LEKCJA 62
Wybaczenie to moja funkcja, ponieważ jestem światłością świata.
To właśnie twoje wybaczenie wyprowadzi świat z ciemności do światłości. To twoje
wybaczenie pozwala ci rozpoznać światłość, w której widzisz. Wybaczenie pokazuje,
że jesteś światłością świata. Gdy wybaczasz, prawda o tobie powraca do twej pamięci. Zatem
w twoim wybaczeniu zawiera się twoje zbawienie.
Złudzenia, jakie masz o sobie i o świecie, są tym samym. Dlatego każdy akt
wybaczenia jest darem, który ofiarujesz samemu sobie. Twoim celem jest odkryć, kim jesteś,
ponieważ zaprzeczyłeś swej Tożsamości, atakując stworzenie i jego Stwórcę. Teraz uczysz
się, jak przypomnieć sobie prawdę. Dlatego atak ten musisz zastąpić wybaczeniem, by myśli
o życiu mogły zastąpić myśli o śmierci.
Pamiętaj, że za każdym razem, gdy atakujesz, odwołujesz się do własnej słabości,
natomiast gdy wybaczasz, odwołujesz się do siły Chrystusa w sobie. Czy zaczynasz więc
rozumieć, czego doświadczysz dzięki wybaczeniu? Usunie ono z twego umysłu wszelkie
poczucie słabości, napięcia i zmęczenia. Uwolni cię od wszelkiego lęku, winy i bólu.
Przywróci twej świadomości nietykalność i moc, które Bóg dał Swemu Synowi.
Cieszmy się więc, że zaczynamy i kończymy ten dzień, ćwicząc dzisiejszą ideę.
Będziemy jej z radością używali jak najczęściej w ciągu dnia. Pomoże ci to uczynić ten dzień
tak szczęśliwym, jakim Bóg chce, abyś był. Będzie to również pomocne dla otaczających cię
osób, jak i dla tych, którzy na pozór są daleko od ciebie w czasie i przestrzeni, by mogli
dzielić to szczęście razem z tobą.
Powtarzaj sobie dzisiaj jak najczęściej, i jeśli to możliwe, z zamkniętymi oczami:
Wybaczenie to moja funkcja, ponieważ jestem światłością świata.
Wypełnię swą funkcję, abym mógł być szczęśliwy.
Następnie poświęć minutę lub dwie na rozważanie swej funkcji oraz szczęścia i uwolnienia,
które ci przyniesie. Niech pokrewne myśli przypłyną swobodnie do ciebie, a serce twe
rozpozna te słowa, umysł zaś podpowie ci, że są prawdziwe. Jeśli twoja uwaga ulegnie
rozproszeniu, powtórz dzisiejszą ideę i dodaj:
Będę o tym pamiętał, ponieważ chcę być szczęśliwy.

Tłum. Jerzego Prokopiuka opublikowane za zgodą Wydawnictwa Poza Czasem
Copyright © by Wydawnictwo Poza Czasem Sp. z o.o.

