
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ; 
 

 
1. Ο αληθινός κόσµος είναι ένα σύµβολο, σαν τα υπόλοιπα που προσφέρει η αντίληψη. Εν 
τούτοις, συµβολίζει αυτό που είναι αντίθετο µε ό,τι έφτιαξες εσύ. Τον δικός σου κόσµο τον 
βλέπεις µέσα από τα µάτια του φόβου, και φέρνει πειστήρια του τρόµου στο νου σου. Ο 
αληθινός κόσµος δεν µπορεί να γίνει αντιληπτός παρά µόνο µέσα από µάτια που ευλογεί η 
συγχώρεση, έτσι ώστε βλέπουν ένα κόσµο όπου ο τρόµος είναι αδύνατος, και δεν µπορούν 
να βρεθούν µαρτυρίες φόβου. 

 2. Ο αληθινός κόσµος έχει µια αντισταθµιστική σκέψη για κάθε δυστυχισµένη σκέψη που 
αντανακλάται στον κόσµο σου · µια σίγουρη διόρθωση για τα θεάµατα του φόβου και τους 
ήχους της µάχης που περιέχει ο κόσµος σου. Ο αληθινός κόσµος δείχνει ένα κόσµο που 
γίνεται ορατός διαφορετικά, µέσα από ήσυχη µατιά και µε ειρηνικό νου. Τίποτα άλλο εκτός 
από ανάπαυση δεν βρίσκεται εδώ. Δεν ακούγονται κραυγές πόνου και θλίψης, διότι τίποτα 
άλλο δεν αποµένει εδώ εκτός από την συγχώρεση. Και τα θεάµατα είναι ευγενικά. Μόνο 
χαρούµενα θεάµατα και ήχοι µπορούν να φτάνουν στο νου που έχει συγχωρήσει τον εαυτό 
του.  3. Τι ανάγκη έχει ένας τέτοιος νους για σκέψεις θανάτου, επίθεσης και φόνου; Τι άλλο 
µπορεί να αντιληφθεί ότι τον περιβάλλει εκτός από ασφάλεια, αγάπη και χαρά; Τι υπάρχει 
που θα µπορούσε να επιλέξει να καταδικάσει, και τι υπάρχει που να µπορούσε να κατακρίνει; 
Ο κόσµος που βλέπει προέρχεται από ένα νου που βρίσκεται σε ειρήνη µε τον εαυτό του. 
Κανένας κίνδυνος δεν καραδοκεί σε τίποτα από ό,τι βλέπει, διότι είναι καλός, και µόνο 
καλοσύνη βλέπει.  4. Ο αληθινός κόσµος είναι το σύµβολο ότι το όνειρο της αµαρτίας και της 
ενοχής έχει τελειώσει, και ο Υιός του Θεού δεν κοιµάται πια. Τα µάτια του που ξυπνούν 
αντιλαµβάνονται την αγνή αντανάκλαση της Αγάπης του Πατέρα του · την βέβαιη υπόσχεση 
ότι έχει σωθεί. Ο αληθινός κόσµος σηµατοδοτεί το τέλος του χρόνου, διότι η αντίληψή του 
κάνει τον χρόνο άσκοπο.  5. Το Άγιο Πνεύµα δεν θα έχει ανάγκη τον χρόνο όταν έχει 
υπηρετήσει τον σκοπό Του. Τώρα περιµένει µόνο µια στιγµή ακόµα, ώστε ο Θεός να κάνει το 
τελικό Του βήµα, και ο χρόνος εξαφανίζεται, και παίρνει µαζί του και την αντίληψη καθώς 
φεύγει, αφήνοντας µόνο την αλήθεια να είναι ο εαυτός της. Εκείνη η στιγµή είναι ο στόχος 
µας, διότι περιέχει την ενθύµηση του Θεού. Και καθώς κοιτάµε ένα κόσµο που έχει 
συγχωρεθεί, Αυτός είναι που µας καλεί και έρχεται να µας πάρει σπίτι µας, θυµίζοντάς µας 
την Ταυτότητά µας που η συγχώρεση επανόρθωσε. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 291 
Αυτή είναι µια µέρα ηρεµίας και γαλήνης. 

Η όραση του Χριστού βλέπει µέσα από τα µάτια µου σήµερα. Η θέασή Του µου δείχνει όλα τα 
πράγµατα συγχωρεµένα και γαλήνια, και προσφέρει αυτή την ίδια θέαση και στον κόσµο. Και 
δέχοµαι αυτή την όραση στο όνοµά του, και για τον εαυτό µου και για τον κόσµο. Τι οµορφιά 
είναι αυτή που αντικρίζουµε σήµερα! Τι ιερότητα βλέπουµε να µας περιβάλλει! Και µας έχει 
δοθεί ν’ αναγνωρίσουµε ότι είναι µια ιερότητα την οποία µοιραζόµαστε · είναι η Ιερότητα του 
Θεού του Ίδιου. 

 



Αυτή την µέρα ο νους µου είναι ήσυχος, για να λάβει τις Σκέψεις που Εσύ µου προσφέρεις. 
Και δέχοµαι ό,τι έρχεται από Σένα, αντί γι αυτό που έρχεται από µένα. Εγώ δεν γνωρίζω τον 
δρόµο προς τα Σένα. Αλλά Εσύ είσαι απόλυτα βέβαιος. Πατέρα, οδήγησε τον Υιό Σου στο 
ήσυχο µονοπάτι που οδηγεί σε Σένα. Ας είναι η συγχώρεσή µου ολοκληρωτική, και ας γυρίσει 
η δική Σου θύµηση σε µένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 292 
Μια ευτυχής έκβαση σε όλα τα πράγµατα είναι βέβαιη. 

Οι υποσχέσεις του Θεού δεν κάνουν εξαιρέσεις. Και Αυτός εγγυάται ότι µόνο χαρά µπορεί να 
είναι η τελική έκβαση για τα πάντα. Όµως, από εµάς εξαρτάται πότε θα έρθει αυτή · πόσο 
καιρό θα αφήνουµε µια ξένη θέληση να αντιτίθεται φαινοµενικά στην δική Του. Και όσο 
θεωρούµε ότι αυτή η θέληση είναι πραγµατική, δεν θα βρίσκουµε το τέλος που Αυτός έχει 
ορίσει να είναι η έκβαση όλων των προβληµάτων που αντιλαµβανόµαστε, όλων των 
δοκιµασιών που βλέπουµε, και κάθε κατάστασης που αντιµετωπίζουµε. Και όµως, το τέλος 
είναι βέβαιο. Διότι η Θέληση του Θεού εκπληρώνεται και στην γη και στον Ουρανό. Θα 
αναζητούµε και θα βρίσκουµε σύµφωνα µε την θέληση Του, η οποία εγγυάται ότι 
εκπληρώνεται η δική µας θέληση. 

 

Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, για την εγγύησή Σου ότι µόνο ευτυχής έκβαση θα υπάρξει στο 
τέλος. Βοήθησέ µας να µην ανακατευόµαστε, και καθυστερούµε έτσι την ευτυχή έκβαση που 
Εσύ µας έχεις υποσχεθεί για κάθε πρόβληµα που νοµίζουµε ότι αντιλαµβανόµαστε και για 
κάθε δοκιµασία που νοµίζουµε ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε. 

 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 293 
Όλος ο φόβος βρίσκεται στο παρελθόν και µόνο η αγάπη είναι εδώ. 

Όλος ο φόβος βρίσκεται στο παρελθόν, διότι η πηγή της έχει φύγει, και όλες οι σκέψεις της 
έχουν φύγει µαζί της. Η αγάπη παραµένει η µόνη παρούσα κατάσταση , της οποίας η Πηγή 
βρίσκεται εδώ παντοτινά. Μπορεί ο κόσµος ποτέ να φανεί φωτεινός και καθαρός και ασφαλής 
και ευχάριστος, µε όλα αυτά τα λάθη από το παρελθόν µου να τον καταπιέζουν, και να 
δείχνουν όλες τις παραµορφωτικές µορφές του φόβου; Και όµως, στο παρόν η αγάπη είναι 
ολοφάνερη, και οι επιδράσεις της προφανείς. Όλος ο κόσµος λάµπει µε την αντανάκλαση του 
ιερού της φωτός, και εγώ απολαµβάνω επιτέλους ένα κόσµο συγχωρεµένο. 



 

Πατέρα, σήµερα ας µην διαφέύγει από την όρασή µου ο ιερός Σου κόσµος. Ούτε τα αυτιά µου 
να κωφεύουν σε όλους του ύµνους ευγνωµοσύνης που ο κόσµος τραγουδά κάτω από τους 
ήχους του φόβου. Υπάρχει ένας αληθινός κόσµος που το παρόν κρατά ασφαλή από όλα τα 
λάθη του παρελθόντος. Κι θέλω να βλέπω µόνο αυτόν τον κόσµο µπροστά στα µάτια µου 
σήµερα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 294 
Το σώµα µου είναι ένα απόλυτα ουδέτερο πράγµα. 

Είµαι ένας Υιός σου Θεού. Γίνεται, λοιπόν, να είµαι και κάτι άλλο; Δηµιούργησε ο Θεός το 
θνητό και το φθαρτό; Τι χρησιµεύει στον αγαπηµένο Υιό του Θεού αυτό που πρέπει να 
πεθάνει; Και όµως, ένα ουδέτερο πράγµα δεν βλέπει τον θάνατο, διότι εκεί δεν επενδύονται 
σκέψεις φόβου, ούτε έχει την ικανότητα να περιγελά την αγάπη. Η ουδετερότητά του το 
προστατεύει, όσο χρησιµεύει σε κάτι. Και έπειτα, άνευ σκοπού, αφήνεται κατά µέρος. Δεν 
είναι ούτε άρρωστο ούτε γέρικο ούτε πληγωµένο. Απλά, µην έχοντας καµία λειτουργία, δεν 
χρειάζεται και αποβάλλεται. Ας µην το βλέπω σαν κάτι περισσότερο από αυτό σήµερα · ως 
χρήσιµο για κάποιο διάστηµα και σε καλή κατάσταση να υπηρετεί, να κρατά την χρησιµότητά 
του όσο µπορεί να υπηρετεί, και έπειτα να αντικαθίσταται µε κάτι σπουδαιότερο. 

 

Το σώµα µου, Πατέρα, δεν µπορεί να είναι ο Υιός Σου. Και ό,τι δεν έχει δηµιουργηθεί, δεν 
µπορεί να είναι ούτε αµαρτωλό ούτε αναµάρτητο, ούτε καλό ούτε κακό. Ας χρησιµοποιήσω 
,λοιπόν, αυτό το όνειρο για να βοηθήσω το σχέδιό Σου ώστε να ξυπνήσουµε από όλα τα 
όνειρα που φτιάξαµε. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 295 
Το Άγιο Πνεύµα βλέπει µέσα από µένα σήµερα. 

Ο Χριστός ζητά να µπορέσει να χρησιµοποιήσει τα µάτια µου σήµερα, και έτσι να λυτρώσει 
τον κόσµο. Ζητά αυτό το δώρο ώστε να µπορέσει να προσφέρει γαλήνη του νου σε µένα, και 
ν’ αποµακρύνει όλο τον τρόµο και τον πόνο. Και καθώς αυτοί αποµακρύνονται από µένα, τα 
όνειρα που φαίνονταν πως είχαν εγκατασταθεί πάνω στον κόσµο, φεύγουν. Η λύτρωση 
πρέπει να είναι µία. Καθώς σώζοµαι εγώ, ο κόσµος σώζεται µαζί µου. Γιατί όλοι µας πρέπει 



να σωθούµε µαζί. Ο φόβος εµφανίζεται σε πολλές µορφές, η αγάπη όµως είναι µία. 

 

Πατέρα µου, ο Χριστός έχει ζητήσει ένα δώρο από µένα, ένα δώρο που το δίνω για να µου 
δοθεί. Βοήθησέ µε να χρησιµοποιήσω τα µάτια του Χριστού σήµερα, και έτσι να επιτρέψω 
στην Αγάπη του Αγίου Πνεύµατος να ευλογεί όλα τα πράγµατα που κοιτάζω σήµερα, έτσι ώστε 
η γεµάτη συγχώρεση Αγάπη Του να µπορέσει να αναπαυθεί σε µένα. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 296 
Το Άγιο Πνεύµα µιλά µέσα από µένα σήµερα. 

Το Άγιο Πνεύµα χρειάζεται την φωνή µου σήµερα, έτσι ώστε όλος ο κόσµος να µπορέσει ν’ 
αφουγκραστεί την Φωνή Σου, και ν’ ακούσει το Λόγο Σου µέσα από µένα. Είµαι 
αποφασισµένος να Σε αφήσω να µιλάς µέσα από µένα, διότι δεν θέλω να χρησιµοποιώ άλλα 
λόγια από τα δικά Σου, ούτε να έχω άλλες σκέψεις ξεχωριστές από τις δικές Σου, γιατί µόνο 
ό,τι είναι από Σένα είναι αληθινό. Θέλω να γίνω σωτήρας του κόσµου που έφτιαξα. Γιατί αφού 
τον καταδίκασα θέλω τώρα να τον απελευθερώσω, έτσι ώστε να βρω διαφυγή, και ν’ ακούσω 
τον Λόγο που η Ιερή σου Φωνή µου λέει σήµερα. 

 

Σήµερα διδάσκουµε αυτό που θέλουµε να µάθουµε, µόνο αυτό. Κι έτσι ο µαθησιακός µας 
στόχος γίνεται ξεκάθαρος, και µπορούµε εύκολα να τον φτάσουµε και να τον πετύχουµε. 
Πόσο χαρούµενα το Άγιο Πνεύµα έρχεται να µας διασώσει σήµερα από την κόλαση, όταν 
αφήσουµε την διδασκαλία Του να πείσει τον κόσµο, µέσα από εµάς, ν’ αναζητά και να βρίσκει 
το εύκολο µονοπάτι προς τον Θεό. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 297 
Η συγχώρεση είναι το µόνο δώρο που δίνω. 

Η συγχώρεση είναι το µόνο δώρο που δίνω, διότι είναι το µόνο δώρο που θέλω. Και ό,τι δίνω 
το δίνω στον εαυτό µου. Αυτή είναι η απλή συνταγή της σωτηρίας, και εγώ, που επιθυµώ να 
σωθώ, θα ήθελα να την κάνω δική µου, να γίνει ο τρόπος που ζω µέσα σε ένα κόσµο που 
χρειάζεται σωτηρία, και που θα σωθεί καθώς δέχοµαι την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. 

 



Πατέρα, πόσο βέβαιοι είναι οι τρόποι Σου · πόσο σίγουρη είναι η τελική τους έκβαση, και πόσο 
πιστά είναι καθορισµένο κάθε βήµα µου στην σωτηρία, και εκπληρωµένο από την χάρη Σου. 
Σε ευχαριστώ για τα αιώνια δώρα Σου, και Σε ευχαριστώ για την Ταυτότητά µου. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 298 
Πατέρα, Σε αγαπώ, και αγαπώ και τον Υιό Σου. 

Η ευγνωµοσύνη µου επιτρέπει στην αγάπη µου να γίνει δεκτή χωρίς φόβο. Και έτσι, 
επιτέλους επαναφέροµαι στην πραγµατικότητά µου. Όλα όσα εισέβαλλαν στην ιερή µου 
όραση η συγχώρεση τα παίρνει µακριά. Κι εγώ φτάνω κοντά στο τέλος των ανούσιων 
ταξιδιών, των παρανοϊκών σταδιοδροµιών και των τεχνητών αξιών. Στην θέση τους δέχοµαι 
αυτό που ο Θεός ορίζει για δικό µου, βέβαιος ότι µόνο µε αυτό θα σωθώ· βέβαιος ότι περνώ 
µέσα από τον φόβο για να συναντήσω την Αγάπη µου. 

 

Πατέρα, έρχοµαι σε Σένα σήµερα, διότι δεν επιθυµώ να ακολουθώ τον δικό µου δρόµο, παρά 
µόνο τον δικό Σου. Εσύ είσαι δίπλα µου. Βέβαιος είναι ο δρόµος Σου. Κι εγώ είµαι ευγνώµων 
για τα ιερά Σου δώρα του ασφαλούς ιερού άδυτου, και της διαφυγής από όλα όσα επισκιάζουν 
την αγάπη µου για τον Θεό τον Πατέρα µου και τον ιερό Του Υιό. 

 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 299 
Αιώνια ιερότητα κατοικεί µέσα σε µένα. 

Η ιερότητά µου είναι πολύ πέρα από την δική µου ικανότητα για να την καταλάβω ή να την 
γνωρίσω. Όµως ο Θεός, ο Πατέρας µου, που την δηµιούργησε, αναγνωρίζει την ιερότητά µου 
ως δική Του. Η Θέλησή Μας, µαζί, την καταλαβαίνει. Και η Θέλησή Μας, µαζί, γνωρίζει ότι 
έτσι είναι. 

 

Πατέρα, η ιερότητά µου δεν προέρχεται από µένα. Δεν είναι δική µου για να καταστραφεί από 
την αµαρτία. Δεν είναι δική µου για να υποφέρει από επίθεση. Οι ψευδαισθήσεις µπορεί να την 
κρύβουν, αλλά δεν µπορούν να σβήσουν την ακτινοβολία της, ούτε να θαµπώσουν το φως 
της. Στέκει για πάντα τέλεια και ανέγγιχτη. Μέσα σε αυτή όλα τα πράγµατα θεραπεύονται, διότι 



παραµένουν έτσι όπως τα δηµιούργησες Εσύ. Και εγώ µπορώ να γνωρίσω την ιερότητα µου. 
Διότι η Ιερότητά η Ίδια µε δηµιούργησε, και µπορώ να γνωρίσω την Πηγή µου διότι είναι 
Θέληµά Σου να γίνεις γνωστός. 
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