
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ; 
 

1. Ο κόσµος είναι µια εσφαλµένη αντίληψη. Είναι γεννηµένος από το σφάλµα, και δεν έχει 
αφήσει την πηγή του. Θα παραµείνει από όσο εσύ συνεχίζεις να ασπάζεσαι την σκέψη που 
τoν γέννησε. Όταν η σκέψη του διαχωρισµού έχει αλλάξει σε σκέψη αληθινής συγχώρεσης, 
τότε ο κόσµος θα γίνει ορατός µέσα σε ένα πολύ διαφορετικό φως · κάποιο που οδηγεί στην 
αλήθεια, όπου όλος ο κόσµος εξαφανίζεται και όλα του τα σφάλµατα εξαλείφονται. Τώρα η 
πηγή του έχει φύγει, οπότε φεύγουν και οι επιδράσεις του.   2. Ο κόσµος φτιάχτηκε σαν µια 
επίθεση εναντίον του Θεού. Συµβολίζει τον φόβο. Και τι άλλο είναι ο φόβος εκτός από 
απουσία αγάπης; Εποµένως ο κόσµος ήταν προορισµένος να είναι ένας τόπος όπου ο Θεός 
δεν θα µπορούσε να εισέλθει, και όπου ο Υιός Του θα µπορούσε να είναι χωριστά από Αυτόν. 
Εδώ γεννήθηκε η αντίληψη, διότι η γνώση δεν θα µπορούσε να προκαλέσει τέτοιες 
παρανοϊκές σκέψεις. Αλλά τα µάτια εξαπατούν, και τα αυτιά ακούν λανθασµένα. Τώρα τα 
σφάλµατα γίνονται πολύ πιθανά, διότι η βεβαιότητα έχει φύγει.   3. Στην θέση της έχουν 
γεννηθεί οι µηχανισµοί της ψευδαίσθησης. Και τώρα πηγαίνουν να βρουν αυτό που τους έχει 
δοθεί να αναζητούν. Σκοπεύουν να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε να 
αποδείξει ο κόσµος και να τον πραγµατοποιήσουν. Μέσα στις ψευδαισθήσεις του βλέπουν 
µόνο µία γερή βάση όπου υπάρχει η αλήθεια, διατηρηµένη µακριά από τα ψέµατα. Εν 
τούτοις, όλα όσα αναφέρουν δεν είναι παρά ψευδαίσθηση που παραµένει µακριά από την 
αλήθεια.   4. Η όραση αν και φτιάχτηκε για να σε οδηγήσει µακριά από την αλήθεια, µπορεί να 
αποκτήσει νέα κατεύθυνση. Οι ήχοι µπορούν να γίνουν το κάλεσµα για τον Θεό, και όλη η 
αντίληψη µπορεί να πάρει ένα νέο σκοπό από Αυτόν που ο Θεός όρισε ως Σωτήρα στον 
κόσµο. Ακολούθησε το φως Του, και δες τον κόσµο έτσι όπως τον βλέπει Αυτός. Άκου µόνο 
την Φωνή Του σε όλα όσα σου λέει. Και άφησε Αυτόν να σου δίνει την ειρήνη και την 
βεβαιότητα που έχεις πετάξει µακριά σου, αλλά ο Ουρανός έχει διατηρήσει µέσα σε Αυτόν για 
σένα.   5. Ας µην αναπαυόµαστε ικανοποιηµένοι µέχρι όλος ο κόσµος να ενωθεί µε την 
αλλαγµένη αντίληψή µας. Ας µην ικανοποιηθούµε έως ότου η συγχώρεση να ολοκληρωθεί. 
Και ας µην επιχειρήσουµε να αλλάξουµε την λειτουργία µας. Πρέπει να σώσουµε τον κόσµο. 
Διότι εµείς που τον φτιάξαµε πρέπει να τον δούµε µέσα από τα µάτια του Χριστού, έτσι ώστε 
αυτό που φτιάχτηκε για να πεθάνει να µπορεί να επανορθωθεί στην αιώνια ζωή. 

 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 241 
Αυτή την ιερή στιγµή έρχεται η σωτηρία. 

 

Πόση χαρά έχουµε σήµερα! Είναι µια ώρα ξεχωριστού εορτασµού. Γιατί η σηµερινή µέρα 
φέρει την στιγµή της απελευθέρωσης στον σκοτεινιασµένο κόσµο. Η µέρα ήρθε που οι λύπες 
φεύγουν και ο πόνος τελειώνει. Η δόξα της σωτηρίας ανατέλλει σήµερα σε ένα κόσµο 
απελευθερωµένο. Αυτή είναι µια ώρα ελπίδας για αµέτρητα εκατοµµύρια ανθρώπων. Θα 
ενώνονται µαζί σου καθώς τους συγχωρείς όλους. Διότι εγώ συγχωρούµαι από εσένα 
σήµερα. 

 



Έχουµε συγχωρέσει ο ένας τον άλλο τώρα, και επιτέλους έχουµε έρθει σε Σένα πάλι. Πατέρα, 
ο Υιός Σου, που ποτέ δεν έφυγε, επιστρέφει στον Ουρανό και στο σπίτι του. Πόσο χαρούµενοι 
είµαστε που η πνευµατική µας υγεία επανορθώνεται, και που θυµόµαστε ότι όλοι είµαστε ένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 242 
Αυτή η µέρα είναι του Θεού. Είναι το δώρο µου προς Αυτόν. 

Δεν θα ζω την ζωή µου µόνος µου σήµερα. Δεν καταλαβαίνω τον κόσµο, άρα το να 
προσπαθώ να ζήσω την ζωή µου µόνος δεν µπορεί να είναι παρά ανοησία. Αλλά υπάρχει 
Ένας ο Οποίος γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο για µένα. Και Αυτός χαίρεται να µην κάνει για 
µένα άλλες επιλογές εκτός από αυτές που µε οδηγούν στον Θεό. Δίνω αυτή την µέρα σε 
Αυτόν, διότι δεν επιθυµώ να καθυστερήσω την επιστροφή µου στο σπίτι µου, και Αυτός είναι 
που γνωρίζει τον δρόµο για τον Θεό. 

 

Έτσι δίνουµε την σηµερινή µέρα σε Σένα. Ερχόµαστε µε απόλυτα ανοιχτό νου. Δεν ζητούµε 
τίποτα που µπορεί να νοµίζουµε ότι θέλουµε. Δώσε µας αυτό που Εσύ θα ήθελες να λάβουµε. 
Γνωρίζεις όλες τις επιθυµίες και τις ανάγκες µας. Και θα µας δώσεις όλα όσα χρειαζόµαστε για 
να µας βοηθήσουν να βρούµε τον δρόµο προς τα Σένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 243 
Σήµερα δεν θα κρίνω τίποτα από ό,τι συµβαίνει. 

Θα είµαι ειλικρινής µε το εαυτό µου σήµερα. Δεν θα θεωρώ ότι ήδη γνωρίζω αυτό που πρέπει 
να µείνει πέρα από την παρούσα κατανόησή µου. Δεν θα θεωρώ ότι µπορώ να καταλάβω το 
όλον από κοµµάτια της αντίληψής µου, τα οποία είναι το µόνο που µπορώ να δω. Σήµερα 
αναγνωρίζω ότι έτσι είναι. Κι έτσι απαλλάσσοµαι από κρίσεις που δεν µπορώ να κάνω. Έτσι 
ελευθερώνω τον εαυτό µου και όλα όσα βλέπω, και τα αφήνω να είναι σε ειρήνη έτσι όπως 
µας δηµιούργησε ο Θεός. 

 

Πατέρα, σήµερα αφήνω την δηµιουργία να είναι ο εαυτός της. Τιµώ όλα της τα µέρη, στα 
οποία συµπεριλαµβάνοµαι κι εγώ. Είµαστε ένα διότι το κάθε µέρος περιέχει την µνήµη Σου, και 
η αλήθεια πρέπει να λάµψει σε όλους µας σαν ένα. 
	  



	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 244 
Πουθενά στον κόσµο δεν κινδυνεύω. 

Ο Υιός Σου είναι ασφαλής όπου και να βρίσκεται, διότι Εσύ είσαι εκεί µαζί του. Δεν χρειάζεται 
παρά να επικαλεστεί το Όνοµά Σου, και θα ξαναθυµηθεί την ασφάλειά του και την Αγάπη Σου, 
γιατί αυτά είναι ένα. Πως είναι δυνατόν να φοβάται ή ν’ αµφιβάλλει ή να µην µπορεί να 
αναγνωρίσει ότι δεν γίνεται να υποφέρει, να βρεθεί σε κίνδυνο, ή να νιώσει δυστυχία, όταν 
ανήκει σε Σένα, που τον αγαπάς µε τόση στοργή, µέσα στην ασφάλεια της Πατρικής αγκαλιάς 
Σου; 

 

Και στ’ αλήθεια εκεί βρισκόµαστε. Καµία καταιγίδα δεν µπορεί να έλθει µέσα στο 
καθαγιασµένο λιµάνι του σπιτιού µας. Μέσα στον Θεό είµαστε ασφαλείς. Γιατί τι µπορεί να 
έρθει να απειλήσει τον Θεό τον Ίδιο, ή να φοβίσει αυτό που είναι δικό Του κοµµάτι για πάντα; 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 245 
Η ειρήνη Σου είναι µαζί µου, Πατέρα. Είµαι ασφαλής. 

Η ειρήνη Σου µε περιβάλλει, Πατέρα. Όπου πάω, η ειρήνη Σου έρχεται µαζί µου. Ρίχνει το 
φως της πάνω σε όλους όσους συναντώ. Την φέρνω στους απελπισµένους, στους θλιµµένους 
λόγω µοναξιάς και τους φοβισµένους. Δίνω την ειρήνη Σου σε εκείνους που βασανίζονται από 
τον πόνο, θλίβονται για απώλεια, ή θεωρούν ότι η ελπίδα και η ευτυχία τους έχει εγκαταλείψει. 
Στείλε τους σε µένα, Πατέρα µου. Ας φέρω την ειρήνη Σου µαζί µου. Διότι επιθυµώ να σώσω 
τον Υιό Σου, όπως είναι το Θέληµά Σου, ώστε να µπορέσω ν’ αναγνωρίσω τον Εαυτό µου. 

 

Κι έτσι πορευόµαστε εν ειρήνη. Σε όλο τον κόσµο φέρουµε το µήνυµα που έχουµε λάβει. Κι 
έτσι ερχόµαστε ν’ ακούσουµε την Φωνή που µιλά εκ µέρους του Θεού, που µιλά σε µας 
καθώς ενστερνιζόµαστε τον Λόγο Του · του Οποίου την Αγάπη αναγνωρίζουµε διότι 
µοιραζόµαστε τον Λόγο που Αυτός µας έχει δώσει. 
 
 
	  

	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 246 
Το ότι αγαπώ τον Πατέρα µου σηµαίνει ότι αγαπώ τον Υιό Του. 

Ας µην θεωρώ ότι µπορώ να βρω τον δρόµο µου προς τον Θεό, αν έχω µίσος µέσα στην 
καρδιά µου. Ας µην προσπαθώ να πληγώσω τον Υιό του Θεού, και να θεωρώ ότι γνωρίζω 
τον Πατέρα του ή τον Εαυτό µου. Ας µην αποτύχω ν’ αναγνωρίσω τον εαυτό µου, και να 
πιστεύω ακόµη ότι η επίγνωση µου µπορεί να περιέχει τον Πατέρα µου, ή ότι ο νους µου 
µπορεί να συλλάβει όλη την αγάπη που έχει ο Πατέρας µου για µένα, και όλη την αγάπη που 
επιστρέφω σ’ Αυτόν. 

 

Θα δεχτώ τον δρόµο που Εσύ επιλέγεις για µένα για να έρθω σε Σένα, Πατέρα µου. Γιατί σε 
αυτό θα επιτύχω, διότι αυτό είναι το Θέληµά Σου. Και αναγνωρίζω ότι αυτό που θέλεις είναι 
αυτό που θέλω κι εγώ, και µόνο αυτό. Κι έτσι επιλέγω ν’ αγαπώ τον Υιό Σου. Αµήν. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 247 
Χωρίς συγχώρεση θα παραµείνω τυφλός. 

Η αµαρτία είναι ένα σύµβολο επίθεσης. Όπου και να την βλέπω θα υποφέρω. Γιατί η 
συγχώρεση είναι το µόνο µέσο µε το οποίο έρχεται σε µένα η όραση του Χριστού. Ας δεχτώ 
αυτό που µου δείχνει η όρασή Του ως απλή αλήθεια, και θεραπεύοµαι ολοκληρωτικά. 
Αδερφέ, έλα και άσε µε να σε κοιτάξω. Η οµορφιά σου αντανακλά την δική µου. Η αθωότητά 
σου είναι δική µου. Στέκεις µέσα στο φως της συγχώρεσης, και εγώ στέκοµαι µαζί σου. 

 

Έτσι επιθυµώ να τους βλέπω όλους σήµερα. Οι αδελφοί µου είναι Υιοί Σου. Η Πατρότητά Σου 
τους δηµιούργησε, και τους έδωσε όλους σε µένα σας µέρος δικό σου, και του δικού µου 
Εαυτού. Σήµερα Σε τιµώ µέσω αυτών, κι έτσι ελπίζω αυτή την ηµέρα ν’ αναγνωρίσω τον Εαυτό 
µου. 

 
 
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 248 
Ό,τι υποφέρει δεν είναι µέρος από µένα. 



Έχω απαρνηθεί την αλήθεια. Τώρα, µε την ίδια πίστη, ας απαρνηθώ το ψέµα. Ό,τι υποφέρει 
δεν είναι µέρος από µένα. Ότι θλίβεται δεν είναι ο εαυτός µου. Ό,τι πονά δεν είναι παρά µια 
ψευδαίσθηση µέσα στο νου µου. Ό,τι πεθαίνει ποτέ δεν ζούσε στην πραγµατικότητα, παρά 
µόνο περιγελούσε την αλήθεια για τον εαυτό µου. Τώρα αποκηρύσσω την εικόνα που έχω για 
τον εαυτό µου και τις αυταπάτες και τα ψέµατα για τον ιερό Υιό του Θεού. Τώρα είµαι έτοιµος 
να τον δεχτώ πίσω όπως ο Θεός τον δηµιούργησε, και έτσι όπως είναι. 

 

Πατέρα, η αρχαία αγάπη για Σένα επιστρέφει, και µε αφήνει να αγαπώ και τον Υιό Σου ξανά. 
Πατέρα, είµαι όπως µε δηµιούργησες. Τώρα θυµάµαι την Αγάπη Σου, και την δική µου. Τώρα 
καταλαβαίνω ότι είναι ένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 249 
Η συγχώρεση δίνει τέλος σε κάθε βάσανο και απώλεια. 

Η συγχώρεση ζωγραφίζει µια εικόνα ενός κόσµου όπου κάθε βάσανο έχει τελειώσει. 
Κάθε απώλεια καθίσταται αδύνατη και ο θυµός δεν έχει κανένα νόηµα. Η επίθεση 
τελειώνει, και η τρέλα φτάνει στο τέλος της. Ποιο βάσανο τώρα είναι δυνατόν να 
διανοηθείς; Ποια απώλεια είναι δυνατόν να βρει κάποιο στήριγµα; Ο κόσµος γίνεται 
ένας τόπος χαράς, αφθονίας, φιλευσπλαχνίας και ατέλειωτης προσφοράς. Τώρα 
µοιάζει τόσο µε τον Ουρανό που πολύ γρήγορα µεταµορφώνεται στο φως το οποίο 
αντανακλά. Κι έτσι το ταξίδι που άρχισε ο Υιός του Θεού έχει καταλήξει στο φως από 
το οποίο προήλθε. 

 

Πατέρα, επιθυµούµε να επιστρέψουµε το νου µας σε Σένα. Τον έχουµε προδώσει, 
κρατώντας τον στην µέγγενη της πικρίας, και τον τροµοκρατήσαµε µε σκέψεις βίας και 
θανάτου. Τώρα ας αναπαυτούµε πάλι µέσα σε Σένα, έτσι όπως µας δηµιούργησες. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 250 
Ας µην βλέπω τον εαυτό µου ως περιορισµένο 

Σήµερα, ας κοιτώ τον Υιό του Θεού, και ας γίνοµαι µάρτυρας της δόξας του. Ας µην 
προσπαθώ να κρύψω το ιερό φως µέσα σ’ αυτόν, ούτε να βλέπω την δύναµή του µειωµένη 
και υποβαθµισµένη σε αδυναµία · ούτε να αντιλαµβάνοµαι σε αυτόν ελλείψεις µε τις οποίες να 
επιτίθεµαι στην υπέρτατη κυριαρχία του. 



 

Αυτός είναι ο Υιός Σου, Πατέρα µου. Και σήµερα επιθυµώ να βλέπω την ευγένειά του αντί για 
τις ψευδαισθήσεις µου. Αυτός είναι ό,τι είµαι, και έτσι όπως τον βλέπω, έτσι βλέπω και τον 
εαυτό µου. Σήµερα θέλω να δω αληθινά, έτσι ώστε αυτή την ηµέρα να µπορέσω επιτέλους να 
ταυτιστώ µαζί του. 

 
 
	  
	  

	  
	  


