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Modlitewnik
Jezusa
Chrystusa
ca³oœæ stworzenia
odbija echem jego g³os

PRZY£¥CZ SIÊ

Wype³niona œwiat³em moc tych s³ów
modlitwy, odmawianej za ciebie i przez
ciebie w imiê Jezusa Chrystusa, wykracza
znacznie poza jak¹kolwiek mêtn¹
koncepcjê kryj¹c¹ siê w mroku twej
ludzkiej to¿samoœci.
Niczego na tym œwiecie nie da siê nawet
w przybli¿eniu przyrównaæ do radosnego
doœwiadczenia uzdrowienia, które jest
mo¿liwe dziêki zastosowaniu Mi³oœci Bo¿ej
i które zostanie zapewnione przez te s³owa.
U¿yj ich. Polegaj na nich.
Modlitwy te s¹ natychmiastowym
bezpoœrednim ogniwem komunikacji
pomiêdzy tym odosobnionym miejscem
bólu, straty i œmierci a niezawodn¹
wolnoœci¹ wiecznego ¿ycia, którym jest
uniwersalna Mi³oœæ Boga.

Wyciszê siê i pos³ucham prawdy.
Jestem dzisiaj pos³añcem Boga.
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Nie zostawiê was sierotami:
Przyjdê do was.
W owym dniu poznacie, ¿e
Ja jestem w Ojcu moim,
a wy we Mnie i Ja w was.
Ojcze, przychodzê dziœ do Ciebie, by szukaæ
pokoju, który tylko Ty mo¿esz daæ. Przychodzê
w milczeniu. W ciszy mego serca, g³êboko
w zakamarkach mego umys³u, czekam i nas³uchujê Twego G³osu. Ojcze mój, przemów
do mnie dzisiaj. Przychodzê, by s³uchaæ Twego
G³osu w milczeniu, pewnoœci i mi³oœci pewien,
¿e us³yszysz moje wo³anie i odpowiesz mi.
Teraz czekamy w ciszy. Bóg jest tutaj, poniewa¿ czekamy
razem. Jestem pewien, ¿e przemówi On do ciebie, a ty
us³yszysz. Zaakceptuj moj¹ pewnoœæ, jest to bowiem
twoja pewnoœæ. Nasze umys³y s¹ po³¹czone. Czekamy
maj¹c jeden cel: us³yszeæ odpowiedŸ naszego Ojca na
nasze wo³anie, wyciszyæ nasze myœli i odnaleŸæ Jego
pokój, us³yszeæ, jak mówi do nas o tym, czym jesteœmy,
i jak objawia siê Swemu Synowi.
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Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ.
Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³,
a drugiego – mi³owa³;
albo z jednym bêdzie trzyma³,
a drugim wzgardzi.
Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i mamonie.
Ojcze, oto dziœ jestem wolny, poniewa¿ moja
wola jest Twoj¹ Wol¹. Myœla³em, ¿e
wytworzy³em inn¹ wolê. Lecz to, co pomyœla³em w oddzieleniu od Ciebie, nie istnieje.
I jestem wolny, poniewa¿ myli³em siê, a moje
z³udzenia nie mia³y ¿adnego wp³ywu na
moj¹ rzeczywistoœæ. Teraz rezygnujê z nich
i sk³adam je u stóp prawdy, aby na zawsze
zosta³y usuniête z mego umys³u. To moja
œwiêta chwila uwolnienia. Ojcze, wiem, ¿e moja
wola jest jednym z Twoj¹ Wol¹.
I tak oto dzisiaj z radoœci¹ wracamy do Nieba,
którego naprawdê nigdy nie opuœciliœmy. Syn Boga
tego dnia wyrzeka siê swoich snów. Syn Boga tego
dnia przychodzi znów do domu, uwolniony od
grzechu i odziany w œwiêtoœæ, powracaj¹c wreszcie
do zdrowych zmys³ów.

6

Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam:
Syn nie mo¿e niczego czyniæ sam z siebie,
jeœli nie widzi Ojca czyni¹cego.
Albowiem to samo, co On czyni,
podobnie i Syn czyni.
Ojcze, oddajê Ci dzisiaj wszystkie moje
myœli. Nie chcê mieæ ¿adnej z moich myœli.
W ich miejsce daj mi Twoje w³asne. Dajê Ci
równie¿ wszystkie moje czyny, tak bym móg³
spe³niaæ Twoj¹ Wolê, zamiast szukaæ celów,
które nie mog¹ byæ osi¹gniête, i traciæ czas
na pró¿ne fantazje. Dziœ przychodzê do
Ciebie. Usunê siê i po prostu pod¹¿ê za Tob¹.
Ty b¹dŸ Przewodnikiem, a ja pójdê za Tob¹,
nie kwestionuj¹c m¹droœci Nieskoñczonego
ani Mi³oœci, której ³agodnoœci nie potrafiê
poj¹æ, lecz która jest Twym doskona³ym
darem dla mnie.
Dziœ mamy jednego Przewodnika, który nas prowadzi.
I gdy tak idziemy razem, damy Mu ten dzieñ bez
¿adnych zastrze¿eñ. To jest Jego dzieñ. Tak wiêc jest
to dla nas dzieñ niezliczonych darów i ³ask.
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WeŸcie na siebie moje jarzmo,
i uczcie siê ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem s³odkie jest moje jarzmo,
a moje brzemiê lekkie.
Ojcze, jak spokojnie jest dzisiaj! Jak cicho
wszystko siê uk³ada! Oto jest dzieñ, który
zosta³ wybrany jako czas, w którym przyjdzie
mi zrozumieæ lekcjê, ¿e nie ma ¿adnej potrzeby,
abym robi³ cokolwiek. W Tobie ka¿dy wybór
jest ju¿ dokonany. W Tobie ka¿dy konflikt
zosta³ rozwi¹zany. Wszystko, co mam nadziejê
znaleŸæ, zosta³o mi ju¿ w Tobie dane. Twój
pokój jest moim pokojem. Moje serce jest
wyciszone, a umys³ spokojny. Twoja Mi³oœæ
jest Niebem i Twoja Mi³oœæ jest moj¹ mi³oœci¹.
Spokój dzisiejszego dnia da nam nadziejê, ¿e
odnaleŸliœmy drogê oraz pod¹¿aliœmy ni¹ d³ugo
do ca³kowicie pewnego celu. Dziœ nie bêdziemy
w¹tpili w jej kres obiecany nam przez Samego Boga.
Ufamy Mu oraz naszej JaŸni, która wci¹¿ jest
jednym z Nim.
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GromadŸcie sobie skarby w niebie,
gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹
i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê i nie kradn¹.
Bo gdzie jest twój skarb,
tam bêdzie i serce twoje.
Nie bêdê czeka³ ani dnia d³u¿ej, by znaleŸæ skarby,
które ofiarowuje mi mój Ojciec. P³onne s¹ wszystkie
z³udzenia, sny zaœ odesz³y, skoro s¹ utkane z myœli
opieraj¹cych siê na fa³szywych postrze¿eniach.
Niechaj nie akceptujê dziœ wiêcej tak sk¹pych darów.
Bo¿y G³os ofiarowuje pokój Boga tym wszystkim,
którzy s³ysz¹ i postanawiaj¹ pod¹¿aæ za Nim. Taki
jest dzisiaj mój wybór. Tak wiêc idê odnaleŸæ skarby,
które da³ mi Bóg.
Szukam tylko tego, co wieczne. Albowiem
Twój Syn nie mo¿e poprzestaæ na niczym
mniejszym. Có¿ wiêc mo¿e byæ jego pocieszeniem, jak nie tylko to, co ofiarowujesz
jego zdezorientowanemu umys³owi i wylêknionemu sercu po to, by daæ mu pewnoœæ
i przynieœæ pokój? Chcê dziœ ujrzeæ mego
brata bez grzechu. Taka jest Twoja Wola
dla mnie, bowiem w ten sposób ujrzê swoj¹
bezgrzesznoœæ.
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Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni.
Bo takim s¹dem, jakim s¹dzicie,
i was os¹dz¹;
i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie,
wam odmierz¹.
Bêdê dziœ wobec siebie szczery. Nie bêdê myœla³, ¿e
ju¿ znam to, co musi pozostaæ poza moim obecnym
pojmowaniem. Nie bêdê myœla³, ¿e rozumiem ca³oœæ
na podstawie strzêpków mojego postrzegania, które
s¹ wszystkim, co widzê. Dziœ uznajê, ¿e tak w³aœnie
jest. I w ten sposób zostajê uwolniony od os¹dów,
których nie jestem w stanie wydawaæ. Tak wiêc
uwalniam siebie i to, na co patrzê, aby byæ w pokoju,
jak nas Bóg stworzy³.
Ojcze, pozostawiam dziœ ca³emu stworzeniu swobodê bycia sob¹. Szanujê wszystkie
jego czêœci, w których jestem zawarty. Jesteœmy
jednym, poniewa¿ ka¿da cz¹stka zawiera
pamiêæ Ciebie, a prawda musi jaœnieæ w nas
wszystkich jako jedno.
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Nie ma pokoju prócz pokoju Boga,
a ja cieszê siê
i jestem wdziêczny, ¿e tak jest.
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Mi³ujcie waszych nieprzyjació³
i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹.
B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y
jest Ojciec wasz niebieski.
Ojcze, Twój Syn jest doskona³y. Gdy myœlê,
¿e jestem zraniony w jakikolwiek sposób, to
jest tak dlatego, ¿e zapomnia³em, kim jestem,
oraz ¿e jestem taki, jakim mnie stworzy³eœ.
Twoje Myœli mog¹ mi przynieœæ jedynie
szczêœcie. Jeœli kiedykolwiek jestem smutny,
zraniony czy chory, to zapomnia³em, co Ty
myœlisz i umieœci³em moje ma³e koncepcje
bez znaczenia w miejscu, do którego przynale¿¹
Twoje Myœli i w którym one s¹. Nic nie mo¿e
mnie zraniæ prócz moich myœli. Myœli, które
myœlê z Tob¹, mog¹ jedynie b³ogos³awiæ. Tylko
te Myœli, które myœlê z Tob¹, s¹ prawdziwe.
Nie bêdê dzisiaj siebie rani³. Jestem bowiem daleko
ponad wszelkim bólem. Mój Ojciec da³ mi bezpieczne
miejsce w Niebie, czuwaj¹c nade mn¹. I nie chcia³bym
atakowaæ Syna, którego On mi³uje, albowiem to, co
On mi³uje, ja tak¿e mi³ujê.
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Je¿eli trwacie w nauce mojej,
jesteœcie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdê,
a prawda was wyzwoli.
Ojcze, dziêkujê Ci za dzisiejszy dzieñ i za
wolnoœæ, któr¹ jestem pewien, ¿e on przyniesie.
Ten dzieñ jest œwiêty, dzisiaj bowiem Twój
Syn zostanie odkupiony. Skoñczy³o siê Jego
cierpienie. Albowiem us³yszy on Twój G³os
kieruj¹cy nim, by dziêki przebaczeniu odkry³
Chrystusowe widzenie i sta³ siê wolny na
zawsze od wszelkiego cierpienia. Dziêki Ci,
mój Ojcze, za dzisiejszy dzieñ. Narodzi³em siê
w tym œwiecie tylko po to, by osi¹gn¹æ ten
dzieñ i to, co w radoœci i wolnoœci przechowuje
on dla Twego œwiêtego Syna oraz dla
wytworzonego przezeñ œwiata, który zostaje
dziœ wyzwolony wraz z nim.
Raduj siê dzisiaj! Raduj siê! Nie ma dziœ miejsca na
nic innego, jak tylko na radoœæ i dziêkczynienie. Tego
dnia nasz Ojciec odkupi³ Swego Syna. Nie ma nikogo
wœród nas, kto nie bêdzie dziœ zbawiony. Nie ma
nikogo, kto pozostanie w lêku, oraz nikogo, kogo
Ojciec nie przygarnie do Siebie i nie obudzi w Niebie
w Sercu Mi³oœci.
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Wy jesteœcie œwiat³em œwiata.
Nie mo¿e siê ukryæ miasto po³o¿one na górze.
Nie zapala siê te¿ lampy
i nie umieszcza pod korcem,
ale na œwieczniku, aby œwieci³a wszystkim,
którzy s¹ w domu.
Ojcze, Twój pokój otacza mnie. Tam, gdzie idê,
Twój pokój pod¹¿a ze mn¹. Rzuca on œwiat³o
na ka¿dego, kogo spotykam. Przynoszê go
zatroskanym, samotnym i wylêknionym.
Dajê Twój pokój tym, którzy cierpi¹ lub
ubolewaj¹ po stracie, lub s¹dz¹, ¿e s¹
pozbawieni nadziei i szczêœcia. PrzyprowadŸ
ich do mnie, mój Ojcze. Pozwól mi nieœæ ze
sob¹ Twój pokój. Albowiem chcia³bym
zbawiæ Twego Syna zgodnie z Twoj¹ Wol¹,
tak abym móg³ rozpoznaæ moj¹ JaŸñ.
Tak wiêc idziemy w pokoju. Dajemy ca³emu œwiatu
przes³anie, które otrzymaliœmy. W ten sposób us³yszymy G³os Boga, który mówi do nas, gdy przekazujemy
Jego S³owo, i którego Mi³oœæ rozpoznajemy, poniewa¿
dzielimy siê S³owem danym nam przez Niego.
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Wy jesteœcie sol¹ ziemi.
Lecz jeœli sól utraci swój smak,
czym¿e j¹ posoliæ?
Na nic siê ju¿ nie przyda,
chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi.
Ojcze, wytworzy³em wyobra¿enie samego
siebie i to w³aœnie nazywam Synem Boga.
Jednak stworzenie jest takie, jakie zawsze
by³o, Twoje stworzenie bowiem jest niezmienne. Niech nie oddajê czci bo¿kom.
Ja jestem tym, którego mój Ojciec kocha.
Moja œwiêtoœæ pozostaje œwiat³em Nieba
i Mi³oœci¹ Boga. Czy¿ to, co umi³owane
przez Ciebie, nie jest bezpieczne? Czy¿
Œwiat³o Nieba nie jest nieskoñczone? Czy¿
Twój Syn nie jest moj¹ prawdziw¹
To¿samoœci¹, skoro Ty stworzy³eœ wszystko,
co istnieje?
Teraz jesteœmy jednym w to¿samoœci wspó³dzielonej
z Bogiem, naszym Ojcem, jako naszym jedynym
Zród³em, oraz ze wszystkim, co stworzone jako czêœæ
nas. Tak wiêc oferujemy b³ogos³awieñstwo wszystkim
rzeczom, ³¹cz¹c siê w mi³oœci z ca³ym œwiatem, który
sta³ siê jednym z nami przez nasze przebaczenie.
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Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci,
jeœli siê ktoœ nie narodzi powtórnie,
nie mo¿e ujrzeæ królestwa Bo¿ego.
Mam zaj¹æ specjalne miejsce, zagraæ rolê przeznaczon¹ tylko dla mnie. Zbawienie czeka, a¿ podejmê
siê tej roli jako czegoœ, co postanawiam robiæ. Dopóki
nie dokonam tego wyboru, jestem niewolnikiem
czasu i ludzkiego przeznaczenia. Lecz gdy ochoczo
i radoœnie pod¹¿ê drog¹, któr¹ wyznaczy³ mi plan
mego Ojca, wtedy rozpoznam, ¿e zbawienie ju¿ tu jest,
ju¿ dane wszystkim moim braciom, tak jak i nale¿y
ono ju¿ do mnie.
Ojcze, Twoja droga jest tym, na co siê dziœ
decydujê.Gdziekolwiek by mnie zaprowadzi³a, tam decydujê siê iœæ; cokolwiek
by ode mnie chcia³a, to decydujê siê
czyniæ. Twoja droga jest pewna, a jej koniec
bezpieczny. Pamiêæ Ciebie oczekuje mnie
tam. Wszystkie zaœ moje smutki koñcz¹ siê
w Twoich objêciach, co obieca³eœ Swojemu
Synowi, któremu b³êdnie wydawa³o siê, ¿e
odszed³ spod niezawodnej ochrony Twych
mi³uj¹cych Ramion.
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Kto we Mnie wierzy,
bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³,
których Ja dokonujê,
a nawet wiêksze od tych uczyni,
bo Ja idê do Ojca.
Dzisiaj chcê zaakceptowaæ prawdê o mnie samym.
Chcê powstaæ w chwale i pozwoliæ œwiat³u we mnie,
by przez ca³y dzieñ promieniowa³o na œwiat. Przynoszê
œwiatu wieœci o zbawieniu, które s³yszê, gdy Bóg, mój
Ojciec, mówi do mnie. I patrzê na œwiat, który Chrystus
chce, abym widzia³, œwiadomy tego, ¿e k³adzie on
kres gorzkiemu snowi o œmierci, œwiadomy, ¿e jest
on wo³aniem mego Ojca do mnie.
Chrystus jest dzisiaj moimi oczami oraz
uszami, które s³uchaj¹ dziœ G³osu Boga.
Ojcze, przychodzê do Ciebie poprzez Niego,
który jest Twym Synem, jak równie¿ moj¹
prawdziw¹ JaŸni¹. Amen.
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Uwalniam œwiat od wszystkiego tego,
czym myœla³em, ¿e jest,
i wybieram w zamian
moj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ.
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Jeœli zatem ca³e twoje cia³o
bêdzie rozœwietlone,
nie maj¹c w sobie ¿adnej czêœci ciemnej,
ca³e bêdzie rozœwietlone,
jak gdyby lampa oœwieca³a ciê
swym blaskiem.
Moja prawdziwa To¿samoœæ jest tak bezpieczna, tak
wznios³a, bezgrzeszna, wspania³a i wielka, w pe³ni
dobroczynna oraz wolna od winy, ¿e a¿ Niebo
wypatruje Jej, aby daæ jej œwiat³o. Rozœwietla Ona
równie¿ œwiat. Jest Ona darem, który da³ mi mój
Ojciec; tym darem, który ja równie¿ dajê œwiatu. Nie
ma innego daru prócz Tego, który mo¿e byæ b¹dŸ
dany, b¹dŸ przyjêty. Tym jest rzeczywistoœæ, wy³¹cznie
Tym. Tym jest kres iluzji. To jest prawda.
Moje Imiê, o Ojcze, wci¹¿ jest Ci znane. Ja
zapomnia³em je i nie wiem dok¹d zmierzam,
kim jestem, ani co czyniê. Przypomnij mi,
Ojcze, teraz, albowiem jestem znu¿ony
œwiatem, który widzê. Objaw mi to, co chcesz,
abym w zamian widzia³.
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I otrzymacie wszystko,
o co z wiar¹
prosiæ bêdziecie w modlitwie.
Wystarczy tylko, ¿e spojrzê na wszystkie rzeczy, które
wydaj¹ siê mnie raniæ, oraz z doskona³¹ pewnoœci¹
zapewniê siebie: „Wol¹ Boga jest, abym by³ od tego
zbawiony”, a po prostu zobaczê, jak one znikaj¹.
Wystarczy tylko, ¿e bêdê utrzymywa³ w pamiêci fakt,
i¿ Wol¹ mego Ojca dla mnie jest wy³¹cznie szczêœcie,
a odkryjê, ¿e wy³¹cznie szczêœcie przysz³o do mnie.
I wystarczy tylko, ¿e bêdê pamiêta³, i¿ Mi³oœæ Boga
otacza Jego Syna i utrzymuje Jego bezgrzesznoœæ
wiecznie doskona³¹, a bêdê mia³ pewnoœæ, ¿e jestem
zbawiony i na zawsze bezpieczny w Jego Ramionach.
Ja jestem Synem, którego On kocha. I jestem zbawiony,
poniewa¿ Bóg w Swej ³asce chce, aby tak by³o.
Ojcze, Twoja œwiêtoœæ jest moj¹ œwiêtoœci¹.
Twoja Mi³oœæ stworzy³a mnie i uczyni³a
moj¹ bezgrzesznoœæ na zawsze czêœci¹ Ciebie.
Nie ma we mnie winy ani grzechu, albowiem
nie ma ich w Tobie.
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Ty zaœ, gdy chcesz siê modliæ,
wejdŸ do swej izdebki, zamknij drzwi
i módl siê do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.
Ojcze mój, dzieñ ten chcê spêdziæ z Tob¹, tak jak
postanowi³eœ, abym spêdza³ wszystkie dni.
To zaœ, czego doœwiadczê, nie pochodzi w ogóle
z czasu. Radoœæ, która przychodzi do mnie,
to nie radoœæ dni czy godzin, albowiem
przychodzi ona z Nieba do Twojego Syna. Dzieñ
ten bêdzie Twym s³odkim przypomnieniem,
abym Ciebie pamiêta³; bêdzie Twym
mi³osiernym wo³aniem do Twego œwiêtego
Syna, znakiem, ¿e Twoja ³aska przysz³a do
mnie i ¿e Twoj¹ Wol¹ jest, bym zosta³ dziœ
uwolniony.
Spêdzamy ten dzieñ razem, ty i ja. Ca³y zaœ œwiat ³¹czy
siê z nami w naszej pieœni dziêkczynienia i radoœci
dla Tego, który da³ nam zbawienie i który nas uwolni³.
Przywrócony jest nam pokój i œwiêtoœæ. Nie ma w nas
dziœ miejsca na lêk, bowiem zaprosiliœmy mi³oœæ do
naszych serc.
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Objawi³em im Twoje imiê
i nadal bêdê objawia³,
aby mi³oœæ, któr¹ Ty Mnie umi³owa³eœ,
w nich by³a i Ja w nich.
Ojcze, Ty masz jednego Syna i to w³aœnie
na niego chcê dzisiaj patrzeæ. Stworzy³eœ
tylko jego. Dlaczego mia³bym dostrzegaæ
tysi¹ce postaci w czymœ, co pozostaje
jednym? Dlaczego mia³bym jednemu
nadawaæ tysi¹ce imion, kiedy wystarczy
tylko jedno? Twój Syn musi bowiem nosiæ
Twoje Imiê, poniewa¿ Ty go stworzy³eœ.
Niech nie postrzegam go jako obcego
zarówno dla jego Ojca, jak i dla mnie. Jest
on bowiem czêœci¹ mnie, a ja czêœci¹ jego,
my zaœ jesteœmy czêœci¹ Ciebie, któryœ jest
naszym Zród³em, z³¹czeni na wiecznoœæ
w Twojej Mi³oœci – wiecznie œwiêty Syn Boga.
My, którzy jesteœmy jednym, chcemy dziœ rozpoznaæ
prawdê o nas samych. Chcemy wróciæ do domu
i spocz¹æ w jednoœci. Tam jest bowiem pokój i nigdzie
indziej nie mo¿na go szukaæ ani znaleŸæ.
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Modl¹c siê,
nie b¹dŸcie gadatliwi jak poganie.
Oni myœl¹, ¿e przez wzgl¹d
na swe wielomówstwo bêd¹ wys³uchani.
Nie b¹dŸcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec wasz,
czego wam potrzeba,
zanim jeszcze Go poprosicie.
Ojcze nasz, któryœ jest w Niebie, œwiêæ siê
imiê Twoje. PrzyjdŸ królestwo Twoje. B¹dŸ
Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj i odpuœæ nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódŸ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode
z³ego. Bo Twoje jest królestwo, potêga i chwa³a
na wieki wieków. Amen.
Jestem taki, jakim stworzy³ mnie Bóg. Skoro
pozostajê taki, jakim stworzy³ mnie Bóg, to lêk nie
ma znaczenia, z³o nie jest rzeczywiste, a nieszczêœcie
i œmieræ nie istniej¹.
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Ojciec bowiem mi³uje Syna
i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni,
i jeszcze wiêksze dzie³a uka¿e Mu,
abyœcie siê dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umar³ych
i o¿ywia, tak równie¿ i Syn
o¿ywia tych, których chce.
Jestem Synem Boga, ca³kowitym,
uzdrowionym i doskona³ym, jaœniej¹cym
w odzwierciedleniu Jego Mi³oœci. We mnie
uœwiêcone jest Jego stworzenie i zagwarantowane ¿ycie wieczne. We mnie
mi³oœæ jest uczyniona doskona³¹, lêk jest
niemo¿liwy, a radoœæ ustanowiona bez
przeciwieñstwa. Ja jestem œwiêtym domem
Samego Boga. Ja jestem Niebem, gdzie
zamieszkuje Jego Mi³oœæ. Ja jestem Jego
œwiêt¹ Bezgrzesznoœci¹, albowiem w mojej
czystoœci spoczywa Jego w³asna.
Przynosimy radosne wieœci Synowi Boga, który
myœla³, ¿e cierpi. Teraz zostaje odkupiony. I gdy
zobaczy bramê Niebios stoj¹c¹ przed nim otworem,
wejdzie do œrodka i zniknie w Sercu Boga.
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Nie jestem cia³em. Jestem wolny.
Albowiem jestem wci¹¿ taki,
jakim stworzy³ mnie Bóg.
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I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie zwi¹zane w niebie,
a co rozwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane w niebie.
Je¿eli zaakceptujê to, ¿e jestem wiêŸniem w ciele w tym
œwiecie, w którym wszystkie rzeczy z pozoru ¿yj¹ce
wydaj¹ siê umieraæ, wtedy Ojciec mój jest wiêŸniem
wraz ze mn¹. I w to w³aœnie wierzê, gdy utrzymujê, ¿e
muszê przestrzegaæ praw, których przestrzega œwiat,
oraz gdy uwa¿am, ¿e s³aboœci i grzechy, które
dostrzegam, s¹ rzeczywiste i nie mo¿na od nich uciec.
Jeœli jestem zniewolony w jakikolwiek sposób, wtedy
nie znam swego Ojca ani swojej JaŸni. Jestem wiêc
stracony dla ca³ej rzeczywistoœci. Albowiem prawda jest
wolna, a to, co jest zniewolone, nie jest czêœci¹ prawdy.
Ojcze, nie proszê o nic prócz prawdy.
Mia³em wiele g³upich myœli o sobie oraz
mym stworzeniu i wprowadzi³em do mego
umys³u sen o lêku. Dzisiaj ju¿ nie chcê œniæ.
Wybieram drogê do Ciebie zamiast
szaleñstwa i lêku. Prawda bowiem jest
bezpieczna i tylko mi³oœæ jest pewna.
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S³yszeliœcie, ¿e powiedziano:
Oko za oko i z¹b za z¹b!
A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu z³emu.
Pozostajê pod wp³ywem jedynie w³asnych myœli.
Tylko to wystarczy, by zbawienie przysz³o dla ca³ego
œwiata. Albowiem w tej jednej myœli ka¿dy zostaje
wreszcie uwolniony od lêku. Teraz bowiem nauczy³em siê, ¿e nikt mnie nie przera¿a i nic nie mo¿e mi
zagroziæ. Nie mam wrogów i jestem bezpieczny
wobec wszelkich zewnêtrznych rzeczy. Moje myœli
mog¹ mnie przeraziæ, jednak skoro myœli te nale¿¹
tylko do mnie, mam moc, by je zmieniæ i wymieniæ
ka¿d¹ myœl o lêku na szczêœliw¹ myœl mi³oœci.
Ukrzy¿owa³em sam siebie. Planem Boga by³o jednak,
by Jego umi³owany Syn zosta³ odkupiony.
Twój plan jest pewny, mój Ojcze, tylko Twój.
Wszystkie inne plany zawiod¹. I bêdê mia³
przera¿aj¹ce myœli, dopóki nie nauczê siê,
¿e Ty da³eœ mi jedyn¹ Myœl, która prowadzi
mnie do zbawienia. Moje w³asne myœli
zawiod¹ i poprowadz¹ mnie donik¹d. Myœl
zaœ, któr¹ mi da³eœ, obiecuje zaprowadziæ
mnie do domu, poniewa¿ zawiera w sobie
Twoj¹ obietnicê dla Twego Syna.
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Je¿eli we Mnie trwaæ bêdziecie,
a s³owa moje w was,
to proœcie, o cokolwiek chcecie,
a to wam siê spe³ni.
Dzisiaj budzê siê z radoœci¹, oczekuj¹c ¿e przyjd¹ do
mnie od Boga jedynie szczêœliwe rzeczy. Proszê, aby
jedynie one przysz³y, i uœwiadamiam sobie, ¿e na
moje zaproszenie odpowiedz¹ myœli, do których to
zaproszenie wys³a³em. I bêdê prosi³ tylko o radosne
rzeczy w chwili, gdy zaakceptujê swoj¹ œwiêtoœæ.
Albowiem jaki by³by u¿ytek z mojego bólu, jakiemu
celowi s³u¿y³oby moje cierpienie i jak¹ korzyœæ
przyniós³by mi mój smutek i strata, je¿eli ob³¹kanie
odchodzi dziœ ode mnie i zamiast niego akceptujê
moj¹ œwiêtoœæ?
Ojcze, moja œwiêtoœæ jest Twoj¹ Œwiêtoœci¹.
Pozwól mi siê w niej weseliæ oraz dziêki
przebaczeniu wróciæ do zdrowia. Twój Syn
jest wci¹¿ taki, jakim go stworzy³eœ. Moja
œwiêtoœæ jest czêœci¹ mnie, a tak¿e czêœci¹
Ciebie. A có¿ mo¿e odmieniæ Sam¹ Œwiêtoœæ?
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Oni nie s¹ ze œwiata,
jak i Ja nie jestem ze œwiata.
Uœwiêæ ich w prawdzie.
S³owo Twoje jest prawd¹.
Mój Ojciec zna moj¹ œwiêtoœæ. Czy mam siê wypieraæ
Jego wiedzy i wierzyæ w to, co Jego wiedza czyni
niemo¿liwym? Czy mam akceptowaæ jako prawdê
to, co On og³asza fa³szywym? Czy te¿ mam przyj¹æ
Jego S³owo jako to, czym jestem, skoro On jest
moim Stwórc¹ oraz Tym, który zna prawdziw¹
naturê Swego Syna?
Ojcze, myli³em siê co do siebie, poniewa¿ nie
zdawa³em sobie sprawy, z jakiego Zród³a
przyby³em. Nie opuœci³em tego Zród³a, aby
wejœæ w cia³o i umrzeæ. Moja œwiêtoœæ
pozostaje czêœci¹ mnie, tak jak ja jestem
czêœci¹ Ciebie. A moje b³êdy dotycz¹ce
mnie s¹ snami. Pozwalam im dzisiaj odejœæ.
I stojê gotowy, by przyj¹æ jedynie Twoje S³owo
na okreœlenie tego, czym naprawdê jestem.
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Jak¿e ciasna jest brama
i w¹ska droga,
która prowadzi do ¿ycia,
a ma³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹!
Nie zrozumia³em, co uczyni³o mnie wolnym,
ani czym jest moja wolnoœæ, ani gdzie jej
szukaæ. Ojcze, szuka³em na pró¿no, a¿
us³ysza³em Twój G³os kieruj¹cy mn¹. Teraz
nie chcê ju¿ wiêcej prowadziæ sam siebie.
Nie stworzy³em bowiem ani nie zrozumia³em sposobu znalezienia swojej wolnoœci.
Mam jednak ufnoœæ w Ciebie. Ty, który
obdarzy³eœ mnie wolnoœci¹ jako Twego
œwiêtego Syna, nie bêdziesz dla mnie
zaginiony. Kieruje mn¹ Twój G³os, a droga
do Ciebie otwiera siê w koñcu i przejaœnia.
Ojcze, moja wolnoœæ jest tylko w Tobie.
Ojcze, wol¹ m¹ jest powróciæ.
Dzisiaj odpowiadamy na rzecz œwiata, który zostanie
uwolniony razem z nami. Jak¹¿ radoœæ przynosi nam
odnalezienie naszej wolnoœci na niezawodnej drodze,
któr¹ ustanowi³ nasz Ojciec. I jak¿e pewne jest
zbawienie ca³ego œwiata, gdy poznajemy, ¿e nasz¹
wolnoœæ mo¿emy znaleŸæ jedynie w Bogu.
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Kto s³ucha s³owa mego
i wierzy w Tego, który Mnie pos³a³,
ma ¿ycie wieczne i nie idzie pod s¹d,
lecz ze œmierci przeszed³ do ¿ycia.
Jak¹¿ g³upot¹, Ojcze, jest wierzyæ, ¿e Twój
Syn mo¿e sprowadziæ na siebie cierpienie!
Czy mo¿liwe jest, by przygotowa³ on plan
w³asnego potêpienia i by³ zostawiony bez
pewnej drogi do swego uwolnienia? Ty mnie
kochasz, Ojcze. Nigdy nie pozostawi³byœ
mnie opuszczonym, bym umar³ w œwiecie
bólu i okrucieñstwa. Jak¿e mog³em s¹dziæ,
¿e Mi³oœæ opuœci³a Sam¹ Siebie? Nie
istnieje ¿adna wola poza Wol¹ Mi³oœci.
Lêk jest snem i nie posiada woli, która
mog³aby k³óciæ siê z Twoj¹ Wol¹. Konflikt
jest snem, a pokój obudzeniem. Œmieræ jest
iluzj¹, ¿ycie – wieczn¹ prawd¹. Nie ma
przeciwieñstwa dla Twej Woli. Nie istnieje
¿aden konflikt, albowiem moja wola jest
Twoj¹ Wol¹.
Przebaczenie pokazuje nam, ¿e Wola Boga jest
jedna i ¿e my mamy w niej udzia³. Spójrzmy na
œwiête wizje, które ukazuje dziœ przebaczenie, abyœmy
mogli odnaleŸæ pokój Boga. Amen.
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Niebo jest decyzj¹, któr¹ muszê podj¹æ.
Podejmujê j¹ teraz i nie zmieniê zdania,
poniewa¿ jest to jedyna rzecz, której chcê.

Ja im przekaza³em Twoje s³owo,
a œwiat ich znienawidzi³ za to,
¿e nie s¹ ze œwiata,
jak i Ja nie jestem ze œwiata.
Myli³em siê, kiedy myœla³em, ¿e ¿y³em w oderwaniu
od Boga, jako oddzielna istota, która porusza siê
w izolacji, niezale¿na i zamieszkuj¹ca w ciele. Teraz
wiem, ¿e moje ¿ycie jest ¿yciem Boga, nie mam innego
domu i nie istniejê poza Nim. On nie ma ¿adnych Myœli,
które nie s¹ czêœci¹ mnie, a ja nie mam ¿adnych myœli
oprócz tych, które pochodz¹ od Niego.
Ojcze, pozwól mi zobaczyæ twarz Chrystusa
zamiast moich b³êdów. Albowiem Ja, który
jestem Twym œwiêtym Synem, jestem bez
grzechu. Chcê spojrzeæ na moj¹ bezgrzesznoœæ, poczucie winy obwieszcza bowiem,
¿e nie jestem Twoim Synem. Ja zaœ nie
chcê ju¿ d³u¿ej zapominaæ Ciebie. Jestem
tu samotny i ³aknê Nieba, gdzie jestem
w domu. Dzisiaj chcê powróciæ. Moje Imiê
jest Twoim Imieniem i uznajê, ¿e jestem
Twoim Synem.
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Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam:
Jeœli kto zachowa moj¹ naukê,
nie zazna œmierci na wieki.
Nie ma œmierci i wyrzekam siê jej teraz w ka¿dej formie.
Bóg nie stworzy³ œmierci. Dlatego te¿ jak¹kolwiek
formê ona przybiera, musi to byæ iluzja. Oto stanowisko,
jakie dziœ zajmujê. I jest mi dane spojrzeæ poza œmieræ
i zobaczyæ ¿ycie ponad ni¹.
Ojcze, pob³ogos³aw dziœ moje oczy. Jestem
Twoim pos³añcem i chcê spogl¹daæ na
pe³ne chwa³y odzwierciedlenie Twej
Mi³oœci, która jaœnieje we wszystkim. Ja
¿yjê i poruszam siê tylko w Tobie. Nie
jestem oddzielony od Twego wiecznego
¿ycia. Nie ma œmierci, albowiem œmieræ
nie jest Twoj¹ Wol¹. I mieszkam tam, gdzie
mnie umiejscowi³eœ - w ¿yciu, które dzielê
z Tob¹ i ze wszystkimi ¿yj¹cymi istotami abym by³ taki jak Ty, na zawsze czêœci¹
Ciebie. Akceptujê Twe Myœli jako swe
w³asne, a moja wola jest jednym z Twoj¹
Wol¹ na wiecznoœæ. Amen.
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Jeœli chcesz byæ doskona³y,
idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim,
a bêdziesz mia³ skarb w niebie.
Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!
Mogê ten œwiat ca³kowicie opuœciæ, jeœli tak
postanowiê. Nie œmieræ czyni to mo¿liwym, lecz
zmiana zdania na temat celu tego œwiata. Je¿eli wierzê,
¿e œwiat posiada wartoœæ, jakim go teraz postrzegam,
to i bêdzie on wci¹¿ trwa³ dla mnie. Lecz jeœli nie
widzê ¿adnej wartoœci w œwiecie, jakim go postrzegam,
ani niczego, co chcê zatrzymaæ jako swoje czy szukaæ
jako celu, to œwiat ten odejdzie ode mnie. Nie d¹¿y³em
bowiem do tego, by iluzje zast¹pi³y prawdê.
Ojcze, mój dom oczekuje mego radosnego
powrotu. Twoje Ramiona s¹ otwarte i s³yszê
Twój G³os. Po có¿ mam zwlekaæ w miejscu
daremnych pragnieñ i rozwianych marzeñ,
kiedy Niebo tak ³atwo mo¿e byæ moje?
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Kto zaœ bêdzie pi³ wodê,
któr¹ Ja mu dam,
nie bêdzie pragn¹³ na wieki,
lecz woda, któr¹ Ja mu dam,
stanie siê w nim Ÿród³em
tryskaj¹cym ku ¿yciu wiecznemu.
Otacza mnie pe³nia ¿ycia, które Bóg stworzy³ w Swej
Mi³oœci. Wo³a ono do mnie w ka¿dym uderzeniu
serca i w ka¿dym oddechu, w ka¿dym czynie i ka¿dej
myœli. Moje serce wype³nione jest pokojem, a moje
cia³o przepe³nione celem przebaczania. Teraz mój
umys³ jest uzdrowiony i dane mi jest wszystko, czego
potrzebujê do zbawienia œwiata. Ka¿de uderzenie serca
przynosi mi pokój, ka¿dy oddech nape³nia mnie moc¹.
Jestem pos³añcem Boga, kierowanym Jego G³osem,
podtrzymywanym przez Niego w mi³oœci, zawartym
na zawsze w ciszy i pokoju Jego kochaj¹cych Ramion.
Ka¿de uderzenie serca wzywa Jego Imiê i na ka¿de
odpowiada Jego G³os zapewniaj¹c mnie, ¿e w Nim
jestem w domu.
Obym pos³ucha³ Twojej Odpowiedzi, a nie
swojej. Ojcze, moje serce bije w pokoju
stworzonym przez Serce Mi³oœci. Tam i tylko
tam mogê byæ w domu.
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Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am.
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane.
Dziêkujê Ci, Ojcze, za Twój plan zbawienia
mnie od piek³a, które wytworzy³em. Nie jest
ono rzeczywiste. Ty zaœ da³eœ mi œrodki, za
pomoc¹ których mogê sobie udowodniæ
jego nierealnoœæ. Klucz jest w moich rêkach
i dotar³em ju¿ do drzwi, poza którymi le¿y
koniec snów. Stojê przed bram¹ Nieba
zastanawiaj¹c siê, czy powinienem wejœæ i byæ
w domu. Niech dzisiaj nie czekam wiêcej.
Niech przebaczê wszystkim rzeczom i niech
stworzenie bêdzie takie, jakim Ty chcesz, aby
by³o, i jakim jest. Niech pamiêtam, ¿e jestem
Twym Synem, a otwieraj¹c w koñcu drzwi,
niech zapomnê z³udzenia w p³on¹cym œwietle
prawdy, gdy pamiêæ o Tobie powraca do mnie.
Przebacz mi teraz. Przychodzê do ciebie, aby zabraæ
ciê ze sob¹ do domu. A gdy idziemy, œwiat idzie
z nami nasz¹ drog¹ do Boga.
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I tak¿e chwa³ê, któr¹ Mi da³eœ,
przekaza³em im, aby stanowili jedno,
tak jak My jedno stanowimy,
Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby siê tak zespolili w jedno.
Ojcze, zosta³em stworzony w Twoim Umyœle _
œwiêta Myœl, która nigdy nie opuœci³a swego
domu. Jestem na zawsze Twym Skutkiem,
a Ty na wieki wieków jesteœ moj¹ Przyczyn¹.
Pozosta³em taki, jakim mnie stworzy³eœ.
Przebywam wci¹¿ tam, gdzie mnie osadzi³eœ.
Wszystkie zaœ Twe atrybuty trwaj¹ we mnie,
poniewa¿ Twoj¹ Wol¹ jest mieæ Syna tak
podobnego do jego Przyczyny, ¿e Przyczyna
i Jej Skutek s¹ nie do rozró¿nienia. Niech
poznam, ¿e jestem skutkiem Boga, a wiêc mam
tak¹ sam¹ jak Ty moc tworzenia. Tak jak jest
w Niebie, tak i na ziemi. Stosujê siê tutaj do
Twego planu i wiem, ¿e zbierzesz w koñcu
Swoje skutki w spokojne Niebo Twojej
Mi³oœci, w którym ziemia zniknie, a wszystkie
oddzielone myœli zjednocz¹ siê w chwale jako
Syn Boga.
Zobaczmy dzisiaj jak znika ziemia, jak wpierw przemieniona, a nastêpnie ogarniêta przebaczeniem,
zlewa siê ca³kowicie ze œwiêt¹ Wol¹ Boga.
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Ojcze, Ty stoisz przede mn¹ i za mn¹,
obok mnie, tam, gdzie widzê siebie
i dok¹dkolwiek zmierzam.
Ty jesteœ we wszystkich rzeczach, na
które patrzê, w dŸwiêkach, które s³yszê,
i w ka¿dej d³oni, która siêga po moj¹ d³oñ.
W Tobie czas znika, a miejsce staje siê
koncepcj¹ bez znaczenia.
Albowiem to, co otacza Twego Syna
i utrzymuje Go w bezpieczeñstwie, to
Sama Mi³oœæ. Nie ma innego Zród³a ni¿
to i nie istnieje nic, co nie podziela Jego
Œwiêtoœci, co by³oby poza Twoim jedynym
stworzeniem lub poza Mi³oœci¹, która
zawiera w Sobie wszystkie rzeczy.
Ojcze, Twój Syn jest taki jak Ty.
Przychodzê dziœ do Ciebie w Twoim
W³asnym Imieniu, aby pozostaæ w pokoju
Twej wiecznej Mi³oœci.
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JEZUS CHRYSTUS
Nie potrzeba pomocy we wst¹pieniu do Nieba,
albowiem nigdy go nie opuœci³eœ. Lecz pomoc z
zewn¹trz jest potrzebna dla takiego ciebie, jakim
okreœlaj¹ ciê fa³szywe przekonania o twojej To¿samoœci,
któr¹ w rzeczywistoœci ustanowi³ sam Bóg.
Dani ci s¹ pomocnicy pod wieloma postaciami,
choæ na o³tarzu s¹ oni jednym. Za ka¿dym z nich stoi
Myœl Boga i to siê nigdy nie zmieni. Lecz maj¹ oni
imiona, które przez jakiœ czas ró¿ni¹ siê, albowiem
czas potrzebuje symboli, sam bêd¹c nieprawdziwym.
Tych imion s¹ legiony, lecz my nie wyjdziemy poza
imiona, których u¿ywa sam kurs.
Bóg nie pomaga, poniewa¿ nie zna On potrzeb.
Ale to On stwarza wszystkich Pomocników dla Swego
Syna, gdy ten wierzy, i¿ jego fantazje s¹ prawdziwe.
Dziêkuj za nich Bogu, albowiem oni zaprowadz¹ ciê
do domu.
Imiê Jezusa jest imieniem tego, który by³ cz³owiekiem, lecz zobaczy³ twarz Chrystusa we wszystkich
swoich braciach i przypomnia³ sobie Boga. Tak wiêc
uto¿sami³ siê z Chrystusem, nie cz³owiekiem ju¿,
lecz jednym z Bogiem.
Cz³owiek ten by³ iluzj¹, albowiem wydawa³ siê
odrêbn¹ istot¹, krocz¹c¹ samodzielnie w ciele, które
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wydawa³o siê oddzielaæ jego jaŸñ od JaŸni, tak jak
czyni¹ to wszystkie iluzje. Jednak kto mo¿e zbawiaæ,
jeœli nie widzi iluzji, a nastêpnie nie rozpoznaje ich
jako tego, czym s¹?
Jezus pozostaje Zbawicielem, poniewa¿ zobaczy³
fa³sz, nie akceptuj¹c go jako prawdy. Chrystus zaœ
potrzebowa³ jego postaci, by móc ukazaæ siê ludziom
i zbawiæ ich od ich w³asnych iluzji.
W jego ca³kowitym uto¿samieniu siê z Chrystusem
– doskona³ym Synem Boga, Jego jedynym stworzeniem
oraz Jego szczêœciem, na zawsze takim jak On i w
jednoœci z Nim – Jezus sta³ siê tym, czym wszyscy
z was byæ musz¹. Przeby³ on tê drogê dla was,
abyœcie pod¹¿yli za Nim.
Prowadzi ciê on z powrotem do Boga, poniewa¿
zobaczy³ przed sob¹ drogê i poszed³ ni¹. Dokona³
jasnego rozró¿nienia, dla ciebie wci¹¿ niejasnego,
pomiêdzy fa³szem a prawd¹. Zaoferowa³ ci ostateczn¹
demonstracjê faktu, ¿e zabicie Syna Bo¿ego jest
niemo¿liwe, ani te¿ jego ¿ycie nie mo¿e byæ w ¿aden
sposób odmienione przez grzech i z³o, z³oœliwoœæ,
lêk czy œmieræ.
A zatem wszystkie twoje grzechy zosta³y
przebaczone, poniewa¿ w ogóle nie nios³y ze sob¹
¿adnych skutków. Tak wiêc by³y one tylko snami.
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Powstañ z nim, który ci to pokaza³, albowiem
winny to jesteœ temu, który dzieli³ twoje sny, tak
aby mog³y byæ rozwiane. I wci¹¿ je dzieli, aby byæ
w jednoœci z tob¹.
Czy jest on Chrystusem? O tak, razem z tob¹.
Jego krótkie ¿ycie na ziemi nie by³o wystarczaj¹ce,
by nauczyæ potê¿nej lekcji, której on sam nauczy³ siê
dla was wszystkich. Pozostanie on z tob¹, aby
wyprowadziæ ciê z piek³a, które wytworzy³eœ, do
samego Boga. A kiedy po³¹czysz sw¹ wolê z jego wol¹,
twój wzrok bêdzie jego widzeniem, albowiem oczy
Chrystusa s¹ wspólne.
Pod¹¿anie wraz z nim jest tak samo naturalne jak
pod¹¿anie z bratem, którego znasz od urodzenia,
albowiem taki jest on naprawdê. Uczyniono wiele
¿a³osnych bo¿ków z tego, który chce byæ dla œwiata
jedynie bratem. Wybacz mu swoje iluzje i zobacz, jak
drogim bêdzie on dla ciebie bratem. Albowiem
uspokoi on wreszcie twój umys³ i doprowadzi go wraz
z tob¹ do twego Boga.
Czy jest on jedynym Pomocnikiem Boga?
Bynajmniej. Albowiem Chrystus przyjmuje wiele
postaci o ró¿nych imionach, do chwili gdy ich jednoœæ
mo¿e zostaæ rozpoznana. Lecz Jezus jest dla ciebie
zwiastunem jedynego Chrystusowego pos³ania
Mi³oœci Boga. Nie potrzebujesz ¿adnego innego.
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Mo¿na czytaæ jego s³owa i czerpaæ z nich korzyœæ
bez zaakceptowania go w swoim ¿yciu. Jednak
pomóg³by on ci jeszcze bardziej, gdybyœ podzieli³ siê
z nim swoimi cierpieniami i radoœciami, a nastêpnie
zostawi³ jedne i drugie, aby odnaleŸæ pokój Boga.
Przede wszystkim jednak pragnie on, abyœ nauczy³
siê jego lekcji, a brzmi ona tak:
Nie ma œmierci, poniewa¿ Syn Boga jest
taki jak jego Ojciec. Nic z tego, co mo¿esz
zrobiæ, nie mo¿e zmieniæ Wiecznej Mi³oœci.
Zapomnij swe sny o grzechu i winie,
a zamiast tego chodŸ ze mn¹, by mieæ
udzia³ w zmartwychwstaniu Syna Bo¿ego.
I przyprowadŸ ze sob¹ wszystkich tych,
których On do ciebie pos³a³, abyœ siê nimi
opiekowa³, tak jak ja opiekujê siê tob¹.
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Te s³owa Jezusa Chrystusa
s¹ zaczerpniête z Pisma Œwiêtego
(przek³ad wed³ug Biblii Tysi¹clecia)
i z bo¿ej instrukcji zbawienia, jak¹ jest
Twój Kurs Cudów.

Kontakt w Polsce:
KURS CUDÓW DLA WSZYSTKICH
tel. 501 869 899 • eapoland@go2.pl
www.kurscudow.org
Kontakt w USA:
A COURSE IN MIRACLES INTERNATIONAL
Miracles Communication Center
PO Box 217, Lake Delton, WI 53940, USA
tel. (608) 253-4622 • fax: (608) 253-2892
www.acimi.com • mcc@acimi.com

