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Przyjmę moją rolę w Bożym planie zbawienia.
Oto dzień szczególnego oddania. Stajemy dziś tylko po jednej
stronie. Opowiadamy się za prawdą i wyrzekamy złudzeń. Nie
będziemy się wahać między jednym a drugim, lecz zajmiemy
zdecydowane stanowisko po stronie tego Jednego. Dziś oddajemy się
prawdzie i zbawieniu, które Bóg dla nas zamierzył. Nie będziemy się
upierać, że jest nim coś innego. Nie będziemy go szukać tam, gdzie go
nie ma. Z radością przyjmiemy je takie, jakie jest, i uznamy rolę, którą
wyznaczył nam Bóg.
Jakie to szczęście być pewnym! Dziś odrzucamy wszelkie
wątpliwości i zajmujemy stanowisko w poczuciu pewności naszego
celu, dziękując, że zwątpienie odeszło i zapanowała pewność. Mamy
do spełnienia szczytny cel i dano nam wszystko, czego potrzebujemy,
by go osiągnąć. Ani jeden błąd nie stoi nam na drodze. Rozgrzeszono
nas bowiem z błędów. Oczyszczono nas ze wszystkich naszych
grzechów, ponieważ uświadomiliśmy sobie, że były tylko pomyłkami.
Niewinni nie odczuwają lęku, gdyż są bezpieczni i znają swe
bezpieczeństwo. Nie odwołują się do magii ani nie wynajdują dróg
ucieczki przed zmyślonymi, nierzeczywistymi zagrożeniami. Są
spokojni i pewni, że zrobią to, co dano im do zrobienia. Nie wątpią, że
są do tego zdolni, ponieważ wiedzą, że spełnią swą funkcję we
właściwym miejscu i czasie. Zajęli stanowisko, które i my dziś
zajmujemy, byśmy mogli podzielać ich pewność i w ten sposób
zwiększać ją dzięki jej uznaniu.

Oni będą z nami – wszyscy, którzy zajęli stanowisko, jakie my
dzisiaj zajmujemy, z radością zaofiarują nam wszystko, czego się
nauczyli i co osiągnęli. Ci, którzy nadal są niepewni, też się do nas
przyłączą i – czerpiąc z naszej pewności – jeszcze bardziej ją
wzmocnią. A ci – jeszcze nienarodzeni usłyszą wołanie, które myśmy
usłyszeli, i odpowiedzą na nie, kiedy przyjdą, by ponownie dokonać
wyboru. Wybieramy dziś nie tylko dla siebie.
Czyż nie warto poświęcić pięciu minut swojego czasu w każdej
godzinie, aby móc przyjąć szczęście, jakie ofiarował ci Bóg? Czyż nie
warto poświęcić pięciu minut co godzinę, by rozpoznać tę szczególną
funkcję, którą tu pełnisz? Czy to tak wiele prosić cię o pięć minut, gdy
chodzi o zdobycie nagrody tak wielkiej, że nie ma ona żadnej miary?
Przecież już przynajmniej tysiąc razy dokonywałeś transakcji, w
których mogłeś tylko stracić.
Oto więc propozycja gwarantująca ci całkowite uwolnienie od
wszelkiego rodzaju bólu i zapewniająca radość, której nie zna świat.
Możesz wymienić odrobinę swego czasu na spokój umysłu i pewność
celu oraz obietnicę całkowitego powodzenia. A ponieważ czas nie ma
znaczenia, jesteś proszony o nic w zamian za wszystko. Oto
transakcja, na której nie możesz stracić. A to, co zyskujesz, zaprawdę
nie ma granic!
W każdej godzinie daj Mu dziś swój mały podarek zaledwie
pięciu minut. On nada słowom, których używasz do praktykowania
dzisiejszej idei, głębokie przekonanie oraz pewność, której ci brak.
Jego słowa połączą się z twoimi, zmieniając każde powtórzenie
dzisiejszej idei w całkowite oddanie, podjęte w wierze tak doskonałej
i tak pewnej, jak doskonała i pewna jest Jego wiara w ciebie.
Zaufanie, jakim cię darzy, przyniesie światłość wszystkim słowom,

które wypowiesz, i wyjdziesz poza ich dźwięk ku temu, co
rzeczywiście znaczą. Dziś ćwiczysz wraz z Nim, mówiąc:
Przyjmę moją rolę w Bożym planie zbawienia.
Podczas każdych pięciu minut, które z Nim spędzisz, On
przyjmie twe słowa i zwróci je tobie rozjaśnione wiarą i ufnością tak
silną i trwałą, że oświecą świat nadzieją i radością. Nie strać ani jednej
szansy, by stać się szczęśliwym odbiorcą Jego darów, tak byś mógł
dziś ofiarować je światu.
Podaruj Mu te słowa, a On dopełni reszty. Pozwoli ci zrozumieć
twą szczególną funkcję. Otworzy ci drogę do szczęścia, a pokój i
ufność będą Jego darem i Jego odpowiedzią na twe słowa. Odpowie z
całą Swą wiarą, radością i pewnością, że to, co mówisz, jest prawdą.
Dzięki temu będziesz miał Jego pewność, bo On zna funkcję, jaką
masz pełnić zarówno na ziemi, jak i w Niebie. Będzie On z tobą w
każdym okresie praktyki, który z Nim dzielisz, wymieniając każdą
chwilę, którą Mu poświęcisz, na bezczasowość i pokój.
W ciągu godziny niech twój czas upływa na szczęśliwym
przygotowaniu do następnych pięciu minut, które z Nim spędzisz.
Powtarzaj dzisiejszą ideę w oczekiwaniu na powtórne przyjście tej
radosnej chwili. Powtarzaj tę myśl często i nie zapominaj, że za
każdym razem, gdy to czynisz, przygotowujesz swój umysł na
szczęśliwy czas, który nadejdzie.
Gdy zaś upłynie godzina i On znów się pojawi, by spędzić z tobą
trochę czasu, okaż Mu swą wdzięczność i odłóż na bok wszelkie
ziemskie zadania, wszystkie płoche myśli oraz ograniczone idee i
ponownie spędź z Nim ten radosny czas. Powiedz Mu raz jeszcze, że
przyjmujesz rolę, którą przeznaczył dla ciebie, i którą pomoże ci

spełnić, a On da ci pewność, że i ty chcesz tego wyboru, którego
dokonał wraz z tobą, a ty wraz z Nim.
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