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Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.
Zbawienie i wybaczenie są tym samym. Jedno i drugie oznacza,
że stało się coś, co nie powinno; coś, od czego trzeba być zbawionym
i co trzeba wybaczyć; coś błędnego, co wymaga naprawy; coś
oddzielonego, czyli innego od Woli Boga. Oba pojęcia zakładają
zatem rzecz niemożliwą, która mimo to wydarzyła się, co
doprowadziło do konfliktu postrzeganego między tym, co jest, a tym,
co nigdy nie mogłoby być.
Prawda i złudzenie są teraz równe sobie, gdyż zaistniały oba. To,
co niemożliwe, staje się czymś, za co potrzebujesz wybaczenia i od
czego masz być zbawiony. Zbawienie staje się teraz pograniczem
między prawdą a złudzeniem. Odzwierciedla prawdę, ponieważ jest
środkiem, dzięki któremu możesz uniknąć złudzeń. Jednakże jeszcze
nie jest prawdą, ponieważ wymazuje coś, co nigdy się nie stało.
Jakże w umyśle, w którym są Niebo i ziemia, mogłoby istnieć
miejsce ich spotkania, w którym dałoby się jedno z drugim pogodzić?
Umysł, który widzi złudzenia, uważa je za prawdziwe. Istnieją w tym
sensie, że są myślami. A jednak nie są prawdziwe, ponieważ umysł,
który ma te myśli, jest oddzielony od Boga.
Co łączy oddzielony umysł i myśli z Umysłem i Myślą, które są
na zawsze jednym? Jakiż plan mógłby zachować prawdę nietkniętą i
mimo to rozpoznać potrzebę, którą rodzą złudzenia, oraz zaofiarować
środek, za pomocą którego są one wymazywane bez atakowania
i bez cienia bólu? Cóż, jak nie Myśl Boga, mogłoby być tym planem,

dzięki któremu przeocza się to, co nigdy nie miało miejsca i zapomina
się o grzechach, które nigdy nie były prawdziwe?
Duch Święty zachowuje ten plan Boga takim, jakim go od Niego
otrzymał, zarówno w Umyśle Boga, jak i w twoim własnym. Plan ten
istnieje poza czasem, ponieważ jego Źródło jest bezczasowe. Działa
natomiast w czasie, ponieważ wierzysz, że czas jest rzeczywisty. Duch
Święty spogląda niewzruszony na to, co widzisz: na grzech, ból i
śmierć, na smutek, oddzielenie i stratę. Jednakże On wie, że jedno
nadal musi być prawdziwe: Bóg wciąż jest Miłością, a to, co widzisz,
nie jest Jego Wolą.
Oto Myśl, która sprowadza złudzenia do prawdy i widzi je jako
pozory, poza którymi znajduje się to, co niezmienne i pewne. Oto
Myśl, która zbawia i wybacza, ponieważ nie pokłada wiary w tym,
czego nie stworzyło jedyne Źródło, jakie zna. Oto Myśl, której
funkcją jest zbawiać, więc daje ci swoją funkcję jako twoją własną.
Zbawienie jest twoją funkcją, a także funkcją Tego, któremu dano ten
plan. Teraz plan ten powierzono tobie, tak jak i Jemu. Ma On tylko
jedną odpowiedź na pozory, niezależnie od ich formy, rozmiarów,
głębi czy cech, jakie zdają się posiadać:
Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.
Bóg wciąż jest Miłością, a to nie jest Jego Wolą.
Będziesz jeszcze czynił cuda, dlatego dopilnuj, by dobrze
praktykować dzisiejszą ideę. Spróbuj dostrzec siłę w tym, co mówisz,
ponieważ wypowiadasz słowa, w których zawiera się twoja wolność.
Twój Ojciec cię kocha. Cały świat bólu nie jest Jego Wolą. Wybacz
sobie myśl, że On chciał tego dla ciebie. A potem pozwól, aby Myśl,

którą On zastąpił wszystkie twoje błędy, wniknęła w mroczne
zakamarki twojego umysłu snującego myśli, które nigdy nie były
Wolą Boga.
Ta część umysłu należy do Boga, jak i cała reszta. Nie żywi ona
samotnych myśli i nie czyni ich rzeczywistymi poprzez ukrywanie ich
przed Nim. Wpuść światło, a zobaczysz, że Jego Woli dla ciebie nie
powstrzymują żadne przeszkody. Ukaż swe tajemnice Jego łagodnej
światłości i popatrz, jak jasno świeci ta światłość w tobie.
Stosuj dziś Jego Myśl, a Jego światłość niech odnajdzie i oświetli
wszystkie mroczne miejsca i je prześwietli, by złączyły się z
pozostałymi. Wolą Boga jest, by twój umysł był jednym z Jego
Umysłem. Wolą Boga jest, że On ma tylko jednego Syna. Wolą Boga
jest, że ty jesteś Jego jedynym Synem. Myśl o tym wszystkim podczas
swej dzisiejszej praktyki, a lekcję, której uczymy się dzisiaj,
rozpocznij od tej oto instrukcji na drodze prawdy:
Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.
Zbawienie i wybaczenie są jednym i tym samym.
Następnie zwróć się do Tego, z którym dzielisz tu swą funkcję, i
pozwól Mu nauczyć cię tego, czego masz się nauczyć, by odrzucić
wszelki lęk i poznać Siebie jako Miłość, która nie ma w tobie
przeciwieństwa.
Wybacz wszystkim myślom, które przeciwstawiają się prawdzie o
twojej pełni, jedności i pokoju. Nie możesz utracić darów, które dał ci
twój Ojciec. Nie chcesz być innym ja. Nie masz żadnej innej funkcji,
która nie pochodzi od Boga. Wybacz sobie tę, którą, jak sądzisz,

wytworzyłeś. Przebaczenie i zbawienie są jednym i tym samym.
Wybacz sobie to, co wytworzyłeś, a będziesz zbawiony.
Mamy dziś szczególne przesłanie, które ma moc usunąć na
zawsze z twego umysłu wszelkie formy zwątpienia i lęku. Jeśli kusi
cię, by wierzyć, że są one prawdziwe, pamiętaj, że pozory nie mogą
oprzeć się prawdzie, którą zawierają te pełne mocy słowa:
Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.
Bóg wciąż jest Miłością, a to nie jest Jego Wolą.
Twoja jedyna funkcja pokazuje ci, że jesteś jednością. Pamiętaj o
tym pomiędzy pięciominutowymi ćwiczeniami, które składasz w
darze, aby dzielić je wraz z Tym, z którym wspólnie uczestniczysz w
Bożym planie. Przypominaj sobie:
Moją jedyną funkcją tutaj jest zbawienie.
W ten sposób osłaniasz przebaczeniem swój umysł i pozwalasz, aby
wszelki lęk łagodnie został odsunięty, tak by miłość mogła znaleźć w
tobie swe prawowite miejsce, pokazując ci, że jesteś Synem Boga.
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