LEKCJA 71
Tylko Boży plan zbawienia będzie działał.
Może nie zdajesz sobie sprawy, że ego ułożyło plan zbawienia przeciwny Bożemu. A
właśnie w ten plan wierzysz. Ponieważ jest sprzeczny z planem Bożym, przeto również
wierzysz, że przyjęcie planu Bożego zamiast planu ego oznacza potępienie ciebie.
Oczywiście brzmi to niedorzecznie. Jednakże po rozważeniu, czym dokładnie jest plan ego,
być może zrozumiesz, że naprawdę w niego wierzysz, choć jest niedorzeczny.
Ułożony przez ego plan zbawienia koncentruje się na podtrzymywaniu żalów.
Utrzymuje, że gdyby ktoś inny powiedział coś innego lub zachował się inaczej, gdyby
zmieniły się jakieś zewnętrzne okoliczności lub wydarzenia, to byłbyś zbawiony. W ten
sposób źródło zbawienia widzisz ciągle poza sobą. Każdy żal, który żywisz, jest deklaracją i
przekonaniem, w które wierzysz, a które stwierdza: „Gdyby to było inne, byłbym zbawiony”.
Tak więc zmiana myślenia, konieczna dla zbawienia, wymagana jest od wszystkich i
wszystkiego – z wyjątkiem ciebie.
Zgodnie z tym planem rola przypisana twojemu umysłowi polega na tym, by ustalić,
co – z wyjątkiem niego samego – trzeba zmienić, żebyś został zbawiony. Według tego
szalonego planu każde postrzegane źródło zbawienia jest do przyjęcia, pod warunkiem, że nie
przyniesie zbawienia. Daje to pewność, że te bezowocne poszukiwania będą trwały, gdyż
utrzymuje się złudzenie, że choć nadzieja zawsze zawodzi, to ciągle są powody, by pokładać
ją w innych miejscach i rzeczach. Może inna osoba będzie lepiej się nadawać, a w innych
okolicznościach odniesiesz jednak sukces.
Taki plan twojego zbawienia ułożyło ego. Z pewnością widzisz, że pozostaje on w
całkowitej zgodzie z podstawową doktryną ego: „Szukaj, ale nie znajduj”. Cóż bowiem
mogłoby ci lepiej zagwarantować, że nie znajdziesz zbawienia, niż ukierunkowanie
wszystkich twoich wysiłków na szukanie go tam, gdzie go nie ma?
Boży plan zbawienia działa po prostu dlatego, że podążając za Jego wskazówkami,
szukasz zbawienia tam, gdzie ono jest. Jeśli jednak masz odnieść sukces, obiecany ci przez
Boga, musisz być gotów, by szukać go tylko tam, gdzie jest. W przeciwnym razie będziesz
dążył do dwóch celów, próbując urzeczywistnić dwa plany zbawienia, pod każdym względem
diametralnie przeciwstawne. W rezultacie przyniesie ci to zamęt i cierpienie, poczucie
ogromnej klęski i rozpaczy.

Jak możesz tego uniknąć? W bardzo prosty sposób. Odpowiedź na to daje dzisiejsza
idea. Tylko Boży plan zbawienia będzie działał. Tu żaden konflikt nie jest możliwy, ponieważ
plan Boży nie ma żadnej alternatywy, która mogłaby cię zbawić. Tylko rezultat Jego planu
jest pewny. Tylko Jego plan może się powieść.
Uczmy się dziś rozpoznawać tę pewność. I cieszmy się, że istnieje rozwiązanie
konfliktu, którego rozstrzygnięcie wydawało się niemożliwe. Dla Boga wszystko jest
możliwe. Będziesz zbawiony, ponieważ taki jest Jego plan, który nie może zawieść.
Dwa dłuższe okresy praktyki przeznaczone na dziś rozpocznij od przemyślenia
dzisiejszej idei, uświadamiając sobie, że składa się ona z dwóch części o równym znaczeniu
dla całości. Boży plan zbawienia powiedzie się, a inne plany zawiodą. Nie pozwól sobie na
przygnębienie czy gniew z powodu drugiej części tej idei, która zawiera się w tej pierwszej. A
właśnie ta pierwsza część przynosi ci całkowite uwolnienie od wszelkich obłąkanych prób i
szalonych propozycji wyzwolenia samego siebie. Doprowadziły cię one do gniewu i depresji,
lecz Boży plan się powiedzie. Poprowadzi cię do uwolnienia i radości.
Pamiętając o tym, pozostałą cześć dłuższych okresów praktyki poświęćmy prośbie
skierowanej do Boga, aby objawił nam Swój plan. Spytaj Go bardzo konkretnie:
Co chcesz, abym zrobił?
Dokąd chcesz, abym poszedł?
Co chcesz, abym powiedział, i do kogo?
Resztę tego ćwiczenia powierz całkowicie Jego przewodnictwu i pozwól, aby powiedział ci,
co masz zrobić zgodnie z Jego planem twojego zbawienia. Odpowie ci On stosownie do twej
gotowości, by usłyszeć Jego Głos. Nie odmawiaj Mu posłuchu. Sam fakt, że wykonujesz te
ćwiczenia, dowodzi, iż w jakimś stopniu gotów jesteś słuchać. To wystarczy, abyś mógł
rościć sobie prawo do Bożej odpowiedzi.
W trakcie krótszych okresów praktyki powtarzaj sobie często, że Boży plan
zbawienia, i tylko on, będzie działał. Bądź dziś czujny na wszelkie pokusy podtrzymywania
żalów i odpowiadaj na nie tą formą dzisiejszej idei:
Żywienie żalów jest przeciwieństwem Bożego planu zbawienia.
A tylko Boży plan będzie działał.

Staraj się przypominać sobie dzisiejszą ideę sześć lub siedem razy na godzinę. Nie ma
lepszego sposobu na spędzenie pół minuty lub mniej niż przypominanie sobie Źródła swojego
zbawienia i widzenie Go tam, gdzie rzeczywiście jest.

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

