιβάλλεις. Και σε κάθε ανάγκη 
Που αντιλαµβάνοµαι, η χάρη Σου µε ικανοποιεί. 

 
Πατέρα, ας θυµηθώ ότι βρίσκεσαι εδώ, και δεν είµαι µόνος. Περιβάλλοµαι από παντοτινή 
Αγάπη. Δεν έχω λόγο για τίποτα άλλο εκτός από την απόλυτη ειρήνη και χαρά που µοιράζοµαι 
µαζί Σου. Τι ανάγκη έχω για θυµό ή φόβο; Περιβάλλοµαι από απόλυτη ασφάλεια. Είναι 
δυνατόν να φοβάµαι, όταν η αιώνια υπόσχεσή Σου πηγαίνει µαζί µου; Γύρω µου βρίσκεται 
τέλεια αθωότητα. Τι µπορώ να φοβηθώ, όταν Εσύ µε δηµιούργησες µε αγιότητα τόσο τέλεια 
όσο η δική Σου; 
 
Η χάρις του Θεού µας ικανοποιεί σε όλα όσα Αυτός θα ήθελε να κάνουµε. Και µόνο αυτό 
επιλέγουµε να είναι η θέλησή µας όπως και η δική Του. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 349 
 

Σήµερα αφήνω την όραση του Χριστού να βλέπει 
Όλα τα πράγµατα στην θέση µου και αντί να τα κρίνει, να δίνει 

Στο κάθε ένα από ένα θαύµα αγάπης. 
 

Έτσι θα απελευθερώσω όλα τα πράγµατα που βλέπω, και θα δώσω σ’ αυτά την ελευθερία 
που αναζητώ. Διότι έτσι υπακούω το νόµο της αγάπης, και δίνω αυτό που θέλω να βρω και να 
κάνω δικό µου. Θα µου δοθεί, διότι το  έχω επιλέξει σαν το δώρο που θέλω να δίνω. Πατέρα, 
τα δώρα Σου είναι δικά µου. Το κάθε ένα που δέχοµαι µου δίνει ένα θαύµα για να το χαρίσω. 
Και δίνοντας καθώς λαµβάνω, µαθαίνω ότι τα θεραπευτικά Σου θαύµατα ανήκουν σε µένα. 
 
Ο Πατέρας µας γνωρίζει τις ανάγκες µας. Μας δίνει την χάρη Του για να τις ικανοποιήσουµε 
όλες. Κι έτσι εµπιστευόµαστε Αυτόν να µας στείλει θαύµατα για να ευλογήσουµε τον κόσµο, 
και να θεραπεύσουµε το νου µας καθώς επιστρέφουµε σε Αυτόν. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 350 
 

Τα θαύµατα καθρεπτίζουν την αιώνια Αγάπη του Θεού. 
Όταν τα προσφέρω Τον θυµάµαι, 

Και µέσα από την θύµησή Του σώζω τον κόσµο. 
 

Ό,τι συγχωρούµε γίνεται µέρος από εµάς, έτσι όπως αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας. Ο Υιός 
του Θεού ενσωµατώνει τα πάντα µέσα του έτσι όπως τον δηµιούργησες Εσύ. Η θύµηση Σου 
εξαρτάται από την συγχώρεσή του. Αυτό που είναι, δεν επηρεάζεται από τις σκέψεις του. Αυτό 
που βλέπει όµως είναι το άµεσο αποτέλεσµά τους. Γι αυτό, Πατέρα µου, επιθυµώ να στραφώ 
προς τα Σένα. Μόνο η δική Σου θύµηση θα µε απελευθερώσει. Και µόνο η συγχώρεσή µου µε 
διδάσκει να αφήσω την δική Σου θύµηση να επιστρέψει σε µένα. και να την δώσω στον κόσµο 
µε ευγνωµοσύνη. 
 
Και καθώς µαζεύουµε θαύµατα από Αυτόν, πραγµατικά θα είµαστε ευγνώµονες. Διότι καθώς 
Τον θυµόµαστε, ο Υιός Του θα επανορθώνεται µέσα µας στην πραγµατικότητα της Αγάπης. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  


