LEKCJA 64
Niechaj nie zapominam o swojej funkcji.
Dzisiejsza idea jest po prostu innym sposobem powiedzenia: „Nie dopuść, bym uległ
pokusie”. Celem świata, który widzisz, jest przesłonięcie twojej funkcji wybaczenia
i dostarczenie ci powodów, abyś o niej zapomniał. Jest to pokusa, by porzucić Boga i Jego
Syna poprzez przybranie fizycznej postaci. A właśnie na to patrzą oczy ciała.
Wszystko, co zdajesz się widzieć oczami ciała, jest tylko formą pokusy, ponieważ po
to powstało samo ciało. Jednakże nauczyliśmy się, że Duch Święty robi inny użytek ze
złudzeń, które wytworzyłeś, a zatem widzi w nich inny cel. Dla Ducha Świętego świat jest
miejscem, w którym uczysz się wybaczać sobie wszystko, co uważasz za swój grzech.
Postrzegana w ten sposób fizyczna postać pokusy staje się duchowym rozpoznaniem
zbawienia.
Powtórzmy w ślad za ostatnimi lekcjami, że twoją funkcją tutaj jest być światłością
świata, a jest to funkcja dana ci przez Boga. Tylko arogancja ego powoduje, że podajesz to w
wątpliwość, i jedynie lęk ego każe ci uważać się za niegodnego zadania, które powierzył ci
sam Bóg. Zbawienie świata wciąż oczekuje twojego przebaczenia, ponieważ tylko dzięki
niemu Syn Boży ucieknie od wszelkich złudzeń, a więc też od każdej pokusy. A to ty jesteś
Synem Boga.
Będziesz szczęśliwy tylko wtedy, gdy wypełnisz funkcję daną ci przez Boga. Dzieje
się tak, ponieważ twoją funkcją jest być szczęśliwym za pomocą środków, dzięki którym
szczęście staje się nieuniknione. Nie ma innego sposobu. Dlatego kiedykolwiek postanowisz,
że wypełnisz swoją funkcję lub że jej nie wypełnisz, tak naprawdę wybierasz szczęście albo
je odrzucasz.
Pamiętajmy dziś o tym. Przypominajmy sobie o tym rano i wieczorem, jak również
przez cały dzień. Przygotuj się zawczasu do podjęcia wszystkich decyzji w ciągu dnia,
pamiętając, że w rzeczywistości są one bardzo proste. Każda decyzja przyniesie ci szczęście
albo nieszczęście. Czy naprawdę trudno jest podjąć tak prostą decyzję? Niech nie zwiedzie
cię forma tej decyzji. Złożoność formy nie świadczy o złożoności treści. To niemożliwe, by
jakakolwiek decyzja podjęta na ziemi mogła mieć treść inną niż ten jeden prosty wybór. Jest
to jedyny wybór, jaki widzi Duch Święty. Toteż jest to jedyny wybór, jaki istnieje.
Praktykujmy więc dzisiaj następujące idee:

Niechaj nie zapominam o swojej funkcji.
Niechaj nie próbuję zastąpić Bożej funkcji swoją.
Niechaj wybaczę i będę szczęśliwy.
Przynajmniej raz w ciągu dnia z zamkniętymi oczyma poświęć dziesięć lub piętnaście minut
na rozważenie tych idei. Pokrewne myśli przyjdą ci z pomocą, jeśli będziesz pamiętał, jak
przełomowe znaczenie ma twoja funkcja dla ciebie i dla świata.
W trakcie częstych zastosowań dzisiejszej idei w ciągu dnia poświęć kilka minut na
przegląd tych idei, a następnie myśl o nich i o niczym innym. Zwłaszcza na początku będzie
to trudne, gdyż nie masz jeszcze wprawy w utrzymywaniu dyscypliny umysłu, której to
wymaga. W koncentracji uwagi pomoże ci częste powtarzanie słów: „Niechaj nie zapominam
o swojej funkcji”.
Wymagane są dwie formy tych krótszych ćwiczeń. Czasami wykonuj je z
zamkniętymi oczami, starając się skupić na myślach, których używasz. Innym razem po
powtórzeniu tych myśli zachowaj oczy otwarte, a następnie rozejrzyj się powoli i bez selekcji
przedmiotów powiedz sobie:
Oto świat, którego zbawienie jest moją funkcją.
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