
 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ; 
 

1. Το Άγιο Πνεύµα µεσολαβεί ανάµεσα στις ψευδαισθήσεις και την αλήθεια. Εφόσον 
πρέπει να γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τα όνειρα, η 
αντίληψη οδηγεί στην γνώση µέσω της χάριτος που ο Θεός έχει δώσει σε Αυτό, ως 
δώρο Του σε όλους όσους στρέφονται προς Αυτό για την αλήθεια. Περνώντας την 
γέφυρα που παρέχει το Άγιο Πνεύµα, τα όνειρα οδηγούνται στην αλήθεια, για να 
σκορπίσουν µπροστά στο φως της γνώσης. Εκεί τα θεάµατα και οι ήχοι 
παραµερίζονται µια για πάντα. Και στο µέρος που ήταν αντιληπτά πριν, η 
συγχώρεση κάνει δυνατή την γαλήνια λήξη της αντίληψης. 

2. Ο στόχος που θέτει η διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος είναι απλά το τέλος των ονείρων. 
Διότι τα θεάµατα και οι ήχοι πρέπει να µεταφραστούν από µαρτυρίες φόβου σε 
µαρτυρίες αγάπης. Και όταν αυτό έχει επιτευχθεί ολοκληρωτικά, η µάθηση θα έχει 
επιτύχει τον µόνο στόχο που έχει στην πραγµατικότητα. Διότι η µάθηση, έτσι όπως 
την οδηγεί το Άγιο Πνεύµα προς την έκβαση που αντιλαµβάνεται Αυτό γι αυτή, γίνεται 
το µέσον για να ξεπεράσει τον εαυτό της, και να αντικατασταθεί από την αιώνια 
αλήθεια. 

3. Αν µόνο ήξερες πόσο λαχταρά ο Πατέρας σου να σε κάνει ν’ αναγνωρίσεις την αθωότητά 
σου, δεν θα άφηνες την Φωνή Του να σε καλεί µάταια, ούτε θα αποµακρυνόσουν 
από αυτό που σου δίνει Εκείνος για ν’ αντικαταστήσεις τις τροµακτικές εικόνες και τα 
όνειρα που έφτιαξες. Το Άγιο Πνεύµα καταλαβαίνει το µέσον που έφτιαξες, µε το 
οποίο θέλεις να πετύχεις αυτό που είναι για πάντα ανέφικτο. Και αν εσύ Του το 
προσφέρεις, Αυτό θα χρησιµοποιήσει τα µέσα που έφτιαξες εσύ για να εξορίσεις τον 
εαυτό σου, έτσι ώστε να επαναφέρει το νου σου εκεί όπου βρίσκεται πραγµατικά στο 
σπίτι του. 

4. Από την γνώση, εκεί όπου Αυτό έχει τοποθετηθεί από τον Θεό, το Άγιο Πνεύµα σε καλεί, 
να αφήσεις την συγχώρεση να αναπαυτεί πάνω στα όνειρά σου, και να επανέλθεις 
στα συγκαλά σου και στην πνευµατική σου γαλήνη. Δίχως την συγχώρεση τα όνειρά 
σου θα παραµένουν για να σε τροµοκρατούν. Και η θύµηση όλης της Αγάπης του 
Πατέρας σου δεν θα επανέλθει για να σηµατοδοτήσει τον ερχοµό του τέλους των 
ονείρων. 

Δέξου το δώρο του Πατέρα σου. Είναι ένα Κάλεσµα από την Αγάπη προς την Αγάπη να µην 
είναι παρά ο Εαυτός της. Το Άγιο Πνεύµα είναι το δώρο Του, µε το οποίο επιστρέφεται η 
ησυχία του Ουρανού στον αγαπηµένο Υιό του Θεού. Θα ήθελες ν’ αρνηθείς να αναλάβεις την 
λειτουργία της ολοκλήρωσης του Θεού, όταν το µόνο που θέλει Αυτός είναι να είσαι 
ολοκληρωµένος; 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 281 
Δεν γίνεται να πληγωθώ από τίποτα εκτός από τις σκέψεις µου. 

Πατέρα, ο Υιός Σου είναι τέλειος. Όταν νοµίζω πως πληγώνοµαι µε οποιοδήποτε τρόπο, είναι 
επειδή έχω ξεχάσει ποιος είµαι, και ότι είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησες Εσύ. Οι Σκέψεις Σου 



µπορούν να µου φέρουν µόνο ευτυχία. Αν ποτέ είµαι λυπηµένος ή πληγωµένος ή άρρωστος, 
έχω ξεχάσει τι σκέφτεσαι Εσύ, και έχω βάλει τις δικές µου µικρές ανούσιες σκέψεις στην θέση 
που ανήκουν, και βρίσκονται πραγµατικά οι δικές Σου. Δεν γίνεται να πληγωθώ από τίποτα 
εκτός από τις σκέψεις µου. Οι Σκέψεις που σκέφτοµαι µαζί µε Σένα µπορούν µόνο να 
ευλογούν. Οι Σκέψεις που σκέφτοµαι µαζί Σου µόνο είναι αληθινές. 

 

Δεν θα πληγώσω τον εαυτό µου σήµερα. Γιατί βρίσκοµαι πολύ πέρα από κάθε πόνο. Ο 
Πατέρας µου µε προστατεύει και µε τοποθέτησε ασφαλή στον Ουρανό. Και εγώ δεν επιθυµώ 
να επιτίθεµαι στον Υιό που αγαπά, γιατί ό,τι αγαπά Αυτός είναι και δικό µου για να το 
αγαπήσω. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 282 
Δεν θα φοβάµαι την αγάπη σήµερα. 

Μόνο αυτό αν µπορούσα να συνειδητοποιήσω σήµερα, η σωτηρία θα ήταν πιο κοντά σε όλο 
τον κόσµο. Αυτή είναι η απόφαση να µην είµαι παράφρων, και να δεχτώ τον εαυτό µου έτσι 
όπως ο Θεός ο Ίδιος, ο Πατέρας µου και η Πηγή µου, µε δηµιούργησε. Αυτή είναι η απόφαση 
να µην κοιµάµαι µέσα σε όνειρα θανάτου, ενόσω η αλήθεια παραµένει ζωντανή για πάντα 
µέσα στην χαρά της ζωής. Και αυτή είναι η επιλογή να αναγνωρίσω τον Εαυτό τον Οποίο ο 
Θεός δηµιούργησε ως Υιό που αγαπά, και παραµένει η δική µου µοναδική Πραγµατικότητα. 

 

Πατέρα, το Όνοµά Σου είναι Αγάπη, και το ίδιο και το δικό µου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και 
γίνεται η αλήθεια ν’ αλλάξει µόνο και µόνο δίνοντάς της ένα άλλο όνοµα; Το όνοµα του φόβου 
είναι απλά ένα λάθος. Ας µην φοβάµαι την αλήθεια σήµερα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 283 
Η αληθινή µου Ταυτότητα κατοικεί µέσα σε Σένα. 

Πατέρα, έφτιαξα µια εικόνα του εαυτού µου, και αυτήν αποκαλώ Υιό του Θεού. 

Και όµως, η δηµιουργία είναι έτσι όπως ήταν πάντα, γιατί η δική Σου Δηµιουργία είναι 
αναλλοίωτη. Ας µην λατρεύω είδωλα. Είµαι αυτός που ο Πατέρας µου αγαπά. Η ιερότητα του 
παραµένει το φως του Ουρανού και η Αγάπη του Θεού. Ό,τι είναι αγαπητό από Εσένα δεν 



είναι ασφαλές; Δεν είναι το φως του Ουρανού άπειρο; Δεν είναι ο Υιός Σου η αληθινή µου 
Ταυτότητα, αφού Εσύ δηµιούργησες όλα όσα υπάρχουν; 

 

Τώρα είµαστε ένα µε κοινή Ταυτότητα, µε τον Θεό τον Πατέρα µας ως µόνη µας Πηγή, και ό,τι 
έχει δηµιουργήσει µέρος από εµάς. Κι έτσι προσφέρουµε ευλογίες σε όλα τα πράγµατα, και 
ενωνόµαστε µε αγάπη µε όλο τον κόσµο, τον οποίο η συγχώρεσή έχει κάνει ένα µε µας. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 284 
Μπορώ να επιλέξω να αλλάξω τις σκέψεις που πληγώνουν. 

Η απώλεια δεν είναι απώλεια αν την αντιληφθείς σωστά. Δεν είναι δυνατόν να νιώθω πόνο. 
Δεν υπάρχει θλίψη για καµιά αιτία. Και τα βάσανα οιασδήποτε µορφής δεν είναι παρά ένα 
όνειρο. Αυτή είναι η αλήθεια, και στην αρχή απλά λέγεται και έπειτα επαναλαµβάνεται πολλές 
φορές · µετά γίνεται αποδεκτή επιλεκτικά, µε πολλές επιφυλάξεις. Έπειτα λαµβάνεται υπόψη 
όλο και πιο σοβαρά, και εν τέλει γίνεται αποδεκτή ως η αλήθεια. Μπορώ να επιλέξω να 
αλλάξω τις σκέψεις που πληγώνουν. Και σήµερα θα πάω ακόµα πιο πέρα από αυτές υα 
λόγια, θα προσπεράσω όλες τις επιφυλάξεις, και θα φτάσω στην πλήρη αποδοχή της 
αλήθειας µέσα σε αυτά . 

 

Πατέρα, αυτό που µου έχεις δώσει Εσύ δεν είναι δυνατόν να πληγώνει, άρα η θλίψη και ο 
πόνος πρέπει να είναι αδύνατοι. Ας µην αποτύχω να Σε εµπιστευτώ σήµερα, και να δέχοµαι 
µόνο τα χαρµόσυνα ως δώρα Σου · να δέχοµαι µόνο το χαρµόσυνο ως αλήθεια. 

 
 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 285 
Η ιερότητά µου λάµπει φωτεινή και ολοκάθαρη σήµερα. 

Σήµερα ξυπνώ µε χαρά, και περιµένω µόνο χαρµόσυνα πράγµατα του Θεού να έρθουν σε 
µένα. Μόνο αυτά ζητώ να έρθουν, και συνειδητοποιώ ότι η πρόσκλησή µου θα απαντηθεί 
από τις σκέψεις στις οποίες την έστειλα. Και θα ζητώ µόνο χαρµόσυνα πράγµατα την στιγµή 
που δέχοµαι την ιερότητά µου. Γιατί σε τι θα µου χρησίµευε ο πόνος, τι σκοπό θα εκπλήρωνε 
οποιοδήποτε βάσανό µου, και σε τι θα µε ωφελούσαν η λύπη και η απώλεια αν η παράνοια 
φύγει από µένα σήµερα, και δεχτώ την ιερότητά µου στην θέση της; 



 

Πατέρα, η ιερότητά µου είναι δική Σου. Ας αγαλλιάσω µε αυτή, και µέσα από την συγχώρεση 
ας επανορθωθεί η ψυχική µου υγεία. Ο Υιός Σου είναι ακόµα έτσι όπως Εσύ τον 
δηµιούργησες. Η ιερότητά µου είναι µέρος από µένα, και µέρος από Σένα. Και τι είναι αυτό 
που µπορεί να µεταβάλλει την Ιερότητα την Ίδια; 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 286 
Η καρδιά µου αναπαύεται µέσα στην σιγαλιά του Ουρανού. 

Πατέρα, πόσο ήρεµα είναι σήµερα! Πόσο ήσυχα όλα τα πράγµατα έρχονται στην θέση τους! 
Αυτή είναι η µέρα που έχει επιλεγεί να είναι η ώρα που θα καταλάβω το µάθηµα ότι δεν 
χρειάζεται να κάνω τίποτα εγώ. Μέσα σε Σένα κάθε επιλογή έχει ήδη γίνει. Μέσα σε Σένα κάθε 
σύγκρουση έχει επιλυθεί. Μέσα σε Σένα όλα όσα ελπίζω να βρω µου έχουν ήδη δοθεί. Η 
γαλήνη σου είναι δική µου. Η καρδιά µου είναι ήσυχη, και ο νους µου αναπαύεται. Η Αγάπη 
Σου είναι ο Παράδεισος, και η Αγάπη Σου είναι δική µου. 

 

Η σιγαλιά της σηµερινής ηµέρας θα µας δώσει ελπίδα ότι έχουµε βρει τον δρόµο, και έχουµε 
διανύσει µεγάλη απόσταση σε αυτόν προς ένα απόλυτα βέβαιο στόχο. Σήµερα δεν θα 
αµφιβάλλουµε για το τέλος που ο Ίδιος ο Θεός µας έχει υποσχεθεί. Δίνουµε την εµπιστοσύνη 
µας σε Αυτόν, και στον Εαυτό µας, ο Οποίος είναι ακόµα ένα µε Εκείνον. 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 287 
Εσύ είσαι ο στόχος µου, Πατέρα µου. Μόνο Εσύ. 

Που αλλού µπορεί να θέλω να πάω εκτός από τον Ουρανό; Τι θα µπορούσε να είναι 
υποκατάστατο της ευτυχίας; Ποιο άλλο δώρο είναι δυνατόν να προτιµούσα εκτός από την 
γαλήνη του Θεού; Ποιον άλλο θησαυρό να αναζητήσω να βρω και να διαφυλάξω που να 
µπορεί να συγκριθεί µε την Ταυτότητά µου; Και είναι δυνατόν να προτιµώ να ζω µε τον φόβο 
παρά µε την αγάπη; 

 

Εσύ είσαι ο στόχος µου. Πατέρα µου. Τι άλλο εκτός από Σένα θα µπορούσα να επιθυµήσω; Σε 
ποιον άλλο δρόµο εκτός από αυτόν που οδηγεί σε Σένα θα µπορούσα να επιθυµήσω να 



πορευτώ; Και τι άλλο εκτός από την δική Σου θύµηση θα µπορούσε να σηµατοδοτήσει για 
µένα το τέλος των ονείρων και των µάταιων υποκατάστατων της αλήθειας; Εσύ είσαι ο 
µοναδικός µου στόχος. Ο Υιός Σου επιθυµεί να είναι έτσι όπως Εσύ τον δηµιούργησες. Με 
ποιον άλλο τρόπο εκτός από αυτόν είναι δυνατόν να περιµένω πως θ’ αναγνωρίσω τον Εαυτό 
µου, και να γίνω ένα µε την Ταυτότητά µου; 

 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 288 
Ας ξεχάσω το παρελθόν του αδελφού µου σήµερα. 

Αυτή είναι η σκέψη που οδηγεί τον δρόµο προς τα Σένα, και µε φέρνει στον στόχο µου. Δεν 
µπορώ να έρθω σε Σένα χωρίς τον αδερφό µου. Και για ν’ αναγνωρίσω την Πηγή µου, πρέπει 
πρώτα ν’ αναγνωρίσω αυτό που Εσύ δηµιούργησες ένα µε µένα. Του αδελφού µου είναι το 
χέρι που µε οδηγεί στον δρόµο προς τα Σένα. Οι αµαρτίες του είναι στο παρελθόν µαζί µε τις 
δικές µου, και εφόσον το παρελθόν έχει τελειώσει, έχω σωθεί. Ας µην το περιθάλπω µέσα 
στην καρδιά µου, ειδάλλως θα χάσω το δρόµο προς Εσένα. Ο αδελφός µου είναι ο σωτήρας 
µου. Ας µην επιτίθεµαι στον σωτήρα που Εσύ µου έχεις δώσει. Αλλά ας τιµώ αυτόν που φέρει 
το Όνοµά Σου, έτσι ώστε να θυµηθώ ότι είναι και δικό µου. 

 

Συγχώρεσε µε, λοιπόν, σήµερα. Και θα ξέρεις ότι µε έχεις συγχωρήσει αν βλέπεις τον αδελφό 
σου µέσα στο φως της ιερότητας. Δεν γίνεται να είναι λιγότερο ιερός από µένα, και ούτε εσύ 
µπορεί να είσαι ιερότερος από αυτόν 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 289 
Το παρελθόν τελείωσε. Δεν µπορεί να µε αγγίξει. 

Μόνο όταν το παρελθόν τελειώσει µέσα στο νου µου, ο πραγµατικός κόσµος δεν θα διαφεύγει 
από την όρασή µου. Γιατί πραγµατικά κοιτάζω στο πουθενά · βλέποντας µόνο αυτό που δεν 
είναι εκεί. Πως µπορώ, λοιπόν, να αντιληφθώ τον κόσµο που προσφέρει η συγχώρεση; Για 
να κρύψει αυτόν τον κόσµο φτιάχτηκε το παρελθόν, γιατί αυτό τον κόσµο µπορείς να τον δεις 
µόνο τώρα. Δεν έχει παρελθόν. Διότι τί άλλο µπορεί να συγχωρεθεί εκτός από το παρελθόν, 
και αυτό, µόλις συγχωρεθεί, εξαφανίζεται. 

 



Πατέρα, ας µην βλέπω ένα παρελθόν που δεν βρίσκεται εκεί. Διότι Εσύ µου έχεις προσφέρει 
την δική Σου αντικατάσταση, σε ένα τωρινό κόσµο που το παρελθόν έχει αφήσει ανέγγιχτο και 
ελεύθερο από αµαρτία. Εδώ βρίσκεται το τέλος της ενοχής. Και εδώ ετοιµάζοµαι για το τελικό 
Σου βήµα. Γιατί να απαιτώ να περιµένεις κι άλλο για να βρει ο Υιός Σου την οµορφιά που Εσύ 
σχεδίασες να είναι η λήξη όλων των ονείρων του και όλου του πόνου του; 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 290 
Το µόνο που βλέπω είναι η παρούσα ευτυχία µου . 

Εκτός κι αν κοιτάζω κάτι που δεν βρίσκεται εκεί, το µόνο που βλέπω είναι η παρούσα ευτυχία 
µου . Μάτια που αρχίζουν να ανοίγουν επιτέλους βλέπουν. Και θέλω θα έλθει η όραση του 
Χριστού σε µένα σήµερα. Αυτό που αντιλαµβάνοµαι χωρίς την διόρθωση του Θεού για την 
όραση που έφτιαξα εγώ, είναι τροµακτικό και οδυνηρό για να το κοιτώ. Όµως, δεν θα 
επιτρέπω στο νου µου να εξαπατάται από την πεποίθηση ότι το όνειρο που έφτιαξα εγώ είναι 
αληθινό, ούτε για µια στιγµή ακόµα. Αυτή την µέρα αναζητώ την παρούσα ευτυχία µου, και να 
µην βλέπω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που αναζητώ. 

 

Με αυτό αποφασίζω να έρθω σε Σένα, και να ζητήσω την δύναµή Σου για να µε στηρίζει 
σήµερα, ενώ εγώ θα πράττω µόνο το Θέληµά Σου. Εσύ δεν γίνεται να µην µ’ ακούσεις, 
Πατέρα. Αυτό που ζητώ µου το έχεις ήδη δώσει, και είµαι σίγουρος ότι θα δω την ευτυχία µου 
σήµερα. 
	  
	  
	  

	  


