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Emmet Fox w ciągu swojego życia – kiedy co tydzień przemawiał do tłumów gromadzących się, by wysłuchać jego przemyśleń na temat duchowego sensu życia – otrzymywał wiele listów,
w których ludzie wyrażali swoją wdzięczność za to, że nadał ich
życiu znaczenia i napełnił radością. Najczęściej powtarzające się
słowa to: „Odmieniłeś moje życie”. Nie dziwi fakt, że publikacja
jego siedmiu książek i wielu broszur odbiła się szerokim echem
w całym kraju oraz na świecie; niektóre z nich zostały przetłumaczone na inne języki.
Dziwi natomiast – i to nawet jego wydawców, którzy zdawali sobie sprawę z zasięgu i mocy wpływu Emmeta – że wiele
lat po jego śmierci, reakcja na jego nauczanie pozostaje wciąż
taka sama. Życie wielu ludzi, pod wpływem jego książek, nawet teraz ulega diametralnej zmianie. Są to zmiany na poziomie osobistym, które przynoszą wielką satysfakcję: na przykład
mężczyzna, który całkowicie zmienił swoje podejście do życia,
natychmiast dzieli się źródłem, z którego zaczerpnął siłę, z drugą
osobą będącą w rozpaczy i smutku.
Stąd zrodził się pomysł na książkę dla jego przyjaciół i naśladowców; książkę powstałą z nieopublikowanych notatek i manuskryptów Emmeta. Jednak, aby w pełni przekazać wiadomość
płynącą z ewangelii, jakby życzył sobie tego doktor Fox, zapadła
decyzja, aby z jego dzieł opublikowanych i nieopublikowanych
zaczerpnąć esencję jego przesłania. W życiu doktora Foxa bardzo
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duże znaczenie odgrywała poezja, z tego też względu trzy medytacje składają się wyłącznie z jego ulubionego wiersza i fragmentu Pisma Świętego.
W tej książce znajdziesz nie tylko niepublikowane dotychczas
wskazówki na każdy dzień, ale również ulubione przez wiele
osób fragmenty z pierwszego wydania Kazania na górze lub Power Through Constructive Thinking*. Owa publikacja w żaden
sposób nie może zastąpić pełnych dyskusji na ważne tematy
przedstawionych we wcześniejszych książkach i z tego względu
mamy nadzieję, że skrócone wiadomości przekazane w niniejszym wydaniu sprawią, iż każdy czytelnik prędzej czy później
sięgnie po wcześniejsze publikacje.
Kazanie na górze osiągnie niedługo nakład miliona sprzedanych egzemplarzy tak, jak przewidział jego autor. Jednak z uwagi na duże zapotrzebowanie na tego typu literaturę o tematyce
rozwoju duchowego, która jest zarówno inspirująca, jak i wymagająca, spowoduje, że sprzedaż znacznie przekroczy milion
egzemplarzy. Codzienna lektura nowej publikacji powinna
przywrócić do życia słowa Emmeta Foxa, albo, jak on sam by
wolał – słowo Boże.
– Wydawcy

* Wszystkie polskojęzyczne przekłady dzieł tego autora dostępne są w sklepie www.talizman.pl
(przyp. wyd. pol.).

Dzień 1

Wyzwolenie
Istnieje mistyczna Siła, która potrafi przemienić twoje życie tak
dogłębnie, radykalnie i całkowicie, że gdy proces dobiegnie końca, twoi przyjaciele z trudem cię rozpoznają; nawet ty sam z trudem będziesz potrafił rozpoznać samego siebie.
Potrafi cię ona dźwignąć z łoża i uwolnić od choroby, abyś
mógł iść w świat i żyć tak, jak tego zapragniesz. Potrafi otworzyć
więzienne drzwi i uwolnić więźnia.
Siła ta potrafi zrobić z tobą to, co prawdopodobnie w tej
chwili jest dla ciebie najistotniejsze: potrafi znaleźć za ciebie
twoje prawdziwe miejsce w życiu.
Siła ta nie jest niczym innym, jak pierwotną Siłą Istnienia,
a odkrycie jej jest boskim prawem każdego człowieka.
...królestwo Boże pośród was jest* (Łukasz 17:21).
...starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane (Mateusz 6:33).

*

Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia wyd. Pallottinum 2003.
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Dzień 2

Wewnętrzna siła
Ale jak skontaktować się z tą cudowną Siłą? Odpowiedź jest
prosta – znajdziesz ją we własnej świadomości, ostatnim miejscu, w którym większość ludzi by jej szukało. Wewnątrz twojego
własnego umysłu istnieje źródło energii, które jest potężniejsze
niż elektryczność, silniejsze od ładunku wybuchowego – nieskończone i niewyczerpalne. Musisz jedynie nawiązać z nim
kontakt, aby zaczęło dla ciebie działać. Ta Zamieszkująca ciebie
Siła, Wewnętrzne Światło określane jest w Biblii jako dziecko.
Świadome odkrycie przez ciebie tej Siły oraz twoja determinacja, aby z niej korzystać, są narodzinami dziecka.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na
Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Księga
Izajasza 9:5).
To znakomity opis tego, co dzieje się, gdy duchowa idea,
Dziecko, narodzi się w twojej duszy. Kroczenie w ciemności,
moralnej lub fizycznej, przebywanie w ciemnej dolinie – czyli
tam, gdzie nie ma radości, nadziei i nawet szacunku do samego
siebie – w znakomity sposób przedstawia to, jak wygląda egzystencja wielu osób, nim owo światło rozpali się w ich pełnym
rozpaczy życiu. A Prorok popada w uwielbienie, kontemplując
nadejście wybawienia:
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad
mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Księga Izajasza 9:1).
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Dzień 3

Zrzuć swą troskę na Pana
Gdy już nawiążesz kontakt z wewnętrzną Siłą i pozwolisz jej
kierować swoim życiem, ona zajmie się twoimi wszystkimi sprawami od najważniejszych do najmniej ważnych. Na Jego barkach spoczęła władza. Jesteś zmęczony, zmartwiony, słaby, chory
i przygnębiony, ponieważ próbowałeś dźwigać wszystko na swoich barkach – ciężar okazał się dla ciebie zbyt duży i ugiąłeś się
pod nim. Ale teraz wszystko, to jest ciężar zarabiania na życie,
wyleczenia się z choroby lub naprawienia swoich błędów, przekazujesz Dziecięciu. Ono, Wszechmocne i Niestrudzone, bierze
go na siebie z radością, i tym samym wszelkie twoje trudności
dobiegają końca.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma... (Psalm 55:23).
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Dzień 4

Nowe narodziny
Prorok Izajasz mówi o „Imieniu” Dziecka, a jeśli wiesz cokolwiek na temat symbolizmu biblijnego, to zdajesz sobie sprawę,
że dowiesz się teraz czegoś fundamentalnego, ponieważ w Biblii, imię czegokolwiek odnosi się do charakteru lub natury tej
rzeczy. Imię nie jest po prostu jakąś przypadkową etykietą, ale
hieroglifem duszy. Poznajemy pięć imion lub cech Dziecka.
Najpierw Izajasz mówi, że imię Dziecka to Cudowny (przedziwny). Słowo to wymaga drobiazgowej analizy. Użyte w Biblii
wskazuje na cud – ni mniej, ni więcej, tylko tyle. Biblia często
powtarza, że cuda się zdarzają i wielokrotnie możemy w niej
o nich przeczytać. Co więcej, powtarza, że cuda będą zdarzać
się zawsze, jeśli będziesz wierzył, że są możliwe oraz uznasz moc
Boga i będziesz się na Niego powoływał.
Gdy tylko Dziecko narodzi się w twojej świadomości, cud pojawi się w twoim życiu. Nie oznacza to, że pogodzisz się ze swoim obecnym losem albo, że będziesz stawiał czoło tym samym
trudnościom, ale z większą odwagą lub jaśniejszym umysłem.
Jedyne, co to oznacza, to cud.
Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga
wszystko jest możliwe» (Mateusz 19:26).
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Dzień 5

Twój Doradca
Prorok Izajasz Dziecię nazywa także „Doradcą”. Doradca to
ktoś, kto kieruje. Jeżeli martwisz się, ponieważ nie wiesz, czy powinieneś podjąć jakąś ważną decyzję, przyjąć ofertę biznesową,
podpisać ważny dokument, wejść z kimś w spółkę, zrezygnować
z posady, zaufać komuś lub czy coś powiedzieć – wtedy Dziecko
będzie twoim Doradcą.
Potem prorok wyjawia nam, kim naprawdę jest Dziecko. Jest
ono Bogiem we własnej osobie, „Bogiem Mocnym”. I w rzeczy
samej, mistyczna Siła, która przemienia, przekształca i przeobraża, to Bóg, zawsze obecny w tobie i zawsze ci dostępny.
...Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł (Jan
14:10). Przeczytaj ewangelię św. Jana 14: 10-17.
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Dzień 6

Twój Ojciec
Czwarte imię wymieniane przez proroka Izajasza brzmi Odwieczny Ojciec. Jezus wyraźnie to zaznaczał: Bóg jest naszym Ojcem,
a nie tylko Stworzycielem. Każdy z nas musi to sobie uświadomić.
Na piątym miejscu wymienia chyba najpotężniejsze imię ze
wszystkich: „Książę Pokoju”. Zastanów się, co by oznaczało dla
ciebie osiągnięcie doskonałego pokoju duszy, gdybyś tylko mógł
to osiągnąć. Gdyby w twojej duszy panował prawdziwy pokój,
czy uważasz, że w takiej sytuacji twoje ciało mogłoby być chore?
Gdybyś został obdarowany takim prawdziwym pokojem duszy,
to z jaką łatwością mógłbyś odnaleźć swoje miejsce w świecie. Jak
szybko i wydajnie wykonywałbyś swoją pracę. Gdy osiągniesz
prawdziwy pokój duszy, umożliwisz Dziecku nauczenie cię nowych rzeczy, które w chwili obecnej są poza twoim zrozumieniem.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie
Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki (Księga Izajasza 9:6).
Biorąc pod uwagę fakt, że dusze słabsze, bojaźliwe, niewierzące i przygnębione mogłyby nie uwierzyć w prawdziwość takich
wieści, prorok kończy słowami zapewnienia:
...Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona (Księga Izajasza 9:6).
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Dzień 7

Twój Pan
W umysłach wielu ludzi panuje zamęt co do tego, w jaki sposób
osiągnąć harmonię i spełnienie.
Jedynym rozwiązaniem jest nawiązanie kontaktu z boską Siłą
zamieszkującą w twojej duszy – ona zajmie się trudnościami
twojego życia w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw upora
się z najpilniejszymi sprawami. Jedynym prawdziwym lekarstwem na każdy twój kłopot – jak podpowiada nam Biblia – jest
odnalezienie i poznanie Zamieszkującej w tobie Obecności.
Pojednaj się, zawrzyj z Nim pokój, a dobra do ciebie powrócą
(Hiob 22:21).
A zatem jest to twoje jedyne zadanie – odnaleźć i świadomie
poznać Zamieszkującego w tobie Pana. Widzisz teraz, jak – po
zrozumieniu tego faktu – zamęt rozpływa się i wyłania doskonała prostota wszystkiego.
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Dzień 8

Zacznij dziś
Pierwszy krok, którego musi się podjąć każdy żarliwy student, aby
odnaleźć w sobie Wewnętrzne Światło, to obrać właściwą dla siebie metodę działania i działać. Zwykłe czytanie książek, robienie
postanowień lub mówienie o tym, nigdzie cię nie zaprowadzi.
Obierz definitywną metodę działania i skrupulatnie każdego dnia rób co trzeba; przez dłuższy czas trzymaj się wybranej
przez siebie metody tak, abyś mógł dokładnie ją wypróbować.
Przecież na pewno nie oczekiwałbyś tego, że po dwóch, trzech
próbach zaczniesz pięknie grać na skrzypcach albo że będziesz
umiał jeździć samochodem bez wcześniejszej praktyki.
Zacznij pracować nad jakimś konkretnym problemem, wybierając najlepiej ten, którego obawiasz się najbardziej. Pracuj
nad nim wytrwale, a jeśli w swoim wnętrzu na przykład po
dwóch tygodniach nie odczujesz żadnej poprawy, to wtedy
wypróbuj swoją metodę na innym problemie. Jeżeli wciąż nie
będziesz widział rezultatów, odrzuć tę metodę i obierz inną. Pamiętaj, zawsze jest jakieś wyjście. Problem nie tkwi w pozbyciu
się trudności, ale w odnalezieniu najlepszej metody do działania.
...O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje (Jan
16:23).
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Dzień 9

Bez modlitwy nie ma rezultatów
Jest tylko jeden sposób, aby dokonywać postępu na płaszczyźnie
duchowej, a mianowicie należy praktykować Bożą Obecność. Ludzie cały czas poszukują skrótów, ale jak to zwykle bywa, leniwi
na dłuższą metę zawsze skazują się na ból. A kiedy już stracą czas
na chodzenie bocznymi ścieżkami, porażka i cierpienie w końcu
doprowadzają ich do zrozumienia prawdy – nic nie może zastąpić
modlitwy, czyli świadomego rozmyślania nad Istotą Boga.
Jeśli twoja intuicyjna natura jest dobrze rozwinięta, rzadko
kiedy będziesz musiał uciekać się do formalnych wyrażeń. To
coś wspaniałego – kto będzie trudził się wchodzeniem na drabinę, kiedy ma w sobie dość siły, aby przeskoczyć przez mur?
Nie można jednak pominąć faktu, że wielu ludzi wciąż posługuje się formalnymi wyrażeniami Prawdy i osiąga w ten sposób
dobre rezultaty. Nie chodzi tu o powtarzanie afirmacji jak papuga. Ci, którzy zachowują się jak papuga, nieuchronnie, tak
jak ona, całe życie pozostają w klatce. Ktoś o swoim przyjacielu, który zawsze stosował te same sformułowania, powiedział:
„Cały czas posługuje się starymi afirmacjami, ale za każdym
razem wlewa w nie świeże uczucie”.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze (Psalm 145:18).
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Dzień 10

Wytrwałość przynosi rezultaty
Modlitwa, to jedyna rzecz, która może dokonać zmiany w twoim życiu. Jeśli będziesz zwracał się bezpośrednio do Boga słowami prostej, afirmacyjnej modlitwy, uleczysz swoje ciało, wprowadzisz pokój i harmonię do swojego życia, a pomyślność stanie
się dla ciebie rzeczywistością.
Czasami wkrada się zniechęcenie, kiedy odpowiedź nie przychodzi natychmiast, ale wiedz, że Bóg działa na płaszczyźnie niewidzialnej, a ty sam musisz jedynie być wytrwałym. Wytrwałość
w modlitwie jest wyrazem naszej wiary, ponieważ przez swoją
wytrwałość pokazujemy, iż wierzymy, że Bóg przekaże nam swoją odpowiedź w jasny i zrozumiały sposób.
...zawsze powinniście się modlić i nie ustawać (Łukasz 18:1).
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Dzień 11

Siedem głównych aspektów Boga
Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie: jaki jest Bóg? Mówi się
nam, że podczas modlitwy, powinniśmy zapominać o problemach
i myśleć o Bogu, ale w jaki sposób mamy o Nim myśleć? Jaka jest
Jego natura? Jaki jest Jego charakter? Gdzie On jest? Czy naprawdę
możemy się z Nim skontaktować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Pierwszą i najbardziej podstawową rzeczą, z której musisz
zdać sobie sprawę jest to, że Bóg nie jest po prostu wyższą istotą
ludzką. Biblia podaje, że Bóg jest duchem, i że ci, którzy Go
czczą, muszą czcić Go w duchu i w prawdzie. Czcić Go w duchu
znaczy, zrozumieć jego naturę na poziomie duchowym. Definiowanie Boga byłoby Jego ograniczaniem, ale możemy posiąść
znakomitą, praktyczną wiedzę o Bogu, rozważając różne aspekty
Jego natury. Istnieje siedem głównych aspektów ważniejszych
od jakichkolwiek innych. Jest to siedem fundamentalnych
prawd o Bogu, prawd, które nigdy nie ulegają zmianie. Myślenie o jakimkolwiek aspekcie Boga, doprowadzi z czasem do
rozwiązania twojego problemu, ale jeśli od razu skupisz się na
tym właściwym aspekcie, osiągniesz swoje cele szybciej i łatwiej.
Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty –
wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu
przez Jego dzieła... (List do Rzymian 1:20).
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Dzień 12

Bóg jest życiem
Pierwszym, głównym aspektem Boga jest Życie. Bóg nie tylko
żyje i nie tylko daje życie, ale sam jest Życiem. Tam, gdzie jest
Bóg, tam też jest Życie.
Kiedy jesteś chory, to tylko po części żyjesz. Kiedy jesteś zmęczony lub przygnębiony lub zniechęcony, to również żyjesz tylko częściowo. Niewielu ludzi wyraża Boga w adekwatny sposób,
ponieważ brak w nich życia.
Radość jest jedną z najwyższych ekspresji Boga jako Życia. W zasadzie jest to połączenie Życia i Miłości, a Biblia mówi: „synowie
Boga śpiewają z radości”. Kiedy zdamy sobie sprawę z naszego boskiego synostwa, doświadczymy radości. Radość zawsze ma działanie ekspansywne, a strach – defensywne. Kiedy ktoś mówi „mogę”,
zauważasz ruch ekspansywny, ale kiedy mówi „nie mogę”, zauważasz ruch cofający. Ciężko jest sobie wyobrazić osobę mówiącą „tak,
mogę” z cofającym się gestem lub „nie, nie mogę” w sposób optymistyczny. Ciało zawsze jest wyrażeniem myśli; myśl Życia leczy
i inspiruje, podczas gdy myśl strachu i śmierci – niszczy.
Zdanie sobie sprawy z boskiego Życia potrafi uleczyć chorego.
Zwierzęta zwykle reagują szybko, tak samo i rośliny, ponieważ
nie mają tak silnego poczucia osobistego egotyzmu, jak większość ludzi. Nigdy nie myślą, że nie wyzdrowieją, albo że „choroba jest zsyłana ze słusznego powodu”. Nie rodzi się w nich
również zniechęcenie, że nie doszli szybko do zdrowia.
Bo człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę,
i radość... (Księga Koheleta 2:26).
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Dzień 13

Bóg jest prawdą
Drugim, głównym aspektem Boga jest Prawda. Bóg nie jest prawdomówny, ale jest samą Prawdą, a gdziekolwiek jest Prawda, tam
jest i Bóg. Jest wiele rzeczy, które są względnie prawdziwe jedynie w określonym miejscu i czasie, ale Bóg jest Prawdą absolutną
zawsze i we wszystkich okolicznościach. Gdy tylko dotkniemy
Boga, który jest Absolutem, wszystko co względne – znika.
Poznanie prawdy przynosi wyzdrowienie. Jezus powiedział:
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (Jan 8:32).
Kiedy chcesz poznać informacje na jakiś temat albo podejrzewasz, że masz do czynienia z fałszem, powinieneś wtedy zdać sobie sprawę, że Bóg jest Prawdą. Jeżeli wydaje ci się, że ktoś próbuje cię oszukać, zważ wtedy, że w tej osobie zamieszkuje boska
prawda i przez nią się wyraża. Jeżeli w wystarczającym stopniu
zdasz sobie z tego sprawę, wtedy poznasz, że mówi prawdę. Kiedy prowadzisz jakieś istotne transakcje, jak podpisanie umowy
o leasing lub podpisanie jakiegoś innego ważnego kontraktu,
poświęć kilka minut na rozmyślanie o boskiej Prawdzie, i jeśli
będzie cokolwiek, co powinieneś wiedzieć, to na pewno wszystko wyjdzie wtedy na jaw. Oczywiście, ludzie mogą nie chcieć
cię zwodzić, ale z jakiegoś powodu nie będzie ci dane poznanie
wszystkiego. Znam osobiście kilka przypadków, kiedy udało się
zapobiec poważnemu nieporozumieniu, ponieważ ktoś uznał
Boga za prawdę i natychmiast wszystkie fakty zostały ujawnione. Znam również przypadki, kiedy w ten sam sposób udało się
zapobiec celowej nieuczciwości.
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Dzień 14

Bóg jest miłością
Trzecim, głównym aspektem Boga jest Miłość. Bóg nie jest kochający, ale sam jest Miłością. Prawdopodobnie jest to prawda,
że ze wszystkich siedmiu głównych aspektów szczególnie ten jeden powinniśmy praktykować. Nie istnieje nic, żadna choroba,
której wystarczająca ilość Miłości nie zdołałaby wyleczyć. Biblia
mówi o naturze Boga. Idea Boga staje się dla nas wyraźniejsza
im dłużej kontynuujemy lekturę Pisma Świętego; pod koniec
dowiadujemy się:
...Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa
w nim (1 List św. Jana 4:16).
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali (Jan 13:35).
Gdzie istnieje strach, tam nie może być miłości. Najlepszym
sposobem na pozbycie się strachu jest zdanie sobie sprawy z boskiej Miłości. Jeśli kochasz Boga bardziej, niż swoje mikroby,
swoją chorobę, swój smutek, niedostatek lub strach – będziesz
uzdrowiony. Wiele razy słyszeliśmy historie o wyjątkowych ludziach, którzy kroczyli między dzikimi bestiami w dżungli i nic
im się nie stało, albo o tych, którzy z innych niebezpieczeństw
wychodzili bez szwanku. Zrozumienie Boga jako Miłości jest
lekarstwem na strach.
Boska Miłość nigdy nie zawodzi, ale jest ważne, żeby zdać
sobie sprawę, iż Miłość ta musi być w twoim sercu, a nie, że
tak powiem, działać z zewnątrz. Jeśli twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi, to jest tak prawdopodobnie dlatego, że nie
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spełniasz warunków prawa, a w 99 procentach przypadków
dzieje się tak, gdyż brakuje ci poczucia miłości do wszystkiego.
Każdego dnia praktykuj miłość i obserwuj swoje myśli, język,
czyny, aby nic, co jest przeciwieństwem miłości, nie znalazło
w nich swojego wyrazu.

Dzień 15

Bóg jest inteligencją
Czwartym, głównym aspektem Boga jest Inteligencja. Gdy
w pełni zdasz sobie sprawę, że wszechświat jest inteligentny,
będzie miało to kolosalne znaczenie dla twojego życia. W inteligentnym wszechświecie nie może istnieć dysharmonia, ponieważ wszystkie idee muszą współgrać ze sobą dla wspólnego
dobra. Nie może tam też niczego brakować. Silnik, który został
inteligentnie skonstruowany nie posiada żadnych niepotrzebnych części, ani też nie brakuje w nim żadnych istotnych części.
Jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, że Bóg jest Inteligencją,
ponieważ czasami zdarza się, że gdy ludzie wyrosną z dziecięcego podejścia do Boga i przestają uważać go za jedynie potężnego
człowieka, popadają w drugą skrajność i zaczynają uważać go za
ślepą siłę, podobną do grawitacji czy elektryczności. Oznacza to,
że utracili poczucie Miłości i Ojcostwa Boga, a tego rodzaju idee
są niewiele lepsze od subtelnej formy ateizmu.
Bóg nie jest osobą w zwykłym znaczeniu tego słowa, ale ma
on wszystkie cechy osobowości za wyjątkiem jej ograniczeń.
Ludzki umysł nie jest w stanie pojąć osobowości nieograniczonej; trudność ta wynika z ograniczenia samego ludzkiego
umysłu i oczywiście nie ma to żadnego wpływu na naturę Boga.
Biblia mówi, że czymkolwiek myślisz, że jestem, tym będę ja
dla ciebie. Oznacza to, że jeśli przypiszemy Bogu każdą cechę
nieskończonej, inteligentnej, kochającej osobowości, to tym
właśnie Bóg będzie dla nas. A zatem możemy powiedzieć, że
wierzymy w osobowego Boga.
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Inteligencja bardzo dobrze przejawia się w dzieciach i młodych osobach, gdy się o to modlimy. Jeśli zależy ci na jakimś
konkretnym uczniu ze szkoły średniej, kilka razy w tygodniu
módl się, aby przejawiła się przez niego Inteligencja, a zdziwisz
się, jak szybko poprawią się jego wyniki w nauce. Zapamiętaj
również, że kiedy modlisz się za kogoś, to osiągnięty przez to
rezultat pozostanie z tą osobą do końca życia.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!... (List do Rzymian 11:33).

Dzień 16

Bóg jest duszą
Piątym, głównym aspektem Boga jest Dusza. Dusza jest tym
aspektem Boga, dzięki któremu może się On indywidualizować.
Słowo jednostka oznacza „niepodzielny”. Większość ludzi myśli,
że odnosi się ono do oddzielności, ale w rzeczywistości jednostka
znaczy niepodzielny, a Bóg ma moc indywidualizowania siebie
bez – że tak powiem – dzielenia samego siebie na części.
Ty jesteś indywidualizacją Boga. Tylko Bóg może się indywidualizować w nieskończoną liczbę świadomości, a tym samym pozostać niepodzielnym, ponieważ jest On duchem. Materia nie może
być indywidualizowana. Może być jedynie podzielona. A zatem
twoje prawdziwe ja, Chrystus w tobie, Jam Jest lub Boża Iskra
– różne nazwy są stosowane – jest indywidualizacją Boga. Jesteś
obecnością Boga tu, gdzie jesteś.
Człowieka można porównać do żarówki elektrycznej. Prąd
przepływa przez wszystkie części obwodu, ale daje światło, albo,
mówiąc w przenośni, staje się samoświadomy w żarówce. Tak
samo boski Umysł staje się samoświadomy w tobie.
Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja
rzekłem: Bogami jesteście?” (Jan 10:34).
Kiedy zostajesz wezwany, aby wykonać jakieś zadanie lub, aby
powierzyć ci jakiś obowiązek, który wydaje ci się nie na twoje siły,
wiedz wtedy, że jesteś jednym z Bogiem, i że owo zadanie stanie
się „naszą sprawą”, a nie „moją sprawą”.
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Dzień 17

Bóg jest duchem
Szóstym, głównym aspektem Boga jest Duch. Wiemy, że Bóg jest
Duchem, ale co to znaczy? Duch jest tym, czego nie można zniszczyć ani uszkodzić. Jest przeciwieństwem materii. Materia się zużywa, ale Duch nie, ponieważ Duch jest substancją. Herbet Spencer
twierdzi, że substancja jest tym, co nie poddaje się niszczeniu ani
psuciu. Webster mówi: „stanowi podstawę wszystkich zewnętrznych manifestacji ... jest prawdziwą, niezmienną esencją lub naturą
... w niej są wszystkie wartości ... stanowi ona wszystko, co jest”. To
wszystko może odnosić się wyłącznie do rzeczy duchowych.
Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie (Jan 4:24).
Jesteś Duchem. Duch nie może umrzeć, ponieważ nigdy się nie
narodził. Twoje prawdziwe ja nigdy się nie narodziło i nigdy nie
umrze. Twoją prawdziwą naturą jest wieczny, boski i niezmienny
Duch. Cały wszechświat jest tworem duchowym, ale my postrzegamy go w ograniczony sposób. Na pewno widziałeś kiedyś okno
zrobione ze żłobkowanego szkła i wiesz, że kiedy spojrzysz przez
nie na ulicę, to wszystko będzie zniekształcone. Ale zdajesz sobie
sprawę, że owo zniekształcenie wynika z tego, że źle widzisz. Nasze
fałszywe widzenie sprawia, że myślimy o sobie wyłącznie w kategoriach od pozornych narodzin do pozornej śmierci – lecz to także jest
iluzja. Owo zniekształcone postrzeganie Ducha jest tym, co znamy
pod nazwą „materia”. Eucken mówi: „Rzeczywistość jest niezależnym duchowym światem, nie ma na nią wpływu rzekomy świat
zmysłów” – i to właśnie jest substancja.
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Dzień 18

Bóg jest zasadą
Siódmy, główny aspekt Boga to Zasada – prawdopodobnie ten
aspekt jest najmniej zrozumiały. Co słowo zasada właściwie oznacza?
Weźmy pod rozwagę kilka powszechnie przyjętych zasad.
„Woda szuka swojego poziomu”. To zasada. Nie jest to działanie
obrane przez jedną szczególną kroplę wody w jakimś szczególnym miejscu. Jest to prawda, która odnosi się do każdej wody,
gdziekolwiek by ona była. „Suma miar kątów trójkąta wynosi
180 stopni”. Bez względu na to o jakim trójkącie mówimy, zasada zawsze pozostaje niezmienna. Zasady te obowiązywały miliard lat temu i nadal będą obowiązywać za miliard lat od dziś.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (List do
Hebrajczyków 13:8).
Modlitwa zostaje wysłuchana, ponieważ Bóg jest zasadą, która od wieków objawia się w taki sam sposób. Kiedy modlimy się
we właściwy sposób, wchodzimy w Harmonię z Jego Prawem
Istnienia. Modlitwa nie prosi Boga o to, aby na chwilę, dla naszego własnego pożytku, zmienił obowiązujące prawa. Modlitwa
raczej dostraja nas do boskiej Zasady. Gdyby Bóg, ze względu na
nasze wielkie problemy, miał robić wyjątki (czego, biorąc pod
uwagę Jego naturę, nigdy by zrobić nie mógł), wynikły by z tego
spore kłopoty. Gdyby nagle, bez uprzedzenia, prawo grawitacji
zostało zawieszone, ponieważ, dajmy na to, jakiś bardzo ważny
człowiek spadł z dachu, czy wyobrażasz sobie, jakie miałoby to
konsekwencje dla całego świata.
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Każdy z siedmiu głównych aspektów cechuje coś odrębnego,
tak jak pierwiastki w chemii. Pierwiastek chemiczny, jak wiesz,
jest po prostu pierwiastkiem i niczym innym. Tlen jest pierwiastkiem, ponieważ nie ma w nim niczego innego, tylko tlen.
Z drugiej strony, woda jest związkiem, to jest, mieszanką tlenu
i wodoru. Istnieje wiele atrybutów Boga: mądrość, piękno, radość
i tak dalej, ale są to związki, składające się z dwóch lub większej
ilości siedmiu głównych aspektów. Na przykład Mądrość, to skutek doskonałej równowagi pomiędzy Inteligencją a Miłością.
Piękno to doskonała równowaga Życia, Prawdy i Miłości.
Zwróć uwagę, że w każdym prawdziwym dziele sztuki, te trzy
aspekty są zrównoważone. Istnieje wiele takich powiązań i współzależności – „Nie możesz zerwać kwiatu bez drżenia gwiazdy”.

Dzień 19

Złoty klucz
Badania i eksperymenty są bardzo pożyteczne i potrzebne
w określonym miejscu i czasie, ale ani jedno, ani drugie nie zdoła wyciągnąć cię z jakiegoś konkretnego kłopotu. Nic, poza własnym, praktycznym wysiłkiem i pracą w swojej świadomości,
nie zdoła tego dokonać.
Naukowa modlitwa jest Złotym Kluczem prowadzącym do harmonii i szczęścia. Jeśli o to chodzi, to nie musisz wierzyć nikomu na
słowo i nie powinieneś. Sam spróbuj i się przekonaj.
Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek przebywasz, Złoty Klucz do
harmonii znajduje się w twoich rękach. Tak jest, ponieważ to Bóg
działa, a nie ty – twoje ograniczenia i słabości nie mają wpływu na
cały proces. Jesteś jedynie kanałem, poprzez który przepływa boskie
działanie, ty sam, jedyne co musisz zrobić, to usunąć się z drogi.
Najlepsza metoda działania jest prosta. Jedyne, co musisz
zrobić, to: Przestać myśleć o trudności, jakakolwiek by ona była
i zacząć myśleć o Bogu. Oto cała reguła i jeśli się do niej zastosujesz, twój kłopot – jakikolwiek by był – zniknie. Może on być
duży lub mały, może dotyczyć twojego zdrowia, finansów, sporu
sądowego, kłótni, wypadku lub czegokolwiek innego, co tylko
przychodzi ci na myśl, ale cokolwiek by to było, przestań myśleć
o kłopocie i skup się na Bogu – to wszystko, co musisz zrobić.
Nic prostszego, prawda? A mimo to metoda ta nigdy nie zawodzi, jeśli tylko szczerze ją zastosujemy.
...u Boga wszystko jest możliwe (Mateusz 19:26).
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Dzień 20

Otwieranie drzwi
Działaj powtarzając wszystko, co wiesz o Bogu. Bóg jest Mądrością, Prawdą i niepojętą Miłością. Jest obecny wszędzie; ma
nieskończoną moc; wie wszystko. Bez względu na to, jak bardzo
ci się wydaje, że wszystko to już wiesz i rozumiesz, cały czas powinieneś to sobie powtarzać.
Zasadą jest myślenie o Bogu, a kiedy myślisz o swojej trudności, wtedy nie myślisz o Bogu. Ciągłe spoglądanie przez ramię,
aby upewnić się, jak sprawy idą, jest zgubne, ponieważ w ten sposób myślisz o problemie, a musisz myśleć o Bogu i niczym innym.
Myśl o trudności musisz wyrzucić ze swojej świadomości – postaraj się to zrobić choćby na chwilę i wtedy myśl tę zastąp myślą
o Bogu. Jeśli będziesz potrafił pogrążyć się w rozmyślaniach nad
światem duchowym tak, aby choć na chwilę zapomnieć o problemie, wtedy spojrzysz na swój problem z innej perspektywy, będziesz miał do niego inne podejście, które sprawi, że nie będziesz
postrzegał go już dłużej w kategoriach problemu czy trudności.
...Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty
też wszystko to utrzymujesz przy życiu (Nehemiasz 9:6).
Czyż On nie widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje?
(Hiob 31:4).
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Dzień 21

Dzielenie się kluczem
Aby za pomocą „Złotego Klucza” pomóc sprawiającej kłopoty
osobie lub wybrnąć z trudnej sytuacji, myśl: „Teraz użyję Złotego
Klucza w sprawie Johna lub Mary, lub aby zażegnać niebezpieczeństwo, którego się obawiam”; następnie wznieś Johna lub Mary lub
niebezpieczeństwo przed oblicze Pana i myśl wyłącznie o Bogu.
Od tego momentu dana osoba powinna w jakimś stopniu
stać się lepsza, roztropniejsza i bardziej uduchowiona. Trwający
proces sądowy lub jakikolwiek inny kłopot, prawdopodobnie
„zelżeje” i nie dojdzie do kryzysu, a wszystkie zaangażowane
strony będą usatysfakcjonowane.
...o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro
obiecałeś swojemu słudze to szczęście (2 Księga Samuela 7:28).
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Dzień 22

Jeśli klucz się zacina
Wiemy już, że posługiwanie się Złotym Kluczem jest proste –
i faktycznie tak jest – ale niestety nie zawsze łatwo go przekręcić. Jeżeli jesteś bardzo przestraszony lub zmartwiony, z początku
może nie być ci łatwo odwrócić myśli od rzeczy materialnych.
Jednak, gdy często będziesz powtarzał słowa absolutnej prawdy,
które najbardziej przypadają ci do gustu, np: Nie ma większej
mocy nad Boga albo Jestem dzieckiem Bożym, które wypełnia i otacza doskonały pokój Boga, albo Bóg jest Miłością, albo Bóg mnie prowadzi, albo te, które są chyba najprostsze i najlepsze, tj. Bóg jest ze
mną – szybko wtedy spostrzeżesz, że twój umysł się oczyszcza. Nie
walcz, bądź spokojny, ale nieustępliwy. Za każdym razem, gdy zauważysz, że twoje myśli gdzieś błądzą, od razu skieruj je ku Bogu.
Nie staraj się z wyprzedzeniem zastanawiać, co wyniknie
z twoich obecnych problemów, ponieważ opóźni to jedynie
manifestację. Pytanie na temat sposobów i środków pozostaw
Bogu. Zrób, co należy do ciebie, a Bóg na pewno cię nie zawiedzie i zrobi to, co należy do Niego.
...Wszakże stanie się, że ktokolwiek wzywał imienia Pana, wybawiony będzie... (Księga Joela 2:32).
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Dzień 23

Prawo zastępowania
Istnieje kilka wspaniałych praw, które rządzą myśleniem, tak jak
istnieje kilka fundamentalnych praw w chemii. Wiemy, że kontrola myśli jest kluczem przeznaczenia i aby nauczyć się kontrolować myśli, musimy znać i rozumieć te prawa.
Jedno z najważniejszych praw mentalnych to Prawo Zastępowania. Oznacza ono, że jedynym sposobem na pozbycie się danej myśli jest zastąpienie jej inną myślą. Nie możesz całkowicie
odpędzić od siebie danej myśli. Możesz jedynie zastąpić jedną
drugą. Jeżeli powiem ci: „Nie myśl o Statule Wolności”, oczywiście już w tej samej chwili o niej myślisz. Jeżeli ty powiesz: „Nie
będę myślał o Statule Wolności”, tym samym już o niej myślisz.
Ale jeśli zainteresuje cię coś innego, nagle zapominasz o Statule
Wolności – i to właśnie jest zastępowanie.
Gdy nachodzą cię negatywne myśli, nie walcz z nimi, ale
jedynie zacznij myśleć o czymś pozytywnym. Najlepiej, abyś
myślał o Bogu, ale jeśli wyda ci się to zbyt trudne, zwróć swoją
uwagę na coś innego.
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu... (Mateusz
5:39).
On ma potęgę i rozum, rozsądek znać w Jego planach (Hiob
12:13).
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Dzień 24

Prawo relaksacji
Kolejnym potężnym mentalnym prawem jest Prawo Relaksacji.
W każdym mentalnym działaniu wysiłek pokonuje samego siebie. Jest to coś zupełnie innego od tego, czego doświadczamy na
płaszczyźnie fizycznej, ale nie powinno to nas dziwić, ponieważ
w wielu przypadkach prawa umysłu różnią się od praw materii.
Na płaszczyźnie fizycznej jest tak, że im mocniej naciskasz na
wiertło, tym szybciej przebije ono deskę. Im mocniej uderzasz
w gwóźdź, tym prędzej wbijesz go w ścianę. Jednak presja na
poziomie mentalnym z góry skazana jest na porażkę, ponieważ
z chwilą, gdy pojawia się napięcie, umysł przestaje kreatywnie
myśleć. Kiedy zmuszasz się do czegoś na poziomie mentalnym,
kiedy spieszysz się na poziomie mentalnym, wtedy powstrzymujesz swoje kreatywne moce.
Wszelkie twoje mentalne działanie powinno być łagodne,
pozbawione pośpiechu i napięcia, ponieważ wysiłek pokonuje
samego siebie.
...w ciszy i ufności leży wasza siła... (Księga Izajasza 30:15).
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Dzień 25

Prawo podświadomego działania
Kiedy tylko podświadomy umysł zaczyna akceptować jakąś
ideę, natychmiast stara się wcielić ją w życie. Do tego celu wykorzystuje wszystkie swoje zasoby (a są one znacznie potężniejsze, niż nam się wydaje). Aby osiągnąć to, co chce, wykorzystuje
każdy skrawek wiedzy, którą posiadłeś i w znacznym stopniu
już zapomniałeś. Mobilizuje ona wiele mentalnych mocy, które
posiadasz, i których w większości nigdy świadomie nie używasz.
Wykorzystuje nieograniczoną energię masowego umysłu. Aby
osiągnąć zamierzony cel czerpie ze wszystkich praw natury działających zarówno w tobie, jak i poza tobą.
Czasami swój cel osiąga natychmiast. Czasami potrzebuje trochę czasu, a czasami dużo, ale jeśli osiągnięcie określonego celu
nie jest całkowicie niemożliwe, podświadomość dopnie swego
– kiedy tylko idea zostanie przez nią zaakceptowana.
Prawo to działa zarówno w przypadku idei dobrych, jak
i złych. Wykorzystywane w sposób negatywny przynosi chorobę, kłopoty i porażkę; natomiast wykorzystywane w sposób
pozytywny daje uzdrowienie, wolność i sukces. My wydajemy
rozkazy – podświadomość wykonuje pracę.
...Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie
(Księga Przysłów 3:32).
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Dzień 26

Prawo praktyki
Praktyka czyni mistrza. To znane powiedzenie zawiera w sobie jedno z potężnych praw ludzkiej natury, a będąc prawem, nigdy nie
zawodzi i sprawdza się we wszystkich okolicznościach.
Bez praktyki niczego osiągnąć się nie da, a im więcej praktykujesz
– pod warunkiem, że jest to praktyka inteligentna – tym większą
wprawę osiągniesz i tym szybciej ją osiągniesz. Prawo to sprawdza
się zawsze, na każdym polu, na którym człowiek podejmuje jakieś
przedsięwzięcie. Praktyka jest ceną, którą trzeba zapłacić za wprawę.
W metafizyce skutki tego prawa są szczególnie wyraźne. Kontrola myśli, to przede wszystkim kwestia inteligentnej praktyki. Prawdziwą religię można podsumować jako Praktykę Obecności Boga.
...wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami (List św. Jakuba 1:22).
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Dzień 27

Prawo przebaczenia
Jeśli chcesz wznieść się ponad swoje trudności i poczynić prawdziwy postęp na płaszczyźnie duchowej, musisz przebaczać innym – jest to niezmienne mentalne prawo.
Fundamentalne znaczenie przebaczenia na pierwszy rzut oka
może nie być oczywiste, ale możesz być pewny, że to nie przypadek, iż każdy wielki nauczyciel duchowy, począwszy od Jezusa,
kładł na nie wielki nacisk.
Musisz przebaczać urazy i to nie tylko w słowach, ale również
w swoim sercu. Czynisz to nie dla innej osoby, ale dla siebie. Uraza,
potępienie, gniew, pragnienie ukarania kogoś – to wszystko niszczy
twoją duszę. Tego rodzaju podejście sprawia, że twoje problemy
przykuwają się do ciebie nitami. Pętają cię z wieloma innymi problemami, które nie mają niczego wspólnego z pierwotnym żalem.
Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie!
Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani,
abyście odziedziczyli błogosławieństwo (1 List św. Piotra 3:9).
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Dzień 28

Dualne prawo myśli
Każda myśl złożona jest z dwóch czynników: wiedzy i uczucia.
Składa się ona z cząstki wiedzy z ładunkiem uczuciowym, i właśnie uczucie nadaje mocy myśli. Bez względu na to, jak istotna
lub wspaniała może być wiedza – jeżeli nie występuje ona w połączeniu z uczuciem, nic się nie wydarzy. Z drugiej strony, nawet
jeśli wiedza będzie mało istotna, ale będzie się z nią wiązał duży
ładunek uczuciowy – coś się wydarzy.
Nieważne czy wiedza, z której składa się myśl, jest słuszna czy
nie, jeśli ty sam wierzysz, że jest słuszna. Pamiętaj, że liczy się
przede wszystkim to, w co wierzymy. Raport w jakiejś sprawie
może być nieprawdziwy, ale jeśli ty w niego uwierzysz, jego oddziaływanie na ciebie będzie takie, jakby był prawdziwy: a owo
oddziaływanie będzie zależne od ilości uczucia z nim związanego.
Kiedy zrozumiemy to prawo, zrozumiemy, jak ważne jest przyjmowanie prawdy z radością w każdej fazie naszego doświadczenia.
Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na
wieki po Twojej prawicy (Psalm 16:11).
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Dzień 29

Prawo wzrostu
To na czym skupiasz swoje myśli, wzrasta. To Wschodnia maksyma, która zgrabnie podsumowuje największe i najbardziej
fundamentalne prawo umysłu.
To na czym skupiasz swoje myśli, wzrasta. Czemukolwiek pozwalasz zajmować swój umysł, tym bardziej się to umacnia. Bez
względu na to, czy przedmiot twojej myśli jest dobry czy zły
– prawo działa. Wszystko, co trzymasz poza swoim umysłem –
słabnie, ponieważ to, czego nie używasz, zanika.
Im intensywniej myślisz o urazach lub niesprawiedliwości,
których doświadczyłeś, tym bardziej będzie się to w twoim życiu
objawiało; a im więcej myślisz o szczęściu, które ci się przytrafiło, tym więcej tego szczęścia będziesz doświadczał. Jest to podstawowe i fundamentalne prawo umysłu, i w zasadzie wszystkie
psychologiczne i metafizyczne nauczania są jedynie komentarzem na ten temat.
To na czym skupiasz swoje myśli, wzrasta.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą
i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! (List do Filipian 4:8).
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Dzień 30

Uwięziona wspaniałość
Prawda w nas mieszka; nie bierze się
Z zewnątrz bez względu na to, w co wierzysz.
Jest w każdym z nas ukryte centrum,
Gdzie chroni się absolutna prawda; a dokoła,
Ściana na ścianie, spowija ją grubiańskie ciało,
Tę doskonałą, jasną percepcję – którą jest prawda.
Zagadkowa i zepsuta cielesna powłoka
Więzi ją, i popełnia błąd: a wiedzieć,
Raczej sprowadza się do tego, aby otworzyć drzwi
Przez które uwięziona wspaniałość może się wydostać,
Niż by wpuścić światło
Którego nie musi tam być.
--- Robert Browning, Paracelsus*
...i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (Jan 8:32).

*

W tłumaczeniu nieznanego autora
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Dzień 31

Modlitwa „Ojcze Nasz”
Modlitwa „Ojcze Nasz” to najważniejszy ze wszystkich chrześcijańskich dokumentów. Każdy, kto pragnie naśladować Jezusa, powinien z mądrością każdego dnia wypowiadać słowa tej modlitwy.
Ta Wspaniała Modlitwa to kompaktowy wzór na rozwój duszy. Została opracowana z najstaranniejszą uwagą dla konkretnej
potrzeby – tak by ci, którzy stosują ją regularnie, ze zrozumieniem, doświadczali prawdziwej przemiany duszy. Przemiana
duszy odgrywa wielką rolę. Same przyswajanie świeżej wiedzy,
zdobytej drogą intelektualną, nie prowadzi do zmian w duszy.
Pierwsza myśl, która nam się nasuwa, jest taka, że składa się
ona z siedmiu zdań. To bardzo charakterystyczne dla orientalnej tradycji. Siódemka symbolizuje całościowość indywidualnej
osoby, idealność konkretnej duszy, zupełnie tak, jak liczba dwanaście w tej samej konwencji oznacza zbiorową kompletność.
Siedem zdań jest ze sobą połączonych z najbardziej pieczołowitą starannością, w idealnym porządku i sekwencji, zawierając
wszystko, co potrzebne do karmienia duszy. Im dłużej analizujemy modlitwę Ojcze Nasz, tym coraz cudowniejsza wydaje się
nam jej konstrukcja.
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Dzień 32

Ojcze Nasz
To proste stwierdzenie jasno określa naturę i charakter Boga. Mówi
wszystko, co człowiek musi wiedzieć o Bogu i o sobie samym oraz
o swoim bliźnim. Oliver Wendell Holmes powiedział: „Moją religię podsumowują pierwsze dwa słowa Modlitwy Pańskiej”.
„Ojcze Nasz”. W tym zdaniu Jezus raz na zawsze wykłada
związek łączący Boga z człowiekiem jako relację ojca i dziecka. To
wyklucza jakąkolwiek możliwość, że Bóstwo kiedykolwiek mogło
być tym nieustępliwym i okrutnym tyranem. Większość mężczyzn i kobiet robi wszystko, co najlepsze dla swoich dzieci. Odnosząc się do tej samej prawdy przy innej okazji, Jezus powiedział:
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co
dobre, tym, którzy Go proszą (Mateusz 7:11).
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Dzień 33

Ojcze Nasz
Zauważ, że zdanie to, które określa naturę Boga, określa również naturę człowieka. Jest to kosmiczne prawo, które mówi,
że podobne przyciąga podobne. Jest niemożliwe, żeby z krzaku
róży wyrosły lilie albo żeby krowa wydała na świat źrebaka. Potomstwo musi być tej samej natury co rodzic. A zatem, skoro
Bóg jest Boskim Duchem, człowiek również musi nim być, bez
względu na to, czy to, co widzimy, wskazuje inaczej.
Jednym powiewem nauki Jezusa zdmuchnęły 99 procent całej dawnej teologii, z jej mściwym Bogiem, jej wybranymi i ulubionymi członkami, wiecznym ogniem piekielnym i wszystkimi
innymi okropnymi atrybutami przestraszonej ludzkiej wyobraźni. Bóg istnieje – a wieczny, wszechmocny, wszechobecny Bóg,
to kochający Ojciec wszystkich ludzi.
Jeżeli zastanowiłbyś się nad tym faktem, aż osiągnąłbyś pewnego rodzaju zrozumienie jego znaczenia, większość twoich kłopotów i dolegliwości fizycznych zniknęłoby, ponieważ są one zakorzenione w strachu. Jeżeli potrafiłbyś do pewnego stopnia zdać
sobie sprawę, że Wszechmocna Mądrość to twój żywy, kochający
Ojciec, większość twoich obaw by się rozpłynęłoby. Jeżeli potrafiłbyś w pełni zdać sobie z tego sprawę, każda negatywna rzecz
w twoim życiu zniknęłaby. Teraz widzisz podmiot, który Jezus
miał na myśli, kiedy umieszczał to zdanie na samym początku.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył (Księga Rodzaju 1:27).
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