LEKCJA 106
Niech umilknę i słucham prawdy.
Jeśli odrzucisz głos ego, choćby nie wiadomo jak głośno zdawał
się wołać, jeśli nie przyjmiesz jego błahych darów, niedających ci
niczego, czego naprawdę chcesz, jeśli będziesz słuchał z otwartym
umysłem, który ci nie powiedział, czym jest zbawienie, wtedy
usłyszysz potężny Głos prawdy, spokojny w Swej mocy, silny w Swej
ciszy i całkowicie pewien Swych przesłań.
Słuchaj i usłysz swego Ojca mówiącego do ciebie Głosem, który
sam ustanowił, Głosem, który ucisza nawałnice absurdu i wskazuje
niewidzącym drogę do pokoju. Zamilcz dzisiaj i słuchaj prawdy. Nie
daj się oszukać głosom umarłych, którzy mówią ci, że znaleźli źródło
życia i dają ci je, abyś w nie uwierzył. Nie zważaj na nich, lecz
słuchaj prawdy.
Nie lękaj się dziś pominąć głosów tego świata. Lekką stopą
przejdź mimo ich bezsensownej namowy. Nie słuchaj ich. Zamilknij
dziś i słuchaj prawdy. Pomiń wszystko, co nie mówi o Tym, który
dzierży w Swej dłoni twoje szczęście, dłoni wyciągniętej do ciebie z
miłością i w radosnym powitaniu. Słuchaj dziś tylko Jego i dłużej nie
czekaj, aby do Niego dotrzeć. Słuchaj dziś jednego Głosu.
Dziś spełnia się obietnica Słowa Bożego. Słuchaj i milcz. On
przemówi do ciebie. Przybywa wraz z cudami po tysiąckroć
szczęśliwszymi i wspanialszymi niż te, o których kiedykolwiek śniłeś
lub których pragnąłeś w swych marzeniach. Jego cuda są prawdziwe.
Nie rozpłyną się, kiedy sny się skończą. Wręcz przeciwnie, to właśnie
one kładą kres snom i trwają na wieczność, gdyż przychodzą od Boga
do Jego drogiego Syna, którego innym imieniem jesteś ty. Przygotuj

się dziś na cuda. Pozwól, by dotrzymana została odwieczna obietnica
Ojca, dana tobie i wszystkim twoim braciom.
Usłysz Go dzisiaj i słuchaj Słowa, które podnosi zasłonę
skrywającą ziemię i budzi wszystkich, którzy śpią i nie mogą widzieć.
Bóg wzywa ich za twoim pośrednictwem. Potrzebuje On twojego
głosu, by do nich przemówić, któż bowiem mógłby dotrzeć do Syna
Bożego, jeśli nie jego Ojciec wołający poprzez twoje Ja? Usłysz Go
dzisiaj i użycz Mu swego głosu, by przemówił do całej rzeszy
czekających na Słowo, które On dziś wypowie.
Bądź gotów na zbawienie. Ono jest tutaj i dziś będzie ci dane. I
poznasz swą funkcję dzięki Temu, który wybrał ją dla ciebie w Imię
twojego Ojca. Słuchaj dzisiaj, a usłyszysz Głos, który za twoim
pośrednictwem będzie rozbrzmiewał na całym świecie. Temu, który
przynosi wszelkie cuda, potrzebne jest, byś najpierw ty je otrzymał, i
w ten sposób rozdawał z radością to, co otrzymałeś.
Od tego rozpoczyna się zbawienie i na tym się kończy: gdy
wszystko jest twoje i gdy rozdasz wszystko, wtedy pozostanie to z
tobą na zawsze. Lekcja zaś została przyswojona. Dzisiaj praktykujemy
dawanie, ale nie tak, jak obecnie je pojmujesz, lecz takie, jakie jest
naprawdę. Cogodzinne ćwiczenia powinny zaczynać się od tej oto
prośby o twoje oświecenie:
Niech umilknę i słucham prawdy.
Co znaczy dawać i otrzymywać?
Zapytaj o to i oczekuj odpowiedzi. Ona już od dawna czeka, abyś
ją przyjął. Wraz z nią rozpocznie się twoja Boża posługa, dla której tu

przybyłeś i która uwolni świat od przekonania, że ten, kto daje, traci. I
tak świat staje się gotowy, by rozumieć i otrzymywać.
Zamilknij i słuchaj dziś prawdy. Dzięki każdym pięciu minutom,
które spędzisz na słuchaniu, tysiąc umysłów otworzy się na prawdę i
usłyszy święte Słowo, które ty słyszysz. A gdy minie godzina, znowu
uwolnisz jeszcze tysiąc tych, którzy zatrzymają się i poproszą, aby
prawda została dana im i tobie.
Dzisiaj spełnia się święte Słowo Boga, dzięki temu, że
przyjmujesz je, by rozdawać, i w ten sposób nauczasz świat, co
znaczy dawanie, słuchając i ucząc się od Niego. W ciągu dnia nie
zapominaj umacniać się w swej decyzji, by słuchać i otrzymywać
Słowo Boże. Przypominaj sobie o tym jak najczęściej tymi słowami:
Niech umilknę i słucham prawdy.
Jestem dziś posłańcem Boga,
a mój głos jest Jego Głosem, abym dawał to, co otrzymuję.
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