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W ciszy przyjmuję dziś Słowo Boże.
Niech ten dzień będzie dniem ciszy i spokojnego nasłuchiwania. Wolą
twego Ojca jest, byś usłyszał dziś Jego Słowo. Woła On do ciebie z głębi twego
umysłu, w którym przebywa. Usłysz Go dzisiaj. Pokój nie jest możliwy, dopóki
świat nie usłyszy Jego Słowa, dopóki twój umysł, słuchając w ciszy, nie
przyjmie przesłania, które świat musi usłyszeć, by nastał czas ciszy i spokoju.
Ten świat zmieni się dzięki tobie. Nic innego nie może go zbawić, gdyż
taki oto jest plan Boży: Syn Boga może zbawić sam siebie, ponieważ zostało mu
dane za Przewodnika Słowo Boże, które na zawsze jest przy nim i w jego
umyśle, aby dzięki jego własnej woli, na zawsze tak wolnej jak Wola Boga,
poprowadzić go pewnie do domu Ojca. Nie jest prowadzony siłą, lecz tylko
miłością. Nie jest sądzony, lecz jedynie uświęcony.
W ciszy usłyszymy dziś Głos Boga, bez przeszkód ze strony naszych
błahych myśli, bez naszych osobistych pragnień i bez żadnego osądzania Jego
świętego Słowa. Dziś nie będziemy siebie osądzali, gdyż nie można osądzić
tego, czym jesteśmy. Stoimy z dala od wszelkich osądów, które świat wydaje o
Synu Bożym. Ale świat go nie zna. Dziś nie będziemy słuchać, co mówi świat,
lecz w milczeniu poczekamy na Słowo Boże.
Święty Synu Boga, słuchaj, gdy twój Ojciec mówi. Jego Głos przekaże ci
Jego święte Słowo, by w całym świecie rozniosły się wieści o zbawieniu i o
świętym czasie pokoju. Dziś zbierzemy się u tronu Boga, cichego miejsca w
umyśle, gdzie On przebywa na wieki, w świętości, którą stworzył i której nigdy
nie opuści.
On nie czekał, aż zwrócisz Mu swój umysł, aby dać ci Swe Słowo. Nie
ukrył się przed tobą, gdy oddaliłeś się od Niego na krótko. Nie żywi On złudzeń,
które ty pielęgnujesz. Zna Swego Syna i Jego Wolą jest, by pozostał on Jego

częścią, bez względu na jego sny; bez względu na jego szalone przekonanie, że
jego wola nie jest jego własną.
On mówi dziś do ciebie. Jego Głos oczekuje twojego milczenia, gdyż
Jego Słowa nie można usłyszeć, dopóki twój umysł nie uciszy się na chwilę i nie
umilkną nic nieznaczące pragnienia. Oczekuj Jego Słowa w ciszy. Jest w tobie
pokój, który możesz dziś przywołać, by pomógł przygotować twój najświętszy
umysł na wysłuchanie Głosu przemawiającego w Imieniu twojego Stwórcy.
Zamilcz dziś trzy razy w ciągu dnia na dziesięć minut, wybierając do tego
najodpowiedniejszą porę, i zamiast wsłuchiwać się w świat, spokojnie nasłuchuj
Słowa Bożego. Przemawia On do ciebie z miejsca bliższego niż twoje serce.
Jego Głos jest bliżej niż twoja dłoń. Jego miłość stanowi wszystko, czym jesteś i
czym On jest: takim samym jak ty, a ty takim samym jak On.
To swego głosu słuchasz, gdy On mówi do ciebie. To twoje Słowo On
wypowiada. Jest to Słowo wolności i pokoju, jedności woli i zamiaru, bez
oddzielenia czy podziału w jednym umyśle Ojca i Syna. Słuchaj dziś w ciszy
swojego Ja i pozwól, by zapewnił cię, że Bóg nigdy nie opuścił Swego Syna, a
ty nigdy nie opuściłeś swojego Ja.
Zachowaj jedynie ciszę. Będziesz potrzebował tylko tej jednej reguły, by
twoja dzisiejsza praktyka wzniosła cię ponad myślenie świata i uwolniła twoje
widzenie od oczu ciała. Umilknij jedynie i słuchaj. Usłysz Słowo, w którym
Wola Boga-Syna łączy się z Wolą jego Ojca, w jedności z nią, bez żadnych
złudzeń wkraczających między to, co całkowicie niepodzielne i prawdziwe. W
każdej przemijającej godzinie ucisz się dziś na chwilę i przypomnij sobie, że
masz dzisiaj szczególne zadanie: w ciszy przyjąć Słowo Boga.
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