
	  
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ; 
 

1.Το σώµα είναι µια περίφραξη που ο Υιός του Θεού φαντάζεται πως έχει χτίσει, για να 
διαχωρίσει κάποια κοµµάτια του Εαυτού του από άλλα. Μέσα σε αυτή την περίφραξη νοµίζει 
ότι ζει, για να πεθάνει κάποια στιγµή καθώς αυτή θα παλιώνει και θα φθείρεται. Γιατί µέσα σε 
αυτή την περίφραξη νοµίζει ότι είναι ασφαλής από την αγάπη. Ταυτίζεται µε την ασφάλειά 
του, και θεωρεί τον εαυτό του αυτό που είναι ασφάλεια. Πως αλλιώς θα µπορούσε να είναι 
βέβαιος ότι παραµένει µέσα σε ένα σώµα, κρατώντας την αγάπη απέξω; 
 
2. Το σώµα δεν θα µείνει. Και όµως, αυτό το βλέπει σαν διπλή ασφάλεια. Γιατί η 
προσωρινότητα του Υιού του Θεού είναι η «απόδειξη» ότι οι περίφραξή του λειτουργεί, και 
κάνει το έργο που της αναθέτει ο νους του. Γιατί αν η ενότητά παράµενε ακόµα ανέπαφη, 
ποιος θα µπορούσε να επιτεθεί ή να υποστεί επίθεση; Ποιος θα µπορούσε να είναι ο νικητής; 
Ποιος θα µπορούσε να είναι το θήραµά του; Ποιος θα µπορούσε να είναι το θύµα; Ποιος ο 
δολοφόνος; Και αν δεν πέθαινε, τι «απόδειξη» θα υπήρχε ότι ο αιώνιος Υιός του Θεού µπορεί 
να καταστραφεί; 
 
3. Το σώµα είναι ένα όνειρο. Όπως τα άλλα όνειρα µερικές φορές φαίνεται πως απεικονίζει 
την ευτυχία, αλλά µπορεί εντελώς ξαφνικά να γυρίσει σε φόβο, εκεί όπου γεννιέται κάθε 
όνειρο. Γιατί µόνο η αγάπη δηµιουργεί στην αλήθεια, και η αλήθεια ποτέ δεν µπορεί να 
φοβάται. Φτιαγµένο για να είναι τροµακτικό, το σώµα πρέπει υπηρετεί τον σκοπό που του 
έχει δοθεί. Αλλά µπορούµε να αλλάξουµε τον σκοπό που θα υπακούει το σώµα αλλάζοντας 
αυτό που θεωρούµε ότι είναι ο σκοπός του. 
 
4. Το σώµα είναι το µέσον µε το οποίο ο Υιός του Θεού επιστρέφει στην νοητική του διαύγεια. 
Παρόλο που φτιάχτηκε για να τον περιφράξει µέσα στην κόλαση δίχως διαφυγή, εν τούτοις ο 
στόχος του Ουρανού έχει αντικαταστήσει τον στόχο της αναζήτησης της κόλασης. Ο Υιός του 
Θεού απλώνει το χέρι του για να φτάσει τον αδερφό του, και να τον βοηθήσει να περπατήσει 
στον δρόµο µαζί του. Τώρα το σώµα είναι ιερό. Τώρα υπηρετεί για να θεραπεύσει το νου τον 
οποίο φτιάχτηκε για να σκοτώσει. 
 
5. Θα ταυτίζεσαι µε αυτό που θεωρείς ότι θα σε κάνει ασφαλή. Ό,τι και να είναι αυτό, εσύ θα 
πιστεύεις ότι είναι ένα µαζί σου. Η ασφάλειά σου βρίσκεται στην αλήθεια, και όχι στα ψέµατα. 
Ταυτίσου µε την αγάπη, και βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Ταυτίσου µε την αγάπη, και βρες τον 
Εαυτό σου. 
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Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η ασφάλειά µου. 
 

Θα ταυτιστώ µε αυτό που νοµίζω ότι είναι το καταφύγιο και η ασφάλειά µου. Θα βλέπω τον 
εαυτό µου εκεί που αντιλαµβάνοµαι την δύναµή µου, και νοµίζω ότι ζω µέσα στο κάστρο 
όπου είµαι ασφαλής και δεν γίνεται να δεχτώ επίθεση. Σήµερα, ας µην αναζητώ την ασφάλεια 
στον κίνδυνο, ούτε να επιχειρώ να βρω την ειρήνη µου σε δολοφονικές επιθέσεις. Ζω µέσα 
στον Θεό. Μέσα σε Αυτόν βρίσκω το καταφύγιο και την δύναµή µου. Μέσα σε Αυτόν 
βρίσκεται η Ταυτότητά µου. Μέσα σε Αυτόν βρίσκεται η παντοτινή ειρήνη. Και µόνο εκεί θα 
θυµηθώ Ποιος πραγµατικά είµαι. 



 
Ας µην αναζητώ είδωλα. Πατέρα µου, θέλω να έρθω σπίτι σε Σένα, σήµερα. Επιλέγω να είµαι 
έτσι όπως Εσύ  µε δηµιούργησες, και να βρω τον Υιό που Εσύ δηµιούργησες ως Εαυτό µου. 
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Ας µην αντιλαµβάνοµαι καθόλου διαφορές σήµερα. 
 

Πατέρα, έχεις έναν Υιό. Και αυτόν θέλω να δω σήµερα. Αυτός είναι η δική Σου δηµιουργία. Για 
ποιο λόγο να αντιλαµβάνοµαι χιλιάδες µορφές σε αυτό που παραµένει ως ένα; Γιατί θα πρέπει 
να δίνω σε αυτό το ένα χίλια ονόµατα, όταν µόνο ένα αρκεί; Διότι ο Υιός Σου πρέπει να φέρει 
το Όνοµά Σου, διότι Εσύ τον δηµιούργησες. Ας µην τον βλέπω σαν ξένο προς τον Πατέρα του, 
ούτε σαν ξένο προς εµένα. Διότι είναι µέρος από µένα και εγώ µέρος από αυτόν, και οι δυο 
µας είµαστε µέρος από Σένα που είσαι η Πηγή µας, αιώνια ενωµένοι µέσα στην Αγάπη Σου · 
για πάντα ο άγιος Υιός του Θεού. 
 
Εµείς που είµαστε ένα θέλουµε την σηµερινή ηµέρα να αναγνωρίσουµε την αλήθεια για τον 
εαυτό µας. θέλουµε να έρθουµε σπίτι µας, και να αναπαυτούµε µέσα στην ενότητα. Διότι εκεί 
είναι η ειρήνη, και πουθενά αλλού δεν µπορούµε να αναζητήσουµε και να βρούµε την ειρήνη. 
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Η άγια όραση µου βλέπει όλα τα πράγµατα άγια. 
 

Πατέρα, ο Νους Σου δηµιούργησε όλα όσα υπάρχουν, το Πνεύµα Σου εισήλθε σε αυτά, η 
Αγάπη Σου τους έδωσε ζωή. Και εγώ θα κοιτάζω ό,τι δηµιούργησες Εσύ σαν να µπορούσε να 
είναι αµαρτωλό; Δεν θέλω να αντιλαµβάνοµαι τέτοιες σκοτεινές και τροµακτικές εικόνες. Το 
όνειρο ενός τρελού δεν είναι καθόλου αυτό που επιλέγω αντί για την οµορφιά µε την οποία 
Εσύ  ευλόγησες την δηµιουργία · αντί για όλη της την οµορφιά, την χαρά, και την αιώνια, 
ήρεµη εστία της µέσα σε Σένα. 
 
Και όσο παραµένουµε ακόµα έξω από την πύλη του Ουρανού, ας κοιτάζουµε όλα όσα 
βλέπουµε µέσα από την αγία όραση και τα µάτια του Χριστού. Όλα τα φαινόµενα ας µας 
φαίνονται αγνά, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τα προσπεράσουµε µε αθωότητα, και να 
πορευτούµε µαζί προς την οικία του Πατέρα µας ως αδελφοί και άγιοι Υιοί του Θεού.   
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Περιβάλλοµαι από την Αγάπη του Θεού. 
 

Πατέρα, Εσύ στέκεις µπρος µου και πίσω µου, δίπλα µου, στην θέση που βλέπω τον εαυτό 
µου, και όπου πηγαίνω. Βρίσκεσαι σε όλα τα πράγµατα που βλέπω, στους ήχους που ακούω, 
και σε κάθε χέρι που ζητά το δικό µου. Μέσα σε Σένα ο χρόνος εξαφανίζεται, και ο χώρος 
γίνεται µια πεποίθηση χωρίς νόηµα. Διότι αυτό που περιβάλλει τον Υιό Σου και τον κρατά 
ασφαλή είναι η ίδια η Αγάπη. Δεν υπάρχει πηγή άλλη από αυτή, και τίποτα που να µην 
µοιράζεται την αγιότητά της · τίποτα που να στέκεται πέρα από την δική Σου µια δηµιουργία, ή 
χωρίς την Αγάπη που κρατά όλα τα πράγµατα µέσα της. Πατέρα, ο Υιός Σου είναι σαν Εσένα. 
Ερχόµαστε σε Σένα µε το δικό Σου Όνοµα σήµερα, για να είµαστε σε ειρήνη µέσα στην 
παντοτινή Σου Αγάπη. 
 
  Αδελφοί µου, ενωθείτε µαζί µου σε αυτό σήµερα. Αυτή είναι η προσευχή της σωτηρίας. Δεν 
πρέπει να ενωθούµε σε αυτό που θα σώσει τον κόσµο, µαζί µε µας; 
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Το µόνο που βλέπω είναι η ευγένεια της δηµιουργίας. 
 

Πραγµατικά έχω παρεξηγήσει τον κόσµο, διότι έθεσα τις αµαρτίες πάνω σ’ αυτόν και τις είδα 
να µου ανταποδίδουν το βλέµµα µου. Πόσο άγριες φαινόντουσαν! Και πόσο λάθος έκανα 
όταν νόµιζα ότι αυτό που φοβόµουν βρισκόταν στον κόσµο, αντί µέσα στο νου µου και µόνο. 
Σήµερα βλέπω τον κόσµο µέσα στην ουράνια ευγένεια µε την οποία λάµπει η δηµιουργία. Δεν 
υπάρχει φόβος µέσα σ’ αυτόν. Καµία φαινοµενική αµαρτία του ας µην επισκιάζει το φως του 
Ουρανού που λάµπει πάνω στον κόσµο. Αυτό που αντανακλάται εκεί βρίσκεται µέσα στο Νου 
του Θεού. Οι εικόνες που βλέπω αντανακλούν τις σκέψεις µου. Όµως ο νους µου είναι ένα µε 
του Θεού. Εποµένως µπορώ να αντιληφθώ την ευγένεια της δηµιουργίας. 
 
Μέσα στην σιωπή θέλω να δω τον κόσµο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός  από το να 
αντανακλά τις Σκέψεις Σου, όπως και τις δικές µου. Ας θυµηθώ ότι αυτές είναι οι ίδιες, και θα 
δω την ευγένεια της δηµιουργίας. 
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Ο ιερός µου Εαυτός κατοικεί µέσα σε σένα, Υιέ του Θεού. 

 
Πατέρα, Εσύ µου έδωσες όλους τους Υιούς Σου, να είναι σωτήρες µου και σύµβουλοί µου 
στην όραση · οι κοµιστές της Αγίας Φωνής Σου σε µένα. Μέσα σ’ αυτούς αντανακλάσαι Εσύ, 
και µέσα σ’ αυτούς ο Χριστός µε κοιτάζει από τον Εαυτό µου. Ο Υιός σου ας µην ξεχνά το άγιο 
Όνοµα Σου. Ο Υιός Σου ας µην ξεχνά την άγια Πηγή του. Ο Υιός Σου ας µην ξεχνά ότι το 
Όνοµά του είναι δικό Σου. 
 
Αυτή την ηµέρα εισερχόµαστε στον Ουρανό, επικαλούµενοι το Όνοµα του Θεού και το δικό 
µας, αναγνωρίζοντας τον Εαυτό µας στον κάθε ένα από εµάς · ενωµένοι µέσα στην άγια 
Αγάπη του θεού. Πόσους σωτήρες µας έχει δώσει ο Θεός! Πώς είναι δυνατόν να χάσουµε τον 
δρόµο προς Εκείνον, όταν Αυτός έχει γεµίσει τον κόσµο µε εκείνους που δείχνουν προς 
Αυτόν, και µας έδωσε την όραση να τους δούµε; 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 267 
 

Η καρδιά µου κτυπά µε την ειρήνη του Θεού. 
 

Γύρω µου βρίσκεται όλη η ζωή που ο Θεός δηµιούργησε µε την Αγάπη Του. Με καλεί µε κάθε 
καρδιοχτύπι και µε κάθε ανάσα · µε κάθε πράξη και κάθε σκέψη. Ειρήνη γεµίζει την καρδιά 
µου, και πληµµυρίζει το σώµα µου µε τον σκοπό της συγχώρεσης. Τώρα ο νους µου 
θεραπεύεται, και µου δίνονται όλα όσα χρειάζοµαι για να σώσω τον κόσµο. Κάθε χτύπος της 
καρδιάς µου φέρνει γαλήνη · κάθε αναπνοή µου εµφυσά δύναµη. Είµαι ένα αγγελιαφόρος του 
Θεού, που καθοδηγείται από την Φωνή Του, στηρίζεται από Αυτόν µε αγάπη, και βρίσκεται 
πάντα γαλήνιος µέσα στην στοργική Αγκαλιά Του. Κάθε χτύπος της καρδιάς καλεί το Όνοµά 
Του, και η Φωνή Του απαντά σε όλους, βεβαιώνοντάς µε ότι βρίσκοµαι στην κατοικία µου 
µέσα σε Αυτόν. 
 
Ας δώσω προσοχή στην απάντησή Σου, και όχι την δική µου. Πατέρα, η καρδιά µου χτυπά µε 
την ειρήνη που δηµιούργησε η Καρδιά της Αγάπης. Βρίσκεται εκεί και µόνο εκεί µπορώ να 
βρίσκοµαι σπίτι µου. 
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Όλα τα πράγµατα ας είναι ακριβώς έτσι όπως είναι. 
 

Δεν θέλω να είµαι κριτής Σου σήµερα, Κύριε, και να κρίνω εναντίον Σου.  Ας µην επιχειρήσω ν’ 



αναµειχθώ µε την Δηµιουργία Σου, και να την παραµορφώσω σε αρρωστηµένες µορφές. Ας 
είµαι πρόθυµος να αποσύρω τις επιθυµίες µου από την ενότητά της, και ας την αφήσω να είναι 
έτσι όπως την δηµιούργησες Εσύ. Γιατί έτσι, θα µπορέσω και ν’ αναγνωρίσω τον Εαυτό µου 
έτσι όπως µε δηµιούργησες Εσύ. Μέσα στην αγάπη δηµιουργήθηκα, και µέσα στην αγάπη θα 
παραµένω για πάντα. Τι µπορεί να µε φοβίσει, όταν αφήνω όλα τα πράγµατα να είναι ακριβώς 
έτσι όπως είναι; 
 
Η όρασή µας ας µην είναι βλάσφηµη σήµερα, και τα αυτιά µας ας µην δίνουν προσοχή σε 
γλώσσες που ψεύδονται. Μόνο η πραγµατικότητα είναι ελεύθερη από πόνο. Μόνο η 
πραγµατικότητα είναι ελεύθερη από απώλεια. Μόνο η πραγµατικότητα είναι απόλυτα 
ασφαλής. Και µόνο αυτή αναζητώ σήµερα. 
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Η όρασή µου προχωρά και  βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. 
 

Ζητώ την ευλογία Σου στην όρασή µου σήµερα. Αυτή είναι το µέσον που έχεις διαλέξει να γίνει 
ο τρόπος να µου δείχνεις τα λάθη µου, και να κοιτάξω πέρα από αυτά. Μου έχει δοθεί να βρω 
µια νέα οπτική µέσα από τον Οδηγό που µου έδωσες Εσύ, και µέσα από τα µαθήµατά Του να 
υπερβώ την αντίληψη και να επιστρέψω στην αλήθεια. Ζητώ την ψευδαίσθηση που υπερβαίνει 
όλες αυτές που έχω φτιάξει εγώ. Σήµερα επιλέγω να βλέπω ένα κόσµο µέσα στο φως της 
συγχώρεσης, µέσα στον οποίο όλοι µου δείχνουν το πρόσωπο του Χριστού, και µε διδάσκουν 
ότι αυτό που βλέπω µου ανήκει · ότι τίποτα δεν υπάρχει, εκτός από τον άγιο Υιό Σου. 
 
Σήµερα η όρασή µας είναι πραγµατικά ευλογηµένη. Μοιραζόµαστε µια θέαση, καθώς 
κοιτάζουµε το πρόσωπο Εκείνου του οποίου ο Εαυτός είναι δικός µας. Είµαστε ένα χάρη σε 
Εκείνον ο Οποίος είναι ο Υιός του Θεού · Εκείνον που είναι η δική µας Ταυτότητα. 
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Σήµερα, δεν θα χρησιµοποιήσω τα µάτια του σώµατος. 
 

Πατέρα, η όραση του Χριστού είναι το δώρο Σου σε µένα, και έχει την δύναµη να µετουσιώνει 
όλα όσα βλέπουν τα µάτια του σώµατός µου σε  θέαση ενός κόσµου συγχωρεµένου. Πόσο 
σπουδαίος και γεµάτος χάρη είναι αυτός ο κόσµος! Και όµως, πόσα ακόµα έχω να αντιληφθώ 
που η όραση δεν µπορεί να µου δείξει. Ο συγχωρεµένος κόσµος σηµατοδοτεί ότι ο Υιός Σου 
αναγνωρίζει τον Πατέρα του, αφήνει τα όνειρά του να έρθουν στην αλήθεια, και περιµένει µε 
προσδοκία την µόνη στιγµή του χρόνου που έχει αποµείνει, του χρόνου που για πάντα 
τελειώνει, καθώς η µνήµη Σου επιστρέφει σε αυτόν. Και τώρα η θέλησή του είναι ένα µε την 
δική Σου. Η λειτουργία του δεν είναι άλλη από την δική Σου, και κάθε σκέψη άλλη εκτός από 



την δική Σου χάνεται. 
 
Η σιγαλιά της σηµερινής ηµέρα θα ευλογεί τις καρδιές µας, και µέσα από αυτές η ειρήνη θα 
έρθει σε όλους. Ο Χριστός είναι τα µάτια µας σήµερα. Και µέσα από την όρασή Του 
προσφέρουµε θεραπεία στον κόσµο µέσω Αυτού, του αγίου Υιού του Θεού τον οποίον ο 
Θεός δηµιούργησε ολοκληρωµένο · τον άγιο Υιό του Θεού τον οποίο ο Θεός δηµιούργησε 
ένα. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


