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Dziękuję memu Ojcu za Jego dary dla mnie.
Bądźmy dziś wdzięczni. Weszliśmy na łagodniejsze ścieżki i gładsze
drogi. Nie ma już myśli o powrocie i zaciętego oporu wobec prawdy. Pozostaje
jeszcze odrobina wahania, nieco drobnych zastrzeżeń i trochę niezdecydowania,
ale możesz być naprawdę wdzięczny za swe zdobycze, o wiele większe niż
sobie uświadamiasz.
Dzień poświęcony wdzięczności przyniesie ci jeszcze większy pożytek w
postaci wglądu w rzeczywisty zakres wszystkich korzyści, które odniosłeś, oraz
darów, które otrzymałeś. Ciesz się dziś z miłującą wdzięcznością, że Twój
Ojciec nie pozostawił cię sobie samemu ani nie pozwolił ci samotnie błądzić w
ciemności. Bądź wdzięczny za to, że wybawił cię od ja, które – jak sądzisz –
wytworzyłeś, by zajęło miejsce Ojca i Jego stworzenia. Podziękuj Mu dziś za to.
Podziękuj Mu, że cię nie opuścił i że Jego Miłość zawsze będzie cię
oświecać, nigdy się nie zmieniając. Podziękuj Mu również, że i ty jesteś
niezmienny, gdyż Syn, którego On kocha, jest niezmienny tak samo jak On.
Bądź wdzięczny za to, że jesteś zbawiony. Bądź rad, że masz do spełnienia
funkcję w zbawieniu. Bądź wdzięczny, że twoja wartość daleko przekracza twe
skromne dary i małostkowe osądy tego, kogo Bóg ustanowił Swym Synem.
Dziś z wdzięcznością wznosimy swe serca ponad rozpacz i podnosimy
nasze pełne wdzięczności oczy, nie patrząc już w dół na proch i pył. Dziś
intonujemy pieśń wdzięczności na cześć prawdziwego Ja, które z Woli Boga
jest naszą prawdziwą Tożsamością z Nim Samym. Dziś uśmiechamy się do
każdego, kogo widzimy, i idziemy lekkim krokiem, przystępując do zadań, które
nam wyznaczono.
Nie idziemy sami. I dziękujemy, że w naszej samotności przybył do nas
Przyjaciel, by przemówić do nas zbawczym Słowem Boga. I dzięki ci za to, że

Go słuchasz. Jego Słowo jest bezdźwięczne, jeśli nie jest słyszane. Gdy składasz
Mu podziękowania, należą się one także tobie. Nieusłyszane przesłanie nie
zbawi świata, choćby wypowiadał je potężny Głos i choćby było ono
najbardziej miłujące.
Dzięki niech będą tobie, że usłyszałeś, gdyż stajesz się wysłannikiem,
który przynosi ze sobą Jego Głos i pozwala Mu rozbrzmiewać na całym świecie.
Przyjmij dziś podziękowania Boga, tak jak ty Mu dziękujesz. On bowiem złoży
ci podziękowania, które ty Mu składasz, ponieważ przyjmuje twe dary z pełną
miłości wdzięcznością i oddaje tysiąc i sto tysięcy razy większe niż te, które
były ofiarowane. Pobłogosławi On twe dary, dzieląc się nimi z tobą. W ten
sposób będą one rosły w moc i siłę, aż przepełnią świat szczęściem
i wdzięcznością.
Dziś dwa razy w ciągu dnia przez piętnaście minut przyjmij Jego
podziękowania i ofiaruj Mu swoje. Uświadomisz sobie wówczas, Komu
składasz podziękowania i Komu On dziękuje, gdy ty dziękujesz Jemu. To święte
pół godziny, które Mu poświęcisz, dostaniesz z powrotem w postaci całych lat
za każdą sekundę – jako moc, by zbawić świat o całe wieki szybciej dzięki
twym podziękowaniom dla Niego.
Przyjmij Jego podziękowania, a zrozumiesz, z jaką miłością zachowuje
cię On w swym Umyśle, jak głęboką i bezgraniczną otacza cię troską i jak
doskonała jest Jego wdzięczność dla ciebie. Pamiętaj, żeby co godzina pomyśleć
o Nim i podziękować Mu za wszystko, co dał Swemu Synowi, tak aby mógł
wznieść się ponad świat, przypominając sobie Ojca i swoje Ja.
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