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Mina ei ole seda raamatut kirjutanud. Kui oleksin seda teinud, võiksin ennast pidada ääretult
õnnelikuks.
Minu kohustuseks oli see raamat avaldamiseks ette valmistada ja avalikkusele tutvustada.
Kuid seegi ei ole olnud kohustus, vaid pigem privileeg.
Legend räägib, et Sofia katedraali ehitamise
au ei antud mitte imperaatorile, vaid ühele vaesele lesknaisele, Eufrasiale, kes oli võtnud oma madratsi seest kimbu õlgi ja andnud selle laevadelt
marmorit vedavatele härgadele. See oli kõik. Ta ei
teinud midagi enamat.
Selle raamatu on kirjutanud kaks naist ja nad
ei ole taotlenud mingisugust au. Nad otsustasid
jääda anonüümseiks ja nimetasid endid Kaheks
Kuulajaks. Kuid see, mida nad väitsid, oli hämmastav  nad olid saanud need sõnumid elavalt
Kristuselt eneselt.
Olles neid sõnumeid lugenud ja kuulnud, kuidas need olid vastu võetud, jäin ma nende saajaid
uskuma. Miks peaksimegi arvama, et Püha Vaim,
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Kes elab kõigis Kristuse järgijais, on vaikiv Vaim?
Vastupidi. Ma tean, et aeg-ajalt on Ta kõnelenud
minulegi; miks mitte siis ka teistele  ja neilegi,
Kahele Kuulajale?
Ja Tema, kelle õrna häält me kuuleme,
Vaikset nagu õhtuhingus,
Mis tõkestab iga patu, mis vaigistab iga hirmu,
Ja kõneleb Taevast
Loomulikult ei arva ma, et Kristuse Vaim oleks
neis Mõtisklusis avaldanud kõik selle, mida Tal
meie põlvkonnale öelda on. Kuid olen veendunud, et  neis elades  avas Ta kuulajate silmad
paljudele asjadele, mida neil ja meilgi vaja teada
on.
Ma ei usu ei selle ega ühegi teise raamatu
sõna-sõnalisse inspireeritusse. Kuid ma usun, et
neid kahte naist juhtis Püha Vaim ja palju kirjutatust on tõesti väga selge juhatus.
Minule on need sõnumid olnud vaimulikuks
lohutuseks  avaldus, mis on paraku sama küündimatu kui öelda, et mulle meeldib Inglismaa.
Tundsin algusest peale, et seda raamatut ei oleks
saanud kirjutada, olemata Kristlane ja lähedases
osaduses Püha Vaimuga. Seejärel  justkui minu
enda usu ergutamiseks  sain ma paar päeva pärast seda, kui olin andnud kõhkleva nõusoleku
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selle raamatu toimetamiseks, ühe nägemuse viimase imelisest tulevikust, nägemuse, mis mulle
endale tundus Vaimust sündinuna.
Selle raamatu sünnilugu jutustatakse järgmises
peatükis  Jumalik Hääl. Kaks vaest vaprat naist
võitlesid julgelt haiguste ja vaesusega. Neile vaatas vastu lootusetu tulevik ja üks neist igatses isegi lahkuda sellest karmist maailmast paremasse.
Ja siis kõneles Tema. Ja kõneles taas!
Ta tuli päev-päeva järel ja julgustas neid. Ja
ehkki neil oli ikka veel vaevu, leidsid nad Temast
rõõmu ja uut julgust. Sest Tema innustas neid
Oma tõotustega tulevikust, mil jõutakse Tema
poolt Armastusega seatud eesmärgini; ja Ta kinnitas neid hellalt usus.
Avage see raamat ükskõik milliselt leheküljelt
ja maitske selle ilu. Peatuge nendel kaunitel lausetel. Laske selle imelisel mõjul tungida sügavale
oma hinge.
Kas olete kaotanud usu? Mõtisklege ühe väikese lõigu üle ja teie kadunud usk naaseb väikese
lapse usuna. Te ei pruugi Teda näha enda kõrval
seismas ja julgustavalt naeratamas, kuid veendute, et Ta on seal  nii nagu alati  ja ootab teilt ikka
veel suuri asju ning on alati valmis teid nende
saavutamisel aitama.
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Kui tuleb talv  kas kardate vaesust? Pöörake
taas neid lehekülgi ja leiate varustamise seaduse 
andke ja teile antakse. Andke oma armastust, oma
aega, oma poolehoidu, iseennast; andke Tema otsesel juhatusel kõike, mida teil on, neile, kes seda
vajavad; andke neile, kes väärivad, ja neilegi, kes
ei vääri.
Kas teil on nõrk tervis? Paranemine ei ole
saabunud, ehkki olete kaua ja sageli palvetanud?
Siit leiate tervendava viiruki.
Eelkõige mõistate aga seda, miks ei võta Ta
kulda sulatusahjust enne, kui see on puhastunud
ja olete saavutanud oma tõelise olemuse kuju,
mida üksnes Tema on ette näinud. Pidage meeles  see on teie tõeline olemus, mida te praegu 
selles ajas  koos Temaga igaviku jaoks loote.

Võite avada raamatu, kui linnud päikesepaistes laulavad, ja  lugedes  hakkab see laul teiegi
hinges kajama ning tõuseb armastusekoraalina
meie Looja-Lunastaja-Armastajani.
Pange see Igapäevase Väe raamat oma taskusse, käekotti, öökapile. Kinkige see oma sõpradele. Hingake igal päeval sisse selle vaimsust ja
saage osa lähedasest suhtest Õpetajaga.
Nende sõnumite läbi, mis saabusid kahele
üksikule naisele, leiate ka teie, et te ei ole enam
üksi, vaid kahekesi  liidus meie Vägeva Kaaslase
ja Teejuhiga, kelle iginoor sõnum kõlab meile ka
täna: Vaata, Mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani.
A. J. Russell

Te ei saa päev läbi mett süüa. Samuti ei saa te ühe
korraga tervet raamatut läbi lugeda. Kuid võite
seda lugeda igal päeval ja mitu korda päevas, ettearvamatutes, keerulistes või mõistatuslikes olukordades, kodus ja väljas.
Tema sõnade poole võib pöörduda ootamatus kriisis ja leiate rahu ja sisemise tasakaalu, nii
nagu selle on leidnud juba tuhanded enne teid 
olgu üksikutes teeäärsetes majakestes või kuningakodades.
8
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Kui kaks teie seast ühel nõul on maa
peal mingi asja pärast, mida nad iganes
paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes
on taevas.
Sest kus kaks või kolm koos on minu
nimel, seal olen mina nende keskel.
Mt. 18:19,20

J U M A L I K

H Ä Ä L

Kui ma istusin 1923. aasta sügisel ühe hotelli ootesaalis, astus minu juurde üks hotellikülastaja ning
ulatas mulle raamatu Ainult patustele (e.k.1936, kirjastus Külv), küsides, kas olen seda lugenud. Ma
vastasin eitavalt ning ta jättis selle minule.
Koju minnes ostsin ka endale selle raamatu.
Raamat avaldas mulle kummalist mõju ja
oleksin soovinud, et kõik mu sõbrad seda kohe
loeksid. Tegin isegi nimekirja peaaegu sajast inimesest, kellele oleksin tahtnud seda saata. Olemata aga rikas, pidin siiski piirduma vaid kahe
eksemplari omandamisega, mida laenasin välja
erinevatele inimestele.
Paar kuud hiljem lugesin seda raamatut taas.
Siis ärkaski minus raugematu soov proovida, kas

on võimalik minulgi leida A. J. Russelli poolt
kirjeldatud juhatust. Võtsin aja, et olla vaikselt
koos sõbraga, kellega ma siis elasin. Ta oli sügavalt vaimulik naine, vankumatu usuga Jumala
headusse ning pühendunud palvetaja, ehkki ta
elu ei olnud kerge.
Ma olin küllalt skeptiline, ent kuna ta nõustus, siis istusimegi maha, paber ja pliiats käes,
ning ootasime. See oli 1932. aasta detsembris.
Minu pingutused ei andnud mingisuguseid
tulemusi. Hulk sõnu tuli ja läks, seejärel uitasid
mu mõtted tavaliste asjade juurde. Püüdsin taas
ja taas keskenduda, ent kasutult. Tänaseni ei leia
ma sel viisil ühtegi juhatust.
Ent minu sõbraga juhtus imeline asi. Ta sai
algusest peale väga ilusaid sõnumeid ning sellest
ajast alates ei ole need sõnumid meile ühelgi päeval tulemata jäänud.
Me tundsime end täiesti vääritutena ja olime
sellest imest lummatud, suutes vaevu mõista, et
TEMA ise meid õpetas, treenis ja julgustas ajal,
kui miljonid palju enam väärt olevad inimesed 
pidid leppima juhatusega Piibli, jutluste, kiriku
ja teiste raamatute vahendusel.
Kindlasti ei olnud me üleloomulike võimetega ega vaimulikult rohkem arenenud, olime täiesti
tavalised inimesed, kes olid ehk rohkem kannata-
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nud ja muret tundnud, kui enamik ning elanud
läbi ühe tragöödia teise järel.

pidevalt mitte julgust kaotama ja rääkis rõõmust,
mis ootab meid tulevikus.

Issanda vaiksete sõnumite mõistmine oli vahel
lausa südamesse lõikav, ent Tema õrn noomimine ei jätnud haavu.
Alati ja päevast-päeva rõhutas Ta, et peame
olema Armastuse, Rõõmu ja Õnnelikkuse kanaliteks Tema muserdatud maailmas. See oli Valude Mees uues valguses.
Meil  või pigem Minul  oli seda käsku väga
raske täita, ehkki mõnele oleks see võib-olla lihtne olnud. Olla rõõmsameelne, julgustada teisi,
olla alati rõõmus, kui ka päevad olid täis valu, ööd
täis piinavat unetust, kui vaesus ja peaaegu talumatu mure olid meie igapäevasteks kaaslasteks,
kui palveile ei saabunud vastust, Jumala palged
olid varjatud ning meid tabasid üha uued hädad?
Ikka tuli aga tungiv käsk armastada, naeratada
ja olla rõõmutoojaiks neile, kellega me kokku
puutusime. Üks meist oleks masendununa meelsasti loobunud võitlusest ja läinud teise  õnnelikumasse ellu.
Ent Tema julgustas meid päevast päeva, kinnitades, et Ta ei purusta tööriistu, mida kavatseb
kasutada, ega jäta metalli sulatusahju kauemaks,
kui on vaja selle puhastamiseks. Ta õhutas meid

Meile selgitati Tema enda sõnu täiesti ootamatul
viisil. Anti uus arusaamine sellest, miks nähakse
nägemusi Temast  olime varem arvanud, et Teda
näevad kõige pühamad; eriti rõhutati aga tohutut
väge, mis antakse kahele hingele, kes koos lähedases osaduses palvetavad ja on ühel meelel, soovides armastada ja teenida Teda. Nagu teised on
tunnistanud, võib selline liit, saata Jumala kätes
korda nii vägevaid asju, et kindlasti hakkavad vaenulikud jõud püüdma sellist sõprust rikkuda.
Ka meie saime seda tunda.
Mõned sõnumid on imetlusväärselt ilusad.
Olgu selle näiteks 2. detsembri sõnumi majesteetlikus, 23. novembri sõnum  paratamatust
kannatusest Kristlikus Elus ja 5. detsembri oma 
Varustamise Seaduse praktilisest toimimisest.
Mõned sõnumitest võivad olla ka osadeks jaotatud, sest isiklikud asjad ja kordused tuli välja
jätta.
Igal juhul ei ole see raamat meie jaoks mitte
tavaline raamat, vaid usume, et meie Issand ise
on meid juhatanud.
See on avaldatud  peale rohket palvetamist 
et tõestada, et elav Kristus kõneleb ka tänapäeval,
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teeb plaane ja juhib alandlikke; ükski pisiasi ei ole
Temale tähtsusetu, Ta ilmutab end nüüdki nagu
alati Alandliku Teenija ja Majesteetliku Loojana.

J A A N U A R

Üks kahest kuulajast.
Aastate vahel. 1. jaanuar
Meie Issand ja meie Jumal. Me rõõmustame Sinus. Sinu abita ei suudaks me
kartmata vastu astuda eelseisvale aastale.
Mina seisan aastate vahel. Saabuva aasta üle on
valatud Minu Läheduse valgus  Õigluse Päikese
sära. Selja taha, möödunud aastale, on heidetud
Minu Vari  peitma muret ja kurbust ja pettumust.
Ärge elage minevikus, vaid üksnes olevikus.
Kasutage minevikku vaid nii, nagu puud kasutavad Minu Päikesepaistet, neelates seda enesesse, et saada tulevastel päevadel sellest soojendavat tuld. Talletage siis ainult õnnistusi Minult,
Maailma Valguselt. Julgustage end neile mõeldes.
Matke maha igasugune hirm tuleviku ees,
kartus armsate inimeste vaesuse, kannatuse, kaotuse pärast. Matke kõik ebasõbralikud ja kibedad
mõtted, kogu oma vastumeelsus, meelepaha, ebaõnnestumistunne, pettumus teistes ja eneses,
14
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kogu oma süngus, meeleheide  jätke need kõik
ning minge uude  Ülestõusmisellu.
Pidage meeles, et te ei tohi näha nii, nagu
maailm näeb. Mina hoian seda aastat Oma Kätes  kui te Mind usaldate. Kuid Ma juhin teid
päevhaaval.
Jätke muu Minu hooleks. Ärge püüdke sellest kingitusest ette jõuda muretsemise ja mõtlemisega eelolevatele päevadele.
Mina varustan teid tarkuse ja jõuga igal päeval.
Armastuse käsi. 2. jaanuar
Te peate aitama päästa teisi. Ärge laske mööduda
ühelgi päeval, mil te ei oleks sirutanud Armastusekätt kellelegi väljaspool oma kodu  üks sõnum, kiri, külastus, mingisugune abi.
Olge täis Rõõmu. Rõõm päästab. Rõõm tervendab. Rõõm Minus. Igas päikesekiires, igas naeratuses, igas headuse või armastuse teos, igas vähimas teenes  rõõm.
Tehke igal päeval midagi, et tõsta mõnd hinge
välja patu-, haiguse- või kahtlustemerest, kuhu ta
on kukkunud. Ka täna kõnnin Ma järve kaldal ja
kutsun Oma jüngreid Mind järgima ning inimeste püüdjaiks saama.

On vaja aitavat kätt, mis juhib abivajaja taas
julguse, võitluse, usu ja tervise juurde. Armastust
ja rõõmsameelsust! Armastus ja rõõmsameelsus
annavad teada usust, julgusest ja õnnestumisest.
Usaldage, armastage, rõõmustage!
Ärge olge masendunud. Ärge laske millelgi
takistada oma mäkketõusu. Armastage ja olge
rõõmsad, Mina olen teiega. Mina kannan teie
koormaid. Heitke oma koorem Minu peale ja
Ma kannan selle eesmärgini. Ning pöörduge just
sellises muretuses, et aidata kedagi teist, kelle koorem rõhub liiga raskelt tema õlgadele.
Kui palju koormaid võite sel aastal kergendada? Kui mitmeid südameid lohutada? Kui mitmeid hingi aidata?
Andes te saate: Raputatud ja kuhjaga mõõduga. Mina, teie Issand olen seda ütelnud.
Tee avaneb. 3. jaanuar
Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Js. 40:31
Te peate saama uueks, uuesti vormituiks. Kristus,
Kristus, Kristus. Kõik peab toetuma Minule. Jõud
sünnib puhkusest. Armastus on ainus võitev jõud.
Ärge kartke, Mina aitan teid.
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Olge kanaliteks  teie mõlemad. Minu Vaim
voolab teist läbi ning uhab minema kogu kibeda
mineviku.
Olge julged  Jumal armastab, Jumal aitab,
Jumal võitleb, Jumal võidab. Te saate seda näha.
Te saate teada. Teile avaneb tee. Kõike, mida Minu
Armastus on iial kavatsenud, kõike, mida Minu
Armastus on iial mõtelnud, näete päev-päevalt
avaldumas. Laske end vaid õpetada. Olge nagu
lapsed. Laps ei kahtle plaanides. Ta nõustub rõõmuga.
Ärge tehke plaane. 4. jaanuar
Näita meile Oma Teed, Issand, ja aita
meil kõndida Sinu Radadel. Juhata meid
Oma Tões ja õpeta meid.
Kõik on hästi. Imelisi asju on sündimas. Jumala
juures ei ole piire. Tema hoolitseb ja varustab.
Laske Jumalal välja juurida teie mina-ise 
see kanali ummistaja. Ärge tehke plaane, tee avaneb samm-sammult. Jätke homne koorem. Kristus on vägev koormakandja. Te ei saa kanda Tema
koormat, Ta ootabki teilt, et kannaksite vaid väikest, ühe päeva koormat.

Ärge koguge. 5. jaanuar
Armastage Mind ning täitke Minu tahet. Teile ei
sünni midagi kurja. Ärge mõtelge homsele. Puhkus Minus toob Rahu. Jumal aitab teid. Igatsus
viib täitumiseni. Rahu  nagu tasa voolav jõgi 
puhastab ja uhab minema kõik ärritajad.
Teid õpetatakse. Jätkake palvehetki, isegi kui
need näivad viljatud. Saatan püüab teid igal viisil
takistada. Ärge hoolige temast. Ta ähvardab teid
kurjade vaimudega. Ärge kuulake teda.
Puhake oma närve. Kurnatud närvid ei peegelda Jumala jõudu, vaid viitavad selle puudumisele. Lootke alati.
Ärge kartke vaesust. Laske rahal vabalt voolata. Mina lasen rahal tulla, teie aga laske sel minna.
Ma ei saada raha seisma, Ma saadan seda üksnes
neile, kes raha edasi annavad. Ärge hoidke midagi
enesele. Ärge koguge midagi. Olgu teil vaid see,
mida vajate ja kasutate. See on Minu Järgimise
Seadus.
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Terav tööriist. 6. jaanuar
Sa Vägev Issand, juhi mind  rändurit
sel võõral maal. Mina olen nõrk, kuid
Sina oled tugev, juhi mind oma vägeva
Käega.
Te peate palvetama. Tee avaneb. Jumal hoolitseb
teie eest ja Tema plaanid täituvad. Armastage ja
oodake.
Armastus on Võti. Ei ole ust, mida Armastus
ei suudaks avada.
On teil mingit põhjust karta? Kas Tema ei ole
teie eest hoolitsenud ja teid kaitsnud? Lootke alati. Lootke rõõmsalt. Lootke kindlusega. Olge rahulikud, püsige vaikseina Minu Jõus. Ärge kunagi loobuge nendest hetkedest  palvetage, lugege
Piiblit, viige loetu ellu, distsiplineerige ennast.
See on teie töö, Minu töö on teid kasutada. Kuid
Minu tööriistad peavad olema teravad ja valmis.
Siis Ma kasutan neid.
Distsiplineerige ennast ja taotlege täiuslikkust
iga hinna eest. Tehke seda, sest varsti vastatakse
igale teie mõttelennule, täidetakse iga teie soov,
kasutatakse iga teie tegu. See on kardetav Vägi,
võimas Vägi. Oh, olge ettevaatlikud, et te ei paluks midagi valesti  midagi, mis ei ole kooskõlas
Minu Vaimuga.

Kõik kahjulikud mõtted tuleb tagasi tõrjuda.
Imettegev vägi võib valedes kätes muutuda
nõiduseks. Just sellepärast on teie elu puhtus ja
headus nii vajalikud. Varsti, väga varsti te palute 
ja saate otsekohe. Olge rahul kasvatamisega.
Selleta ei julgeks Ma teile Väge anda. See teeks
kahju.
Ärge muretsege teiste elude pärast. Kõik saab
korda. Esmalt peate teie taotlema täiuslikkust
Minu Jõus.
Peidetud pärl. 7. jaanuar
Vaata meie peale armuliselt, Issand. Me
vaatame maa poole, mis on väga kaugel ja siiski nii lähedal nägevale silmale
ja kuulvale kõrvale.
Oodake. Imesid sünnib. Värisege imetluses. Keegi
ei või seista kõigutamatult Igaviku Läve ees. Mina
annan teile Igavese Elu. Tasuta kingituse, imelise
kingituse  Ajastute Elu.
Jumala Riik tuleb vaikselt. Keegi ei oska arvata, millal See saabub inimese südamesse, märgatakse vaid tagajärgi. Kuulake vaikselt. Vahel te ehk
ei saagi sõnumit. Kohtuge Minuga sellegipoolest.
Teisse imbub õhustik.

20

jumal.p65

21

20-21

02.12.04, 16:00

Looge vaikust. Jumal kõneleb vaikuses. Vaikus, õrn tuulepuhang. Kõik võib olla sõnumiks,
mis kannab Minu mõtet südamesse  ehkki mitte alati hääle, mitte sõna läbi.
Iga teie sõna või mõte võib olla nagu pärl,
mille pillate ühe südame salajasse soppi, ning vajaduse tunnil  vaata!  ta leiab selle aarde ning
mõistab esimest korda selle väärtust.
Ärge olge liiga agarad tegema, lihtsalt olge. Ma
ütlesin: Olge siis täiuslikud, mitte: tehke täiuslikke tegusid. Püüdke seda mõista. Isiklikest pingutustest ei ole mingit kasu. Loeb vaid Kõikehaarava Vaimu, Minu Vaimu töö.
Armastus suleb ukse. 8. jaanuar
Elu koos minuga ei vabasta raskustest, vaid toob
raskustes rahu. Ma juhin tihti ka suletud uste abil.
Armastus avab ja suleb. Leiate rõõmu, kui truult
usaldades järgite Minu Tahet ka siis, kui See ei
näi rõõmustavana.
Minu sulane Paulus mõistis suletud uste
õppetundi, kui ta ütles: Sest see silmapilkne
kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja
rohke igavese au. Te kogete äraütlemisi, kuni

olete selle õppetunni läbinud  see on ainus
tee.
Rõõm on rahulikkuse tütar.
Pinge. 9. jaanuar
Olge rahulikud, juhtugu mis tahes. Puhake Minus. Olge kannatlikud, laske kannatlikkusel teha
oma täiuslikku tööd. Ärge pidage olukordi kunagi üle jõu käivateks. Kuidas võiks miski teid võita,
kui Mina olen teiega?
Te ei pea taluma elamise pinget. Minu laste
jaoks ei ole pinget. Kas te ei näe, et Mina olen
Tööriistameister? Kas Ma ei ole mitte kujundanud iga selle osa? Kas Ma siis ei tea, kui palju
keegi jaksab liigse pingeta kanda? Kas Mina, nii
õrna tööriista tegija, nõuaksin temalt midagi, mis
võiks hävitada või kurnata?
Ei! Pinge sünnib üksnes siis, kui teenite teist
isandat, maailma, kuulsust, inimeste arvamust 
või kui kannate kahe päeva koormat ühel päeval.
Pidage meeles, et see ei tohi nii olla.
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Mõju. 10. jaanuar
Kui tulete Minu juurde ja Ma annan teile Igavese
Elu, mille Ma annan kõigile, kes Minusse usuvad, siis muudab see kogu teie olemise, sõnad,
mida te räägite, mõju, mis teil on.
Need kõik on igavesed. Need peavad seda olema. Need lähtuvad elust teie sees, Minu Elust,
Igavesest Elust  nii et ka need peavad elama igavesti. Nüüd näete, kui tohutu, kui ääretu on iga
hinge töö, kellel on Igavene Elu. Need sõnad, see
mõju kestab üle aegade, igavesti.
Te peate mõtisklema nende tõdede üle, mida
ma teile annan. Need ei ole pealiskaudsed asjad,
need on Minu Kuningriigi saladused, haruldase
hinnaga salapärlid.
Mõtelge nende üle. Töötage nendega oma
mõtteis ja südameis.
Armastuse valu. 11. jaanuar
Hüüdke Minu poole ja Ma kuulen teid ja õnnistan teid. Kasutage Minu piiramatuid varusid enese ja teiste vajaduste jaoks. Otsige Minu imelisi
tõdesid ja te leiate.
Võib tulla aegu, mil istute vaikuses, mil näib,

et olete üksi jäetud. Siis Ma käsin teil  käsin 
mäletada, et Ma olen teile kõnelenud  nagu Ma
kõnelesin Emmause teel.
Aga oli ka aeg Ülemises Toas pärast Minu
Taevasseminekut, kui Mu jüngrid pidid end lohutama, öeldes: Kas Ta mitte ei rääkinud meile
teel olles?
Te saate teadlikkuse Minu Lähedusest ka
siis, kui ei kuule ühtki häält. Püsige selles Läheduses. Mina olen maailma valgus, ent vahel
Ma varjan hella hoolega liiga ereda valguse, et te
selle pimestavas säras ei kaotaks silmist oma igapäevast rada ja kohustusi. Alles Taevas joovastuvad hinged Jumala ilmutusest Tema Omadele.
Praegu olete rändurid ning vajate vaid igapäevast marsikäsku: jõudu ja juhtimist selleks päevaks.
Oh, kuulake Minu häält  innukalt, rõõmuga. Ärge kunagi tõrjuge seda. Mul ei saa olla võistlejaid ja kui inimesed otsivad maailma kära, siis
Mina tõmbun tagasi.
Elu on teid haavanud. Kuid üksnes armidega
elud võivad tõeliselt päästa.
Te ei pääse distsipliinist. See on Minu järgimise
tunnus. Mu lapsed, usaldage Mind alati. Ärge
hakake kunagi vastu.
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Täna Mulle kingitud usaldus võtab ära valu,
mida Ma tundsin maa peal olles ja olen tundnud
läbi aegade  kui inimesed hülgasid Minu armastuse. Ma surin teie eest, Mu lapsed. Kuidas võiksite Mind nii kohelda?
Tänu katsumuste eest. 12. jaanuar
Tänage kõige eest, isegi näiliste katsumuste ja
murede eest.
Rõõm on kogu olemuse tänulik hoiak Minu
suhtes. Olge rõõmsad. Rõõmustage. Isale meeldib näha oma lapsi rõõmsatena.
Ma avaldan teile nii palju. Andke see edasi.
Iga Tõde on kalliskivi. Mõni vaimus vaene sõber
rõõmustab selle üle. Laske neil jõuda kõikjale.
Püüdke leida kodu-süda iga Tõe jaoks, mille
Ma teile olen andnud. Seda enam Tõdesid teada
saate. Kasutage kõike, mida Ma teile annan. Aidake teisi. Ma igatsen leida tee igasse ellu ja südamesse, et kõik hüüaksid ootuses: Tule Issand
Jeesus.

Nähtamatud sõbrad. 13. jaanuar
Ärge iial kaotage lootust, ärge heitke meelt. Olge
vaid teistele abivalmiduse kanaliteks.
Olgu teil rohkem kaastunnet. Olge teiste vastu
õrnemad. Teie elu ei jää alatiseks vaevaks. Kuld ei
jää sulatusahju- jääb üksnes seni, kuni see on puhastatud. Ma juba kuulen muusikat ja nähtamatuid hulki marssimas, kes rõõmustavad teie võidu üle.
Ükski Minu järgijatest ei eksiks ega langeks
iial, kui vaid eemaldataks loor, mis takistab teda
nägemast, missugust rõõmu toovad need eksisammud kurjadele vaimudele, missugust valu ja
pettumust aga neile, kes igatsevad, et ta võidaks
Minu Jõus ja Nimes, ning missugust rõõmujoovastust, kui võit on käes.
Minu Jõud on seesama, millega Ma võitsin
kõrbes Saatana, Ketsemanis ahastuse ja kurbuse
ning Kolgatal isegi surma.
Mõtelge sellele.
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Võimas ja imeline. 14. jaanuar

Lõõgastuge. 15. jaanuar

Tõepoolest rõõmsad on hinged, kellega Mina
koos kõnnin. Minuga koos kõndida on turvaline.
Minu Vaimu tulek inimese ellu ning Tema töö
on märkamatu, kuid selle tagajärg on võimas.
Õppige Minust. Surmake oma mina-ise. Iga
hoop selle pihta teenib eesmärki teie vormimisel
tõelisteks, igavesteks, hävimatuteks.
Olge eneste suhtes väga avameelsed ja ranged. Kas see oli mina-ise õhutus? ning kui oli,
tõrjuge see iga hinna eest.
Surres ristil, surin Ma, kätkedes endasse kogu
inimliku ise-loomuse. Ning kui see oli risti löödud, suutsin Ma võita isegi surma.
Kandes teie patud Oma ihus ristile, kandsin
Ma sinna maailma inimlik-iseka loomuse. Kui ka
teie surmate oma mina, saate võitmatu väe, mille
Ma päästsin valla väsinud maailma jaoks ja olete
samuti võidukad.
Te ei pea ära võitma mitte elu ega selle raskusi, vaid üksnes selle vana mina , mis teis on. Nii
nagu Ma ütlesin Oma jüngritele: Mul on teile
veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Te ei mõistaks seda. Ent kui kuuletute jätkuvalt Minule, kõnnite koos Minuga ja Mind kuulate ning mõistate  siis näete, kui aulised, kui
imelised on Minu ilmutused ja õpetused.

Lõõgastuge, ärge olge pinges, ärge kartke. Kõik
läheb kõige paremini. Kuidas võite karta muutust, kui teie elu on Minuga varjul Jumalas, kes ei
muutu  ja Mina olen seesama eile, täna ja igavesti.
Te peate õppima tasakaalu, hinge tasakaalu
selles vankuvas muutuvas maailmas.
Otsige Minu väge. Sama vägi, millega Ma ajasin välja kurje vaime, on täna teie oma. Kasutage
seda. Kui te ei kasuta, võtan Ma selle tagasi. Kasutage seda lakkamatult.
Te ei saa küsida liiga palju. Ärge kunagi mõtelge, et teil on liiga kiire. Seni, kui tulete iga
ülesande järel Minu juurde, et taas Väega täituda,
ei ole ükski töö teie jaoks liig. Ma annan teile
Oma Rõõmu. Elage selles. Kastke selles oma Vaimu. Peegeldage seda.
Sõber vaevalises töös. 16. jaanuar
Loevad igapäevased pingutused, mitte hetkelised
kõrgpunktid. Pigem kuuletuda päevast päeva
Minu Tahtele kõrbeväljadel, kui vahetevahel
Muutumisemäel.
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Kuskil mujal ei ole vaja nii palju püsivust, kui
usuelus. Vaevaline töö Kuningriigi heaks tagab
Minu lähedase sõpruse. Mina olen väikeste asjade Issand, pisisündmuste Jumalik Järelvalve.
Mitte ükski osa päevast ei ole liiga väike, olles
osa Minu plaanist. Väikesed kivid mängivad mosaiigis suurt rolli.
Rõõmustage Minus. Rõõm on Jumala antud
sideaine, mis tagab Minu mosaiigi kooskõla ja
ilu.

Armastus ja Usaldus hajutavad kõik elu mured ja vaevad. Tegelege nendega kohe. Teie olete
kanalid  ja ehkki kanal ei pruugi olla täiesti ummistunud, söövitavad seda muretsemine, kannatamatus ja vaev ning aja jooksul kasvab see teil
üle pea.
Jääge kindlaks! Oh, jääge kindlaks! Ärge kunagi kaotage lootust. Kõik on hästi.

Jumala rutt anda. 17. jaanuar

Paluge Usku päevast päeva. See on Minu Kingitus.
See on teie ainus vahend vägevate tegude tegemiseks. Loomulikult peate tegutsema, palvetama, ent vastused teie palvetele ja teie teod sõltuvad üksnes Usust.
Vastusena teie palvetele annan Ma teile Usu,
sest see on vajalik relv kurja tõrjumiseks  kõikide ebameeldivate olukordade ületamiseks ning
hea saavutamiseks elus; kui teil on Usk, andke
see Minule tagasi. See on ümbrik, millesse tuleks
panna iga palve Minule.
Ja ometi  Usk ilma tegudeta on surnud. Te
vajate ka tegusid, et toita oma Usku Minusse.
Püüdes teha, tunnetate oma abitust. Siis pöör-

Vaikus. Olge vaikselt Minu ees. Püüdke teada ja
siis täita Minu Tahet kõigis asjus.
Püsige Minu Armastuses. Armastav-mõistev
hoiak kõikide inimeste suhtes. See on teie ülesanne ja seejärel ümbritsen Mina teid kaitsemüüriga,
mis hoiab teist eemal kogu kurja. Seda kaitset
kujundavad teie endi hoiakud, sõnad ja teod.
Ma tahan anda teile kõike  raputatud ja kuhjaga mõõduga. Olge varmad õppima. Te teate
veel vähe Jumalikust Kannatamatusest, mis igatseb rutata andma. Kas teie meeli haarab mõni
muremõte, mõni rahutu mõte? Võitke see otsekohe.

Usk  teod. 18. jaanuar
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dute Minu poole. Minu tundmises teie usk kasvab  usk on ainus, mida vajate Minu Väe tegutsemiseks.
Ennetav Armastus. 19. jaanuar
Issand, mina otsin Sind.
Keegi ei ole Mind iial asjata otsinud. Ma ootan,
ootan suure igatsusega, et Minu poole hüütaks ja
olles juba näinud teie südamete vajadusi  veel
enne, kui hüüate minu poole, enne kui isegi märkate oma vajadusi  valmistan Ma juba vastuse.
Ma olen nagu Ema, kes paneb oma tütre jaoks
kõrvale sobivaid pulmakinke, enne veel, kui tütar
on leidnud Armastusegi.
Seda Jumala Ennetavat Armastust mõistavad
surelikud harva. Viibige selle mõtte juures. Heitke oma meeltest välja kujutlus ihnest Jumalast,
keda tuleb ohkamiste, pisarate ja paljude sõnadega anuda, enne, kui Ta tõrksalt loovutab igatsetud
aarded. Inimeste ettekujutused Minust vajavad
põhjalikku muutmist.
Püüdke kujutleda Ema, kes valmistab oma
lapsele sünnipäevaks või jõuludeks üllatusi ja kelle
emasüda seejuures laulab: Kas see meeldib talle? Kui väga see talle meeldib!  kes juba ette

näeb oma lapse vaimustust ja kelle süda täitub
õrnuse ja rõõmuga. Kust õppis Ema kõike seda
ettevalmistusrõõmu? Minult  on see ju vaid kahvatu vari Minu ettevalmistavast rõõmust.
Püüdke seda näha Minu valmistatud plaanide täitumises. See tähendab Mulle palju  olla
mõistetud  ja Minu mõistmine toob teile suure
rõõmu.
Üks Jumalaga. 20. jaanuar
Minuga üks. Mina ja Minu Isa oleme üks. Üks
kogu Maailmakõiksuse Issandaga!
Kas võiks inimene ihaldada midagi kõrgemat? Kas
võiksid inimeste nõudmised seda ületada? Üks
Minuga.
Kui mõistate oma suurt eelist, tarvitseb teil
vaid mõtelda ning teie mõtteobjekt on saanud tegelikkuseks. Mõistagi võiksin Ma samahästi öelda: Mõtelge taevastele, mitte maistele asjadele.
Viibida mõtetega materiaalse juures  kui elate
Minus  tähendab: muuta see tegelikkuseks. Seepärast peate olema ettevaatlikud, et mõtleksite vaid
seda, igatseksite vaid seda, mis soodustab ega takista teie vaimulikku kasvu. Sama seadus toimib
ka vaimsel tasandil.
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Mõtelge Armastusest ja Armastus ümbritseb
teid ja kõiki, kelle peale mõtlete. Mõteldes pahatahtlikke mõtteid, ümbritseb teid ja kõiki, kellele
te mõtlete,häda. Mõtelge tervisele  ja tervis tuleb. Füüsiline peegeldab hingelist ja vaimulikku.
Kiire päev. 21. jaanuar
Uskuge, et Mina olen teiega ja valvan kõige üle.
Kui Minu Sõna on välja läinud, on kõik selle vastu võimetud.
Olge rahulikud. Ärge kunagi kartke. Teil on
palju õppida. Jätkake seni, kuni laulate ka kiireimal päeval. Laulge Issandale. Väga kiire päev
on parimaks saateks Minule lauldud Kiituselaulule. Olgu teie kõike läbivaks motiiviks Armastus.
Olge rõõmsad igal ajal. Rõõmustage üliväga.
Rõõm Minus. Ärge tundke iial hirmu. Palvetage
rohkem. Ärge muretsege. Mina olen teie Aitaja.
Minu all on Igavesed Käsivarred. Te ei või neist
allapoole langeda. Puhake neil, nagu puhkab väsinud laps.

Hallid päevad. 22. jaanuar
Ärge kartke. Mina olen teie Jumal, teie Vabastaja.
Mina vabastan teid kõigest kurjast. Usaldage
Mind. Ärge tundke hirmu.
Ärge iial unustage oma tänu. Kas te ei mõista,
et see on õppetund? Te peate tänama ka kõige
hallimatel päevadel. Te peate seda tegema. Kui tänate, muutub kõik heledamaks. On ka hallide
päevade harjutustunde. See on vägagi vajalik.
Minu surm ristil ei olnud vajalik üksnes maailma päästmiseks, see oli vajalik ka Minu jüngrite
kasvatamiseks. See kõik oli osa nende kasvatamisest  Minu kuninglik saabumine Jeruusalemma,
jüngrite jalgade pesemine, Minu ängistus Ketsemanis, Minu põlgamine, hukkamõistmine, ristilöömine, matmine. Iga samm oli vajalik nende
arenemiseks  samuti on teiega.
Seni, kui iga hall päev ei ole ka tänulikkuse
päev, tuleb seda õppetundi korrata. See ei käi kõikide, vaid üksnes nende kohta, kes tahavad Mind
hästi teenida ning Minu jaoks palju teha. Suur
töö nõuab põhjalikku ja hoolikat ettevalmistust.
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Kuidas tuleb Vägi. 23. jaanuar
Issand, Sina oled meie Varjupaik. Meie
Jumal, Sinu peale me loodame. Oo, Meister, tule ja kõnele meiega.
Kogu Vägi on antud Minule. Minu käes on seda
anda, Minu käes tagasi hoida, aga isegi Mina pean
tõdema, et Ma ei saa seda tagasi hoida hingede
puhul, kes Minu lähedal püsivad  sest siis see ei
ole kingitus, vaid lihtsalt kandub märkamatult
Minult Minu järgijatele.
See hing, kes elab Minu Läheduses, hingab
Väge.
Õppige eralduma Minu Lähedusse ja saate 
kõnelematagi  kõike, mida Minult igatsete  Jõudu, Väge, Rõõmu, Rikkusi.
Teie suur tasu. 24. jaanuar
Te palute Usku  ja peategi nii tegema. Ent Ma
teen Oma Elumajas ettevalmistusi ka nende jaoks,
kes pöörduvad Minu poole, ehkki nende põlved
nõrkevad ja südamed väsivad. Ärge kartke. Mina
olen teie Jumal. Teie Suur Tasu. Teie osa on vaid
üles vaadata ning öelda: Kõik on hästi.
Mina olen teie Teejuht. Ärge soovige näha

eesolevat teed. Astuge sammhaaval. Ma annan
väga harva Oma jüngritele näha kaugele ette 
eriti isiklikes asjus  sest sammhaaval kõndida on
parim viis Usu kasvatamiseks.
Te seilate kaardistamata vetel. Kuid kõigi Merede Issand on teiega, teiega on kõigi Tormide
Ülevaataja. Laulge rõõmuga. Te järgite nii Piirangute Issandat kui ka Jumalat, kelle teenistuses on
täielik vabadus.
Tema, Maailmakõiksuse Jumal, piiras end
Väikelapse, Poisi ja Nooruki kitsaste raamidega,
alludes teie inimlikule piiratusele; teiegi peate
õppima, et teie nägemine ja vägi  vaimulike asjade puhul piiramatu  peab ajalikes asjus alluma
piirangutele.
Ent Mina olen teiega. Alles siis, kui Minu
jüngrid olid loobunud pingutamast pärast öö läbi
kestnud tulutut kalapüüki, tulin Mina ja nende
võrgud rebenesid külluslikust saagist.
Õnnelikkuse tee. 25. jaanuar
Iga hetke täielik allutamine Jumalale on õnnelikkuse vundament, rõõm Osadusest Temaga aga selle pealisehitis. Ning see ongi koht igaühe jaoks,
koda, mida Ma läksin valmistama.
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Minu järgijad ei ole seda mõistnud ja liiga
sageli on näinud selles tõotuses viidet üksnes Sealpoolsele ning tihti  liiga tihti  pidanud seda elu
millekski, millest tuleb end läbi võidelda, et saada tasu ja rõõm tulevases elus.
Püüdke ellu viia kõike, mida Mina teile ütlen, ning saate arusaamise, taipamise, nägemisvõime ja rõõmu, mis ületab maise raami. Jumala
plaanid on väga imelised  üle teie suurimate igatsuste.
Mõtelge lakkamatult Minu kaitsele, kindlusele, juhtimisele.
Olge rahulikud. 26. jaanuar
Hoidke oma Vaimuelu rahuliku ja häirimatuna.
Miski muu ei loe. Jätke kõik Minu hooleks. See
on teie suur ülesanne  rahuneda Minu Läheduses, mitte lasta ühelgi ärritaval tundel minutitki
püsida. See võib ühe hetkega katkestada õnnistuseaastad.
Pole tähtis kes või mis teid ärritab, teie ülesandeks on peatuda, kuni täielik rahu taastub. Igasugune takistus tähendab Minu Väe suunamist
teistesse kanalitesse.
Valage välja  valage välja  Ma ei saa õnnistada

elu, mis ei toimi kanalina. Minu Vaim ei talu
seisakut, isegi mitte puhkust. Tema Vägi peab edasi
voolama. Andke edasi kõik  iga õnnistus. Püsige
Minus.
Vaata kui palju on neid, keda võite igal päeval
õnnistada. Viibige palju Minu Läheduses.
Tormi haripunkt. 27. jaanuar
Issand, kelle juurde me läheme? Sinul
on Igavese Elu sõnad. Jh. 6:68
Mina olen teie mõlemaga. Minge kartmatult edasi.
Tervis, jõud, rahu, õnnelikkus ja rõõm  need
kõik on kingitused Minult. Paluge vaid.
Vaimulikus (nagu ka materiaalses) maailmas
ei ole tühja kohta ja kui teie mina-ise ja hirmudmured teie elust kaovad, täidavad nende koha
Vaimu annid, mida nii väga igatsete.
Kõik on teie oma ja teie olete Kristuse omad
ja Kristus Jumala oma. Milline imeline ring  te
olete Jumala omad.
Ärge kartke. Ärge olge hirmul. Päästja tuleb
just uppuja juurde. Vapra ujuja juurde, kes saab
ka ise hästi hakkama, Ta ei tule
See on osa Minu meetodist  oodata, kuni
torm on täies jõus. Nii tegin Ma ka Oma õpilas-
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tega järvel. Ma oleksin võinud keelata esimest
tormilainet, esimest tuulepuhangut  ent milline
õppetund oleks jäänud saamata? Milline tunnetus kaitse ja turvalisuse kohalolust jäänud olemata?
Pidage seda meeles  Mu jüngrid mõtlesid, et
Olen nad magades unustanud. Meenutage, kuidas nad eksisid. Ammutage sellest jõudu, kindlust, rõõmsat usaldust ja ootust.
Ärge kunagi kartke. Teie oma on Rõõm, teie
oma saab olema päästetute suur rõõm.
Väikesed eesmärgid. 28. jaanuar
Ärge kartke. Ärge kartke hõivatust. Teie olete kõikide teenijad. Kes teie seast tahab saada suureks,
olgu teie teenija.
Teenimine on Minu jüngrite jaoks. Mina teenisin kõige alandlikemaid, madalaimaid. Mina
olin nende käsutuses. Minu suurimad jõud olid
nende teenistuses.
Laske end kasutada. Teid kasutagu kõik 
madalaimad, vähimad. Kuidas võiksite kõige paremini teenida? See olgu teie igapäevane püüdlus  mitte see, kuidas teid kõige paremini võidaks teenida.

Tõesti  inimese mõtted ei ole Jumala mõtted ega inimese teed Jumala teed. Kui püüate
Mind kõiges järgida, tähendab see sageli seni käidud maailmatee täielikku vastandit. Ent see on
vastand, mis viib piiritu õnnelikkuse ja rahuni.
Vaadake ringi, lugege, mis on kirjutatud. Mida
leiate? Kas taotlused ja eesmärgid, mille poole
inimene püüdleb, viivad rahuni või maailma autasud õnnelikkuse ja muretu südameni? Ei, mõistagi mitte  inimene on inimesega vaenujalal.
Need, keda maailm on enim tunnustanud nime,
au, kuulsuse ja rikkusega, on tüdinud ja pettunud.
Ja siiski  kuulavale kõrvale kostab üle maailma ebakõlade ja riiuhüüdude 1900 aasta taguse
sõnumi kaja: Tulge Minu juurde kõik, kes te olete
vaevatud ja koormatud, ja Mina annan teile hingamise.
Ja tüdinud ja pettunud, kes kuulevad ja Minu
poole pöörduvad, leiavad selle rahu. Mina olen
Rõõm Tüdinule, Laul Südamele, Tervis Haigele,
Rikkus Vaesele, Toit Näljasele, Kodu Rändurile,
Vaimustus Kurnatule, Armastus Üksildasele.
Ei ole ühtegi hinge vajadust, mida Mina ei
rahuldaks, kui seda Minult palutakse; ning ka teile igatsen Ma olla kõigeks.
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Mina puhastan teeraja. 29. jaanuar
Oota Issandat. Ps. 27:14
Mina olen teie kilp. Ärgu teil olgu hirmu. Te
peate teadma, et kõik on hästi. Ma ei luba kellelgi teile teha midagi muud, kui vaid seda, mis
on Minu Tahe.
Mina näen tulevikku. Mina loen inimeste südameid. Mina tean paremini kui teie ise, mida
vajate. Usaldage Mind täielikult. Te ei ole jäetud
Saatuse hooleks või teiste tõugata. Teid juhitakse
väga kindlal viisil ning need, kes ei täida mingit
eesmärki teie suhtes, saadan Ma teie Tee pealt
ära.
Mis ka ei juhtuks, ärge kartke,. Teid mõlemaid juhitakse. Ärge püüdke teha plaane. Mina
olen plaanid teinud. Teie olete Ehitajad, Mina
olen Arhitekt.
Minge edasi väga vaikselt, väga tasa. Kõik sünnib vaid teie parimat silmas pidades.
Usaldage Mind kõiges. Just teie kitsikus tagab Minu aktiivsuse teie suhtes. Ning kui teie
vundament on ehitatud Kaljule  Kristusele, Usule Temasse, kui te olete juurdunud Temasse ja
rajatud Temale ning kui teie usk Minu Jumalikkusesse saab teie Nurgakiviks  siis ehitage, teades, et kõik on hästi.

ges.

Lühidalt  peate kõiges Minust sõltuma, kõi-

Taavetki hüüdis sügavikust Minu poole ja Ma
kuulsin ta häält. Kõik on hästi.

Hinge sõda. 30. jaanuar
Mina olen teiega, teile ei saa juhtuda midagi halba,. Halb, mida tema õnnistab, on meile hea.
Iga mahajäetuse hetk on hetk tagasitõmbumiseks
vaiksesse paika Minuga. Ärge kunagi kartke. Selles paigas leiate taastumise ja väe, rõõmu ja tervenemise.
Võtke endile aeg-ajalt tagasitõmbumise päevi  päevi, mil olete omaette Minuga ja siis jätkate nii füüsliliselt, hingeliselt kui vaimselt puhanuina ja värskeina oma tööd, mille Ma teile olen
andnud. Ma ei anna teile kunagi suuremat koormat, kui kanda suudate.
Võtke vastu Armastus, Rõõm ja Rahu. Ärgu
ajagu neid ära ükski isiklik tunne või isekas mõte.
Üksikultki on need elus imesid loovad, ent koos
täidavad nad kõik ihu, hinge ja vaimu vajadused.
Edu peitubki neis imepärastes omadustes. Te
peate vaatama, et teie sise-elu oleks selline, nagu
see peaks olema  siis ongi töö tehtud. Need asjad
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saavutatake võideldes Hinge lahinguväljal, mitte
tormates või tegutsedes materiaalsel tasandil.
V E E B R U A R

Kannatamine lunastab. 31. jaanuar
Iga ohver ja iga kannatus on lunastav: inimese
õpetamiseks või teiste tõstmiseks ja aitamiseks.
Midagi ei sünni juhuslikult.
Jumalik Mõistus ja selle imeline toimimine
on sealpool teie ajaliku mõistuse mõistmisvõimet.
Ükski pisiasi ei ole Minu Plaanides unustatud, Plaanides, mis on juba täiuslikud.

Uus algus. 1. veebruar
Olge julged. Ärge kartke. Alustage homsest uut
elu. Heitke vanad eksimused kõrvale ning alustage uuesti. Mina annan teile uue alguse. Ärge püüdke ise oma koormaid kanda. Ärge muretsege. Kui
Minu andestus oleks vaid õigete jaoks, nende
jaoks, kes ei ole teinud pattu, milleks seda siis
vaja oleks?
Pidage meeles, mida Ma kunagi Maarjale ütlesin: Kellele on palju andeks antud, see armastab palju.
Miks te nii palju ärritute ja muretsete? Ma
olen valmis andma teile kõike ilusat, kuid teie
elud on määritud mure ja tusaga. Te purustaksite
Mu aarded. Ma saan õnnistada vaid õnnelikke ja
tänulikke südameid.
Te peate olema rõõmsad ja õnnelikud.
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Armastage. 2. veebruar
Valva ja kaitse meid.
Armastuse puudus on takistuseks. Te peate kõiki
armastama. Neid, kes teid ärritavad ja neid, kes
seda ei tee.
Õppige armastama. See on suur õppetund ja
teil on ka suur Õpetaja. Te peate armastama, sest
kuidas teisiti võiksite püsida Minus, kellest ei või
tulla midagi, mis ei oleks armastav? Õppige seda
ja Ma õnnistan teid ülevoolavalt, te ei pea isegi
paluma, piisab üksnes ühest mõttest.
Minu Väel ei ole piire. Tehke kõik, mis võite,
ning jätke muu Minu hooleks. Te saate Rahu ja
Usalduse. Ärge kartke, Mina olen teie Eestkostja,
teie Vahemees.
Kui inimesed on vastu. 3. veebruar
Uskuge. Jeeriko müürid langesid. Kas need
lõhuti kirveste või sõjariistadega? Pigem rahva
Kiituselauludega ja Minu Kavatsusega, mis
teostus.
Ka teie ees langevad kõik müürid. Maa peal ei
ole ühtegi tõelist väge. Minu Imet-tegevast Puudutusest varisevad need kokku nagu kaardimaja-

ke. Teie usk ja Minu vägi  ainult need on kaks
olulist asja. Ei ole vaja midagi muud.
Seega: kui inimeste tühine vastupanu veel ei
murdu, siis vaid sellepärast, et ma lasen sel seista
teie ja millegi sellise vahel, mis oleks teie jaoks
väär. Kui aga nii ei ole, siis vaid üks sõna Minu
suust, üks mõte  ja see murdub. Kuningate südamed on Minu valitseda ja juhtida. Mina võin
kõiki inimesi liikuma panna.
Puhake selles kindlustundes. Lootke Minu
peale.
Visake ära oma kargud. 4. veebruar
Minge lihtsalt sammhaaval edasi. Kui lähete, avaldub Minu tahe. Te ei lakka tänamast selle aja eest,
mil tundsite rahu ja usaldust, ehkki teil puudus
inimlik kindlustatus. See on aeg, mil õpite Mind
tõeliselt usaldama. Sest mu isa ja ema hülgasid
minu, aga Issand võtab mu üles. See on sõnasõnalt Minust sõltumine.
Siis kui igasugune inimlik toetus või materiaalne abi puuduvad, saab Minu vägi toimida.
Ma ei saa õpetada kõndima inimest, kes loodab
karkudele. Visake oma kargud minema ja Minu
vägi elustab teid tõepoolest nii, et kõnnite edasi
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kuni võiduni. Ärge piirake millegiga Minu väge.
See on piiritu.
Te saate teada. 5. veebruar
Kõndige koos Minuga. Mina õpetan teid. Kuulake Mind ja Ma kõnelen. Kohtuge Minuga jätkuvalt, vaatamata igasugusele vastuseisule või takistustele, vaatamata päevadele, mil te võib-olla ei
kuulegi Minu häält ega sisekõnet südamelt südamele.
Kui olete siiski püsivad ja muudate selle eluviisiks, avaldan Ma teile oma tahte mitmetel imelistel viisidel. Te saate kindlama teadmise nii oleviku kui tuleviku kohta. Ent see on vaid autasuks
igapäevaste kohtumiste eest Minuga.
Elu on kool. Selles on palju õpetajaid. Ma ei
tule mitte igaühe juurde isiklikult. Ent uskuge, et
teie elu muresid ja raskuseid oskan Mina teile
selgitada paremini ja pädevamalt, kui keegi teine.
Jumala igatsus. 6. veebruar
Kuulatavale kõrvale Ma kõnelen, ootava südame
juurde Ma tulen. Vahel võin Ma ka vaikida. Ma

võin teil paluda üksnes oodata Minu Läheduses,
teades, et Mina olen teiega.
Mõtelge rahvamurrule, kes tungles Mu ümber, kui olin maa peal  kõik midagi soovimas.
Soovimas tervist, õpetust, toitu.
Mõtelge, mida tähendas Minu jaoks see  rahuldades nende lugematuid vajadusi, täites nende mitmesuguseid palveid  kui Ma leidsin rahvahulgast ühe või kaks, kes Mulle järgnesid üksnes seepärast, et olla Minu juures, et viibida Minu
Läheduses. Kuidas seeläbi vastati Igavese Südame igatsusele.
Lohutage Mind hetkeks, andes mõista, et teiegi otsite Mind vaid selleks, et viibida Minu Läheduses, olla Minu juures, mitte õpetuse pärast või
materiaalse kasu või sõnumi pärast, vaid Minu
pärast. Inimsüdame igatsus olla armastatud vaid
tema enese pärast on midagi, mis on pärit Suurelt
Jumalikult Südamelt.
Ma õnnistan teid. Langetage oma pead.
Ees on valgus. 7. veebruar
Usaldage ja ärge kartke. Elu on täis imesid. Avage
oma lapselikult usaldavad silmad kõigele, mida
Ma teie heaks teen. Ärge kartke.
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Veel mõned sammud ja te näete ja tunnete
Minu Väge. Praegu kõnnite nagu pimedas tunnelis. Varsti olete aga ise valguseks, et juhatada
kartlikke.
Teie kannatuste läbilõikav hääl on jõudnud
Jumala Enda kõrvu  Minu Taevase Isa, teie
Taevase Isa kõrvu. Jumala juures tähendab aga
kuulmine vastamist. Sest hüüd südamest, inimliku nõrkuse appihüüd Jumaliku Väe poole,
usaldav hüüd  üksnes see kostab alati Jumala
kõrvu.
Kartlikud südamed, pidage meeles, et Jumala
puhul tähendab kuulmine vastamist. Teie palveile  ja neid on olnud palju  on vastatud.

le, vaid Minule, Minule  teie Jõule, Abile ja Varustajale.
See on teie katse. Kas Mina olen teie varustaja
või mitte? Kõigile vägevatele tegudele on eelnenud see katseaeg.
Olge kannatlikud ja rõõmustage. Te peate
ootama, kuni Mina näitan teile tee. Taevaski pole
suuremat rõõmu sellest, mida võib tunda see hing,
keda Ma pärast ootamisaega Võitjaks kroonin. Ent
ükski Minu jüngritest ei või olla võitja, kui ta ei
oota enne Minu alustamiskäsku.
Te ei või olla ärevil, teades, et Mina olen teie
Varustaja.
Jumalik hääl. 9. veebruar

Toetuge ainult Minule. 8. veebruar
Mina olen teie Issand, teie Varustaja. Te peate Minule toetuma. Usaldage Mind kõige äärmise
piirini. Usaldage ja ärge kartke. Te peate ainult
Jumalikule Väele lootma. Ma ei ole teid unustanud. Abi on tulemas. Te saate teada ja mõista Minu
Väge.
Vastupidavus  see on peaaegu murdumiseni
läbikatsutud usk. Te peate ootama, usaldama, lootma ja rõõmustama Minus. Ärge lootke inimeste-

Jumalik Hääl ei avaldu alati sõnades. See ilmneb
südame teadmises.
Päästeköis. 10. veebruar
Mina olen teie Päästja, teie Päästja patuorjusest,
teie Päästja kõigist elumuredest ja raskustest, teie
Päästja haigustest.
Mina kõnelen teile kõiges. Lootke Minule
lunastuse saamiseks, usaldage Mind abi saamiseks.
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Kas mitte Minu ammune sulane ei ütelnud: Kõik
Su vood ja Su lained käisid minust üle. Ent kõik
kannatusedki ei võinud teda hävitada. Sest tema
puhul sai tõeks: Ta ulatas kõrgusest käe, Ta võttis mind, Ta tõmbas mind välja suurest veest.
Päästeköis on köis hinge ja Jumala, usu ja väe
vahel. See on tugev köis ning ükski hing, kes
sellega Minu külge on köidetud, ei saa hukkuda.
Usaldage, usaldage, usaldage. Ärge kunagi kartke.
Mõtelge aiapuudele  kaotanud oma ilu, pügatud, lõigatud, moonutatud, paljad  ent tumedates, surnutena näivates okstes, voolavad vaikselt peidetuina elumahlad ja vaata!  koos Kevadpäikesega ilmub ka uus elu, lehed, pungad, õied
ja viljad  viljad, mis tänu pügamisele on tuhat
korda paremad.
Pidage meeles, et olete Meister-Aedniku kätes. Tema ei tee pügades ühtegi viga. Rõõmustage. Rõõm on hinge sirutumine Minu poole selleks, et tänada. See on aiapuude uus elumahl, mis
Minu poole sirutub, et kanda hiljem imelisi vilju. Ärge siis lakake kunagi rõõmustamast. Rõõmustage!

Raske tee. 11. veebruar
Teie tee on raske, raske teile mõlemale. Ei ole
elus ootamisest raskemat tööd ja ometi ütlen Ma
teile: oodake. Oodake, kuni Mina annan teile teada
Oma Tahte. Kui Ma annan teile raskeid ülesandeid, kinnitab see Minu Armastust ja Minu veendumust selles, et olete Minu tõelised järgijad.
Taas Ma ütlen: oodake. Igasugune liikumine
on rahulikust ootamisest kergem. Mitmed Minu
järgijaist on rikkunud oma töö ja tõkestanud Minu
Kuningriigi arengut lihtsalt tegutsemisega.
Oodake. Ma ei liialda teie vaimujõu läbikatsumisega. Te olete nagu kaks abitut inimest ühel
parvel keset ookeani. Aga vaata!  vee peal kõndides tuleb teie juurde Keegi, Inimese Poja sarnane. Kui Tema tuleb ja te võtate Ta vastu, siis juhtub teiega, nagu juhtus minu jüngritega, kui Ma
olin maa peal  olete sedamaid kohas, kus peaksite olema.
Kogu teie vaevaline sõudmine, kogu teie tegutsemine ei oleks võinud seda teekonda nii ruttu lõpule viia. Oh, oodake ja usaldage. Oodake ja
ärge kartke.
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Kohtuge Minuga kõikjal. 12. veebruar
Elu on tõesti Minu tundmine.
Ärgu teil olgu hirmu. Teid ootab ees väga ilus
tulevik. Saagu sellest uus elu, uus olemine, kus
igas üksikus sündmuses, juhtumis, kavatsuses
tunnete Mind.
Ent see on igavene elu, et nad tunneksid
Sind ainust tõelist Jumlat ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud.
Omandage see alatine tunnetus ning teil on
Igavene Elu  Ajastute Elu. Olge kõiges juhitud
Jumala Vaimu poolt ning usaldage kõiges Mind.
Minu tundmine peab aga tooma Rõõmu. Ärge
kinkige Mulle ainult usaldust, vaid ka rõõmu.

Eesmärgile lähedal. 13. veebruar
Võidujooksus ei ole kõige raskem mitte algus ega
ka pidev pikk pingutus. Alles eesmärgini jõudes
võetakse end kokku, süda, närvid, musklid koormatud peaaegu üle inimtaluvuse piiride, peaaegu
katkemiseni.
Ka teie puhul on nüüd siht paistmas ning on
tarvis teie viimast hüüdu Minu poole. Kas te ei
märka, vaadates möödunud päevade närvipingele

ja südamevalule, et teie võidujooks on peaaegu
joostud? Julgust, julgust! Pange tähele Minu julgustavat häält. Pidage meeles, et Ma olen teie
kõrval, kannustades teid võidu poole.
Taevaraamatute kõige kurvemad ülestähendused räägivad neist lugematutest, kes jooksid
hästi, vapralt ja südilt, kuni  eesmärgi paistes,
võidu paistes  kaotasid julguse. Kõik taevased
väed oleksid soovinud hüüda, et lõpp on nii lähedal, anuda viimast pingutust  ent nad langesid
välja, saades alles kõige ilmsikstulemise päeval
teada, kui lähedal nad võidule olid.
Oleksid nad vaid kuulanud Mind vaikuses,
nii nagu teie Minuga kohtute. Nad oleksid teadnud. Vaikse tasase hääle tarvis peab olema kuulatav kõrv.

Minu Läheduses. 14. veebruar
Te vist ei mõista, et oleksite murdunud oma murede koorma all, kui ei oleks uuenemise aega Minuga. Mitte see, mida Ma ütlen, vaid Mina ise.
Mitte niivõrd Minu kuulamine, kuivõrd viibimine Minu Läheduses. Te ei oska hinnata selle jõuduandvat ja tervendavat väge. See teadmine on
sealpool inimmõistuse piire.
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Kui igal päeval iga hing seisaks oodates Minu
ees, võiks see vaene vilets maailm paraneda. Pidage meeles, et te ei tohi kunagi katkestada neid
hetki  omaette Minuga. Samm-sammult muudetakse teid nii füüsiliselt, hingeliselt kui vaimselt Minu sarnaseks. Kõik, kes teid näevad või
teiega suhtlevad, tuuakse seeläbi Minu juurde 
ning aegamööda see mõju levib.
Te muudate ühe koha maa peal Pühaks Paigaks ning ehkki peate töötama ja lakkamata rakkes olema  sest see on praegu teile määratud
ülesanne  siiski tähtsaim töö, mida võite teha ja
teete, on olla neil aegadel omaette Minuga. Kas
mõistate seda?
Kas teate, et just sellistel hetkedel on ühe päeva
iga mõte, iga tegu, iga palve, iga igatsus kokku
kogutud ja Minule antud. Oh, rõõmustage, et
Mina olen teiega.
Ma tulin maa peale selleks, et juhatada inimene taas vaimulikku läbikäimisesse tema Jumalaga.

Jumalik inspiratsioon  mitte isetegevus.
15. veebruar
Teid kasutatakse. Jumalik Vägi ei vähene kunagi.
Sellest piisab tööks terves maailmas. Ma vajan
vaid tööriistu, mida kasutada. Selle mõistmine
looks maailma uueks.
Maailm ei vaja üli-inimesi, vaid üleloomulikke inimesi. Inimesi, kes pidevalt tõrjuvad välja
oma mina ja lasevad Jumalikul Väel nende kaudu
tegutseda. Inglismaa võiks saada homme päästetud, kui vaid selle juhid laseksid Minul neid kasutada.
Olgu teie oma püüdluste asemel inspiratsioon. Ei oleks enam töötuid. Minul on alati palju tööd, mis vajab tegemist, ja Ma tasun oma
töötajatele hästi. Te näete seda, kui teil on vaid
õige mõtteviis  see töö on üksnes Minu töö.

Mitte kunagi ärritunud. 16. veebruar
Kui Ma teile ka kunagi ei kõneleks, tasutaks teile
siiski hästi nende Minule eraldatud tundide eest,
mil vaid istusite tasa ja igatsesite Mind, mil te
üksnes tõmbasite hinge Minu juures, nii nagu te
väljas hingate värsket õhku.
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Olge vaiksed, olge rahulikud. Oodake Minu
palge ees. Õppige Minult  kannatlikkust, alandlikkust, rahu. Kuidas küll mitte ärrituda, vaatamata sellele, mis teie ümber toimub? Te läbite
seda õppetundi aeglaselt. Kui teil on kiire ja palju
tööd ning muret, siis aitab just vaikuse otsimine.
Kiirustamisega saavutatakse vähe. Peate õppima ka kõige kiirematel päevadel eneses rahu
säilitama.
Üleloomulikud võimed. 17. veebruar.
Üleloomulikud võimed ei ole tingimata Vaimulikud Väed. Ärge otsige vaimulikku materiaalsete
vahendite kaudu. Kui vaid näeksite, kuidas see
koormab ilusaid vaimu-tiibu mudaga.
Olgu see aeg osaduse ajaks Minuga  mitte
küsimuste küsimiseks või vastuste saamiseks.
Kohtuge Minuga Armulaual. See on vaimutoit,
mille Mina olen andnud.
Ärge otsige täiuslikku Kirikut, vaid leidke Kirikus vahend Minule väga lähedale tulemiseks.
Üksnes see loeb ja kõik, mis ongi vaid kest, langeb ära. Ärge pange seda tähelegi. Haarake tõest
ja leidke Mind  Mina olen tõeline Eluleib. Õppige viljaterast Minu Kiriku ja Minu kohta. Loeb

vaid tõeline elu, väline Kirik on kõigest kest; ent
kesta oli vaja, et viljatera jõuaks inimeseni.

Laske seda teha Minul. 18. veebruar
Ärge kunagi loobuge ajast, mil olete koos Minuga. Oluline ei ole niivõrd see, mida Ma teile avaldan, kui see, et teie nõrk loomus ühendatakse
piiritute Jumalike Jõududega. Minu Vägi on tegutsemas. Sünnib vaid Minu Tahe. Jumal õnnistab teid väga.
Arvate, et sellises raskes olukorras on palju
teha. Kuid teha võib vaid üht. Ühendage oma elud
Jumalike Jõududega ning Minu tööks saab valvata, et need elud kulgevad õiget rada  nii nagu Ma
ka vaatan, et homme tõuseks päike.
Ei pea tingimata saatma kirglikke anumisi Jumala poole, pigem usaldage raskused ja mured
vaikselt Jumala kätesse. Usaldage ja ärge kartke
rohkem, kui väike laps, kes on jätnud oma sassis
lõngakera ema kätte ning jooksnud taas välja mängima. Selline kõhklematu kindlus meeldib ju
emale rohkem sellest, kui laps laskuks põlvili ja
paluks härdalt tema abi, sellega ema tegelikult
kurvastades  see justkui vihjaks, et ema ei ole
valmis aitama, kui abi vajatakse.
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Pidage vastu. 19. veebruar

Nõudke teile kuuluvat. 20. veebruar

Ärge unustage kõigile raskustele armastuse ja
rõõmsa meelega vastu astuda. Olge kindlad 
Mina olen teiega. Pidage meeles, et loevad just
mõned viimased meetrid. Ärge jätke Mind. Mina
ei saa teid jätta. Puhake minu Armastuses.
Kui palju on maailmas vastamata palveid, sest
Mu lapsed, kes palvetasid, ei pidanud vastu lõpuni. Nad arvasid, et on juba liiga hilja ja nad peavad ise eneste eest seisma, sest Mina ei kavatse
nende eest seista. Pidage meeles Minu sõnu: Aga
kes lõpuni vastu peab, see päästetakse.
Kas teie suudate lõpuni vastu pidada? Kui jah,
siis teid päästetakse. Ent pidage vastu julguse, Armastuse ja naeruga. Oh, Mu lapsed, kas Minu
treening on liiga raske?
Teile, Mu lapsed, avan Ma salajasi aardeid,
mis on paljude eest varjatud. Ükski teie hüüd ei
ole jäänud kuulmata. Ma olen tõesti teiega, et
teid aidata. Mõtelge kõigele, mida Ma teile olen
ütelnud ja elage igas üksikus hetkes Minu korralduste kohaselt. Kui kõhklemata järgite Minu sõnu,
saadab teid edu nii vaimu, hinge kui ihu tasandil.
Oodake hetkeks vaikuses, teadlikena Minu lähedusest, milles peate elama, et teie hinges oleks
rahu  Vägi, Rõõm ja Rahu.

Teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks
tänu ütlemisega palumises ja anumises.
Ent ärge kerjake. Pigem tulge Minu juurde,
nagu tuleb ärijuht omaniku juurde oma vajaduste, allkirju vajavate paberite ja muuga, teades, et
nende esitamine tähendabki juba asjade korraldamist.
Ma igatsen anda, ent teiepoolne küsimine 
või usukindlus on teile vajalik elustava kontakti
pärast Minuga.
Miski ei saa teile viga teha. 21. veebruar
Tee on lihtne.
Te ei pea nägema kaugele ette. Sammhaaval
koos Minuga! Teid juhib seesama valgus, mis Taeva Vägesidki  Õigluse Päike ise.
Vaid teie mina-ise võib teele varju heita. Kartke
rahutust Vaimus, häiritust hinges, igasugust vaimu ärritust rohkem kui maavärinaid, tuld või
ükskõik milliseid väliseid jõude.
Kui tunnete, et täielik rahu on kadunud, siis
minge, et olla omaette Minuga, kuni süda laulab
ning olete taas kõiges tugevad ja rahulikud.
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Kuri võib teile ligi pääseda vaid rahututel
hetketel. Kurjuse jõud piiravad inimhinge linna
ning otsivad varmalt kaitsmata punkti, kust nool
võiks läbi tungida ja hävitustööd teha.
Pidage meeles, et teie peate olema rahulikud
ja rõõmsad. Jumal teeb kõik ülejäänu. Kurjuse
jõud ei suuda takistada Minu Väge  vaid teil
endil on see võimalik.
Mõtelge, kuidas kõik Jumala võimsad väed
on üles rivistatud, valmis teid aitama  ning
teie vaene vilets mina-ise ei lase neil edasi marssida.
Usaldage. 22. veebruar
Te peate Mind täielikult usaldama. See tuleb selgeks õppida. Teid aidatakse, teid juhitakse ja juhatatakse pidevalt. Iisraeli lapsed oleksid jõudnud Tõotatud Maale palju varem, üksnes nende
kahtlused ja hirmud ajasid neid tagasi kõrbesse.
Pidage alati meeles  kahtlused viivitavad. Kas
usaldate kõik Minu kätte?
Ma olen teile öelnud, kuidas elada ja teie peate nii elama. Mu lapsed, Ma armastan teid. Usaldage Minu hella armastust. See ei jäta teid iial,
teie aga õppige sellest kinni hoidma.

Oh, kui vaid näeksite, mõistaksite. Teil on
palju õppida hirmu väljaajamise ja rahu säilitamise kohta. Kõik teie kahtlused takistavad Minu
tööd. Te ei tohi kahelda. Mina surin, et päästa
teid patust, kahtlusest ja murest. Teie peate täielikult Minusse uskuma.
Tervenemise saladus. 23. veebruar
Armastage tegusat elu. See on elu, mis on täis
rõõmu. Ma armastan teid ning käsin teil olla heatujulised. Tundke rõõmu Kevadest.
Olge võimalikult palju väljas. Päike ja õhk on
Minu võimsad tervendavad väed  nagu ka sisemine Rõõm, mis muudab mürgitatud vere puhtaks elu toovaks vooks.
Ärge kunagi unustage, et ihu, hinge ja Vaimu
tõeline tervenemine saab alguse sisemusest, teie
ja Minu Vaimu armastavast osadusest.
Jagage kõike. 24. veebruar
Vaimu tööd tehakse vaikselt.
Juba toobki Armastus inimesi teie juurde.
Võtke nad vastu kui Minu saadetud külalised ning
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kohelge neid kuninglikult. Teid üllatab kõik see,
mida Ma teie jaoks olen kavatsenud.
Võtke kõiki vastu armastava südamega. Te ei
pruugi tööd märgata. Täna nad võib-olla ei vaja
teid. Homme võib-olla aga küll. Ma võin saata
teie juurde kummalisi külalisi. Äratage neis kõigis soov tagasi tulla. Ükski tulija ei tohi end tunda soovimatu külalisena.
Jagage meelsasti kõigiga oma Armastust, oma
Rõõmu, oma Õnnelikkust, oma aega, oma toitu.
Milliseid imesid hakkab sündima! Praegu näete
kõike alles pungades  puhkenud õie ilu ei suuda
te aga ettegi kujutada. Külluses Armastust, Rõõmu, Rahu  uskuge vaid. Jagage Armastust ja kõike, mida teil on, meelsasti ja rõõmsa südamega.
Kasutage kõike, mida saate, teiste heaks ning saate tagasi lugematult õnnistusi.
Kuidas võita. 25. veebruar
Rõõm on parim palsam kõikide maailma hädade
vastu, vaimulik ravim iga haiguse vastu. Ei ole
midagi, mida Rõõm ja Armastus ei suudaks teha.
Seadke endile väga kõrged eesmärgid. Olgu
teie sihiks võita ära maailm, teid ümbritsev maailm. Seistes silmitsi kahtluse, patu, kurjuse või

hirmuga, öelge vaid: Jeesus võidab  Jeesus
päästab.
Selle vastu ei saa ükski kurjuse jõud, sest Taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist Nime,
kelle läbi meid päästetakse. Vastuseks igale mõttele puudusest või vajadusest  Jeesus päästab vaesusest, igale hirmule  Jeesus päästab hirmust.
Toimige nii kõikide hädade puhul ja need kaovad, nagu kaob öö, kui päike tõuseb.
Kiire abi. 26. veebruar
Teie elus ei puudu midagi, sest tegelikult on kõik
teie oma  teil on puudu vaid usk, et seda teada.
Te olete nagu Kuningatütred, kes istuvad räbalates, ehkki nende ümber on hulgaliselt kõike, mida
nad eales oskaksid soovida.
Paluge, et teil oleks rohkem usku  nagu janune mees kõrbes palub vihma, vett. Minu abi
saabub kiiresti  kiiresti ja jõuliselt. Kas ikka teate, mida tähendab olla veendunud selles, et Ma ei
saa teid iial jätta? Sama veendunud nagu selles, et
hingate?
Kui vilets on inimese usk! Nii vilets. Kas usaldate Mind sama palju, nagu usaldaksite üht sõpra, kes tuleb ja ütleb, et saadab teile abi?
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Palvetage päevast päeva väga hoolsalt, et teie
usk kasvaks.
Vaimu Hääl. 27. veebruar
Võtke aega palvetamiseks. Leidke rohkem aega
Minuga olemiseks. Vaid nii edenete.
Mõistke, et Vaimu Hääle kuulmine on enam,
kui kogu maailma lärmi kuulmine. Mina olen
teiega. Rahuldagu see teid, veelgi enam  täitku
see teid rõõmujoovastusega.
Ärge püüdke Mind alati just kuulda. Otsige
ka vaikust, mida täidab vaimulik mõistmine meie
vahel. Ärge kartke. Kõik on hästi. Mõtelge nii
sellele, mida Ma tegin, kui ka sellele, mida Ma
ütlesin.
Pidage meeles  Ma võtsin tema käest kinni ja palavik lahkus temast.Ei olnud palju sõnu,
üksnes puudutus  ja kõik palavik lahkus temast.
Ta oli terve, rahulik ning võis tõusta ja neid teenida.
Minu puudutus on ikka veel võimeline tervendama. Lihsalt tundke seda puudutust. Tajuge
Minu Lähedust ning töö-, mure- ja hirmupalavik hääbub olematuseks ning asemele tulevad tervis, rõõm ja rahu.

Täiuslik töö. 28. veebruar
Veetke rohkem aega omaette Minuga.
Sellest ajast saate jõu ja Rõõmu, mis annab
palju juurde teie sõprusele ja tööle.
Palveaeg on kasvamise aeg. Kui seda kärbite,
võivad paljud tegusad töötunnid jääda viljatuks.
Taevased väärtused on maistest väärtustest nii erinevad.
Pidage meeles, et Vägeva Töötegija silmis on
ühel viletsal tööriistal  mis küll kogu aeg töötab,
ent teeb halba tööd  vähem väärtust, kui ühel
teraval, vahedal ja täiuslikul tööriistal, mida kasutatakse vaid kord, kuid mille töö tulemus on täiuslik.
Tulge Minu juurde. 29. veebruar
Kui vähe küll inimesed mõistavad ja tajuvad seda,
mida Mina vajan! Armastust ja Sõprust.
Ma tulin, et tõmmata inimesi Enese juurde
ja kui armas on tunda südameid liginemas Armastuses  mitte tingimata abi saamiseks, vaid
rohkem sõpruse pärast.
Paljud teavad, mida vajab inimene; vähe on
neid, kes teavad, mida vajab Kristus.
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Vaimu Sõnad. 2. märts
M Ä R T S

Külvake Armastust. 1. märts
Mina kuulen alati teie hüüdu. Ükski hääl ei jää
tähelepanuta.
Kui palju on maailmas neid, kes Minu poole
hüüavad, ja kui vähe neid, kes ootavad, et kuulda,
mida Mina ütlen; ometi tähendab Minu kõne
ühele hingele nii palju.
Minu sõnad on Elu. Mõtelge siis  kuulda
Minu kõnet tähendab leida Elu, tervenemine ja
jõud. Usaldage Mind kõiges. Kõikide üle valatud
Armastus kannab tõesti kiiresti vilja.
Täitke vaid Minu soovid ning laske Minul
täita teie omad. Austage Mind Päästja ja Kuningana, aga pakkuge Mulle ka hella lähedust nagu
Ühele, keda te väga armastate.
Pidage Minu korraldusi  püsivalt, järjekindlalt, kannatlikult, armastades, lootes ja uskudes 
ja iga raskuste mägi purustatakse, iga vaesusekonarus tasandatakse ning kõik, kes teid tunnevad,
saavad teada, et Mina  teie Issand  olen Issand.
Külvake armastust.

Sõnad, mida Mina teile räägin, on Vaim ja on
Elu.
Nagu needki, mida Ma kunagi rääkisin oma
järgijatele. See on teile tasuks selle eest, et te ei
püüa vaimutasandil suhelda vahendajate abiga.
Need, kes seda teevad, ei või iial tunda sellise
vaimse suhte joovastust ja imet nagu teie.
Elu, Rõõm, Rahu ja Tervenemine on teie päralt kogu oma täiuses. Te näete seda, kui lähete
edasi. Esialgu suudate vaevalt uskuda, millist väge
Ma teie peale valan.
Ma saatsin Oma jüngrid välja kahekaupa ning
andsin neile meelevalla kurjade vaimude üle,
meelevalla tervendada kõikidest haigustest.
Kui imeline pidi Peetrusele tunduma see, et
järsku oli temal ta Issanda vägi.
Muutuge Minu sarnaseks. 3. märts
Mõtelge Minust. Vaadake sageli Minule ja muutute eneselegi märkamatult Minu sarnaseks.
Võib-olla ei näe te seda kunagi. Mida lähemale Minule jõuate, seda enam märkate erinevust Minust..
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Teie terav ebaõnnestumistunne on kindel
märk, et lähenete Minule. Ja kui igatsete aidata
teistel jõuda Minuni, siis sellele palvesoovile vastatakse. Olgu see siis teile lohutuseks.
Pidage ka meeles, et haiget saadakse üksnes
lahingus. Vaimses, hingelises või füüsilises loiduses ei tunta ebamugavust või ebaõnnestumist,
ent tegutsedes ja pingutades ollakse teadlikud just
oma nõrkusest, mitte tugevusest  vähemalt esialgu.
Seegi on Elu märk, vaimse kasvamise märk.
Ja pidage meeles  nõrkuses saab Minu Tugevus täiuslikuks.
Pühaduse võti. 4. märts
Tulge Minu juurde, Mu lapsed. Osadus Minuga
on imerohi kõikide hädade vastu.
Pidage meeles, et Tõel on mitu külge. Olgu
teil palju hella Armastust ja Kannatlikkust kõigi
vastu, kes ei näe asju nii nagu teie.
Oma mina-ise kõrvaldamine on pühaduse ja
õnnelikkuse võti. Selle võite saavutada vaid Minu
abiga. Uurige rohkem Minu elu. Elage Minu Läheduses. Austage Mind.
Ma ütlesin Ketsemanis: Kui see on võima-

lik, siis möödugu see karikas Minust. Ma ei ütelnud, et siin ei olegi juua mingisugust kurbusekarikat. Mind peksti, Minu peale sülitati, Mind löödi
Risti ja Ma ütlesin: Isa, anna neile andeks, sest
nad ei tea, mida nad teevad. Ma ei ütelnud, et
nad seda ei teeks. Kui Minu jünger, Peetrus, tahtis Mind Ristist säästa, ütlesin Ma: Tagane Minust, Saatan!
Kui Mu jüngrid ei suutnud aidata langetõbist
poissi, ütlesin Ma: See sugu ei lähe muidu välja
kui palve ja paastumisega. Ma ei ütelnud: Te
vaid arvate, et ta on haige. Midagi ei ole viga.
Hirm on halb. 5. märts
Ärge kartke. Hirm on halb ja täiuslik Armastus
ajab kartuse välja. Südames, kus elan Mina, ei
ole kohta hirmule. Hirm hävitab Lootuse. Kus
on Armastus ja Usk, seal ei saa olla hirmu.
Hirm on maailma needus. Inimesed kardavad  kardavad vaesust, üksindust, töötust, haigust.
Kui palju on inimestel hirme! Riik kardab
riiki. Hirm, igal pool hirm. Võidelge hirmu vastu, nagu võitleksite katku vastu. Ajage see välja
oma eludest ja kodudest. Võidelge lauldes. Või-
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delge üheskoos. Ärge kunagi soodustage hirmu.
See on kuri kaaslane. Hirm karistuse ees, hirm
süüdistuste ees.
Armasta ja naera. 6. märts
Töötage Minule, Minuga, Minu läbi. Kõik püsiv
töö tuleb teha Minu Vaimus. Kui vaikselt töötab
Minu Vaim. Kui õrnalt ja sammhaaval juhitakse
hingi Minu Kuningriiki.
Armastus ja Rõõmsameelsus on nagu ader,
mis valmistab seemne jaoks põllumaa. Pidage see
meeles. Kui pinnas on kõva, siis seeme ei kasva.
Valmistage maa, valmistage see ette, nagu
Mina ütlen.
Üllatused. 7. märts
Palju on neid, kes arvavad, et Ma panen nad proovile, treenin ja painutan nad Oma Tahte alla. Ma
küll käskisin jüngreil võtta oma rist enese peale,
aga ma valmistasin neile ka rõõmuga söömaaja
järve kaldal  väike rõõmus üllatus, mis ei olnudki
tingimata vajalik nagu too rahvahulga söötmine
võis olla. Ka pulmas kinkisin ma heal meelel veini.

Nii nagu teilegi meeldib valmistada üllatusi
neile, kes neist rõõmu mõistavad tunda  nii ka
Mina. Mulle meeldib valmistada üllatusi neile,
kes näevad neis Minu Armastust ja Rõõmu.
Kui armsad on Minu Isa südamele need, kes
ei näe ainult Minu pisaraid, Päästja pisaraid, vaid
ka naeratust, ühe sõbra rõõmsat naeratust.
Taevane Elu. 8. märts
Teie oma saab olema Kevadete Rõõm. Nautige
maa rõõmu. Kas te ei arva, et ka loodus on tüdinud neist kuudepikkustest vaevadest? Te saate veel
tunda imelist rõõmu, kui võtate nüüd osa looduse rõõmust.
Looduses väljenduvad Minu Vaimu ilusad
mõtted maailma kohta. Suhtugegi loodusesse kui
Minu tõelisesse teenijasse ja saadikusse  nagu
ükskõik missugusesse iial elanud pühasse. Selle
taipamine toob teile uut elurõõmu. Jagage tema
vaeva ja rõõmu ning olete õnnistatud.
See on väga tähtis, sest mitte ainult mõned
asjad, mida te Minu kohta usute, ei aita ega tervenda, vaid seda teeb ka Minu tundmine, Minu
tajumine ühes lilles, Minu sõnumi kuulmine selle
ilus ja lõhnas.
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Tõepoolest võite juba siin elada mitte maist,
vaid taevalikku elu. Rõõmustage, rõõmustage!
Miski ei ole tähtsusetu. 9. märts
Miski ei ole Jumalale tähtsusetu. Tema silmis on
varblasel rohkem väärtust, kui mõnel paleel ja
ühel lahkel sõnal suurem tähendus, kui riigimehe kõnel.
Just Elu on see, mis omab kõiges väärtust, ja
selle elu kvaliteet määrab ka tema väärtuse. Mina
tulin, et tuua Igavest Elu.
Rõõmu viljad. 10. märts
Te peate oma südame vaigistama ning käskima
kõigil meeltel vaikida, et võiksite häälestuda Taeva muusika kuulmiseks.
Teie viis meelt on vahendid suhtlemiseks
materiaalse maailmaga, ühenduslülid teie tõelise
Vaimu-Elu ja teid ümbriseva vahel, ent Vaimuosaduse jaoks peate need ühendused katkestama.
Need vaid takistavad ega aita.
Nähke head kõigis. Armastage seda head neis.
Pange tähele oma vääritust, mõistke nende väär-

tust. Armastage, naerge ja muutke oma väike maailm rõõmsaks.
Nii nagu tiiki visatud kivi paneb kogu veepinna värelema, nii ka teie rõõm levib üha laiemate ringidena  mõistetamatult, ette aimamatuna. Rõõmustage Minus. Selline Rõõm on igavene.
Ka sajandite pärast kannab see Rõõm väärtuslikku vilja.
Otsige Ilu. 11. märts
Nautige iga lille Ilu ning tundke Rõõmu lindude
laulust.
Joovastuge õhu ja värvide Ilust. Mina olen
teiega. Kui Ma tahtsin teile avaldada ühe ilusa
mõtte, tegin Ma lille. Ma olen teiega kõnelenud.
Peegeldage seda.
Kui Ma tahan inimestele näidata, missugune
Ma olen  missugune Minu Isa on  püüan Ma
luua inimeses väga ilusa iseloomu.
Mõtelge endist, kui Minu omaduste väljendajaist. Nii nagu kena lill on Minu mõtte väljendus, nii püüdke ka teie kõiges  Vaimu ilus, Mõtte jõus, Tervises, riietuseski  olla Minu väljendajateks.
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Koguge endasse Ilu. Kui üks kaunis lill või
puu on teid liigutanud, jätab see sinna märgi, mis
peegeldub teie käitumises. Pidage meeles, et mõtted patule ja kannatusele, lähenevale Teotusele ja
Ristile ei takistanud Mul iial nägemast lillede ilu.
Otsige maailmas enda ümber ilu ja rõõmu.
Vaadake üht lille, kuni selle ilu saab osaks teie
hingest. Siis annate selle maailmale tagasi ühe
naeratuse, hea sõna, sõbraliku mõtte või palve
näol.
Kuulake lindu. Kuulake selle laulu, kui sõnumit Minu Isalt. Laske sel tungida teie hinge. Ka
selle annate maailmale tagasi viisidel, nagu Ma
ütlesin. Naerge rohkem, naerge tihti. Armastage
rohkem. Mina olen teiega. Mina olen teie Issand.
Lihtsus. 12. märts
Lihtsus on Minu Kuningriigi põhitoon.
Valige alati lihtsad asjad.
Armastage ja austage alandlikke ja lihtsaid.
Olgu teil siin maailmas vaid lihtsaid asju. Teie
mõõdupuu ärgu olgu kunagi maailma mõõdupuu.

Spiritism. 13. märts
Oodake Minu ees, hingates rahulikult Minu
Vaimus.
See Vaim  kui te ei takista Tema sissepääsu
oma mina-isega  võimaldab teil teha samasuguseid tegusid, mida Mina tegin  see tähendab 
võimaldab Minul teie läbi teha samasuguseid ja
suuremaidki tegusid.
Spiritism on vale. Ükski inimene ei tohiks
olla meediumiks ühelegi teisele vaimule peale
Minu.
Kõike, mida peaksite teadma, kõike, mis teil
on vaja teada Minu Kuningriigi kohta, ütlen Ma
teile parimal ajal ja parimal viisil. Piirid seab aga
teie endi vaimulik arenemine. Järgige vaid kõiges
Minu korraldusi.
Rahu, Rahu, Rahu.
Jumala puudutus. 14. märts
Lähedal, vägagi lähedal  otsekui murelik emalind oma poegade üle  Ma olen siin. Mina olen
teie Issand, teie ihu, hinge ja vaimu Elu  teie
nooruse uuendaja.
Te ei tea veel kõike, mida Minuga suhtlemise
aeg teile tähendab. Kas mitte Minu sulane Jesaja
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ei ütelnud: Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad:
nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!
Püsige kõiges, mida Ma teile ütlen. Mis puutub vaimsetesse, hingelistesse või materiaalsetesse asjadesse, siis Minu käskude ja Minu soovide
püsiv täitmine viib teid eksimatult sinna, kus võiksite olla.
Kui vaatate tagasi Minu sõnadele, siis näete,
et Mina olen teid juhtinud sammhaaval. Vaid siis,
kui olete täitnud Mu soovid, olen saanud anda
teile veelgi selgemat ja täpsemat õpetust ja juhatust.
Inimese suurim rõõm on Jumala puudutus
elustatuil ja tundlikel vaimu-närvidel. Rõõmustage, rõõmustage.
Teie rist on teie mina-ise. 15. märts
Pidage meeles, et olete vaid tööriistad. Ei ole teie
otsustada, kuidas, millal ja kus tegutseda. Mina
teen kõik plaanid. Valmistage endid Minu töö
jaoks. Kõik, mis takistab teie tegutsemist tuleb
parandada.
Minu oma on Rist, millele on pandud kõik
maailma koormad. Kui rumal on Minu jünger,

kes püüab ise oma koormat kanda, ehkki on ainult
üks koht nende jaoks  Minu Rist.
Nagu tüdinud mees, kes kõnnib kuumal tolmusel teel, kandes rasket koormat, ehkki selle
veoks olid kõik plaanid tehtud. Ümbritsev ilu,
vaade, tee, lilled  kõik on asjata.
Mu lapsed, võib-olla mõtlete, et Ma ütlesin:
Võtke oma rist enese peale ja järgige Mind.
Jah, aga see on rist, mis on teile antud vaid
selleks, et võiksite risti lüüa oma mina-ise, mis
takistab edasiminekut, võtab Rõõmu ning tõkestab Minu jõuduandva Elu ja Vaimu voolamist
teie läbi.
Kuulake Mind, armastage Mind, rõõmustage
Minus. Olge rõõmsad.
Peegeldage Mind. 16. märts.
Mu lapsed, Ma olen teie kõrval. Tulge vaimus
Minu juurde. Eemalduge kõigist maailma häirivatest teguritest. Mina olen teie Elu, õhk, mida
teie vaim hingab. Õppige, mida tähendab sulguda oma sisemuse salapaika, mis on ka Minu salajane paik.
On tõsi, et Ma ootan paljude südameis, aga
nii vähe on neid, kes tõmbuvad tagasi oma

78

jumal.p65

79

78-79

02.12.04, 16:00

olemuse sisemusse, et seal Minuga kohtuda. Kus
iial on hing, seal olen ka Mina. Kui harva inimesed seda mõistavad. Mina olen tõepoolest iga inimese olemuse keskmes, ent meeltemaailmast häirituna ta ei leia Mind.
Kas mõistate, et Ma räägin teile tõdesid ja avaldan neid, mitte ei korda ammu tuntud asju. Mõtisklege kõige üle, mida Ma teile ütlen. Kaaluge
seda. Mitte selleks, et teha oma järeldusi, vaid et
talletada endasse Minu omi.
Inimesed on olnud läbi aegade liiga innukad
ütlema, mida nad mõtlevad Minu tõe kohta ja on
seejuures rängalt eksinud. Kuulake Mind. Rääkige Minuga. Peegeldage Mind. Ärge ütelge, mida
arvate Minu kohta. Minu sõnad ei vaja inimeste
selgitusi. Mina võin selgitada igale südamele.
Muutke Mind tõelisuseks ja laske Mul teha
Minu töö. Juhatada mõni hing Minu juurde on
üks asi, püüda aga jääda tema juurde selleks, et
selgitada, rikub selle esimese suure teo. Nii on ju
lugu ka inimsuhetes. Kui palju enam aga siis, kui
küsimus on hinge ja Minu vahelises suhtes. Mina
olen tema Looja ja ainus tõeline Vaim, kes teda
mõistab.

Suurim Rõõm. 17. märts
Tõmbuge tagasi rahulikku osadusse Minuga. Puhake, puhake selles Rahus. Maailmas ei ole suuremat rõõmu sellest, mille leiate suhtlemises ja
sõpruses Minuga.
Teie olete Minu omad. Kui hing leiab puhkuse ja
kodu Minus, algab tema tõeline Elu. Minu Kuningriigi aega ei mõõdeta aastatega, nagu seda teevad inimesed. Meile loeb vaid teine sünd, uuestisünd, millest Ma kõnelesin Nikodeemosega, üteldes: Te peate sündima ülalt. Meie ei tea teist
elu peale Igavese Elu ja kui inimene selle leiab,
siis ta elab.
Ja see on Igavene Elu  tunda Jumalat, Minu
Isa, ja Mind, Poega, kelle Ta läkitas. Kui ebaküps,
kui lapsik, kui tühi on kogu niinimetatud elamine enne seda. Mina valan teie üle Armastuse.
Andke seda edasi.
Ärge kartke. See oleks sama rumal nagu väikese lapse muretsemine maksude ja üüri pärast,
ehkki tal on rikas isa ja temal endal vaid üks münt.
On see töö Minu oma või mitte? Te peate Mind
kõiges usaldama.
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Oodake suuri asju. 18. märts

Abi kõikjalt. 20. märts

Kuulake, kuulake, Mina olen teie Issand. Ei ole
teist peale Minu. Usaldage Mind kõiges. Abi on
alati kohal.
Raske tee on peagi läbitud, ent olete selle kaudu õppinud asju, mida ei oleks saanud teisiti õppida. Tänini rünnatakse Taevariiki ja ründajad
kisuvad selle endale. Võtke Minu käest vastu
Minu Kuningriigi varandusi kindla ja lihtsa usalduse ning püsiva palvega
Te leiate imelised asjad: Rõõmu, Rahu, Kindluse, Turvalisuse, Tervise, Õnnelikkuse, Naeru.
Oodake siis suuri, tõeliselt suuri asju. Pidage
meeles, et miski ei ole liiga suur. Rahuldage Minu
Südame vajadus anda. Õnnistusi, külluslikult
õnnistusi teile nüüd ja alati! Rahu!

Teie tühine, mõttetu tegutsemine on väärtusetu.
Näiliselt tavalised või näiliselt suurejoonelised
teod on kõik ühesuguse väärtusega, kui nende
taga seisan Mina. Lõpetage lihtsalt igasugune tegutsemine, mis ei toimu Minu läbi.
Mina olen teie Issand, kuuletuge Minule,
nagu üks usaldusväärne ja teenistusvalmis sekretär kuuletub oma ülemuse korraldustele. Teil ei
ole teist valikut kui Minu Valik, teist tahet kui
Minu Tahe.
Mina olen teie varustaja ja Mina ei sõltu kellestki teisest. Minu abi tuleb erinevaid kanaleid
mööda.

Julgust. 19. märts

Pidage meeles Minu Sõnu jüngritele: See
sugu ei lähe välja muidu, kui palve ja paastumisega.
Kõik on hästi. Ütelge alati: Kõik on hästi.
Ehkki tee võib näida pikk, ei ole ükski meeter
üleliigne. Mina, teie Issand, ei ole mitte ainult
koos teiega teel, vaid Ma olen ka kavandanud ja
kavandan seda teekonda.

Mina olen siin. Ärge kartke. Kas suudate Mind
tõeliselt usaldada? Ma olen Vägev Jumal ja ka
Armastav Inimene  nii inimlik, ometi nii jumalik.
Üksnes usaldage. Ma ei saa teid jätta. Kõik on
hästi. Julgust!
Paljud palvetavad teie eest.

Kõik on hästi. 21. märts
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Ja teel, mida käite, on ka sõnulseletamatuid
Rõõme. Julgust, julgust!
Avanenud pung. 22. märts
Minule, teie lähedasele Sõbrale, on antud kogu
Vägi. Selle on Minule andnud Mu Isa ja kas ei ole
Minu lähedastel sõpradel siis õigust seda Minult
paluda?
Teil ei saa olla vajadust, mida Mina ei suudaks rahuldada. Üks lill või tuhat krooni  üht ei
ole Minul keerulisem anda kui teist.
Teie vajadus on aga vaimulik vajadus, et suudaksite edasi viia Minu tööd. Kõiki vaimulikke
varusid kujundab Armastus. Nii lill, kui tuhat
krooni  Armastus on selle loonud nende jaoks,
kes seda vajavad. Kas te ei mõista?
Ma mõtlesin teile ja üks õiepung avanes, teie
aga tegite sellega rõõmu kellelegi, keda armastate, ja tõite naeratuse tema näole. Selline rõõm on
tervendav, see on töö Minu heaks. Töö Minu
heaks on Minule võidetud hinged.
Ja nii ikka edasi, pidev varustamine  aga üksnes siis, kui vajadus on vaimulik.

Kuni teie süda laulab. 23. märts
Mina olen teie kõrval, et teid õnnistada ja aidata.
Ärge kõhelge oma palvetes. Neid kuuldakse. Kogu
Vägi on Minu. Ütelge seda endale sageli ja pidevalt.
Ütelge seda, kuni teie süda laulab Rõõmust
selle kindluse ja väe üle, mida need sõnad teile
toovad.
Ütelge seda, kuni nende sõnade jõud ise tõrjub eemale ja teeb tühjaks kõik teid ähvardava
kurja.
Kasutage seda kui sõjahüüdu: Kogu vägi on
antud minu Issandale. Kogu vägi on antud minu
Sõbrale. Kogu vägi on antud minu Päästjale.
Nii saavutate võidu.
Tundke Mind. 24. märts
Mina olen siin. Ärge püüdke näha tulevikku. Armulikult olen Ma selle teie eest varjanud.
Usk on hindamatu omand, mida ei saa ohverdada teadmiste omandamise eest. Ent Usk ise
on rajatud teadmisele Minust.
Teadke siis, et need õhtused ajad ei ole tuleviku nägemiseks või ilmutuse saamiseks Nähta-
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matu kohta, vaid Minu lähedaseks tundmaõppimiseks, mis õpetab teile kõiki asju ja on teie usu
vundament.
Imed sünnivad. 25. märts
Mina olen teiega. Ärge kartke. Ärge kunagi kahelge
Minu Armastuses või Väes. Te saavutate edu, kui
püsivalt, igal päeval teete Minu Sõnade järgi.
Igapäevane vankumatu püsivus. Nii nagu pidevalt kukkuvad veetilgad uuristavad kivi, nii pühib ka teie püsivus minema kõik mured ning saavutab edu ja tagab teie abi teistele.
Ärge vankuge, vaid minge edasi julgelt ja kartmatult. Mina olen teie kõrval, et teid aidata ning
teile jõudu anda.
Imesid on sündinud  ja sünnib veelgi  üle
teie unistuste, üle teie lootuste.
Ütelge alati: Kõik on hästi. Kõik on hästi.
Järgige oma Teejuhti. 26. märts
Mina olen teiega, et teid juhatada ja aidata. Teie
saatust kontrollivad nähtamatud jõud. Teie väikesed mured on alusetud.

Mida arvate mehest, kes kõnnib üle imeilusa
välu aga muretseb eesootava jõe pärast, mida ta
ehk ei suuda ületada  tegelikult on seal aga olemas sild, mis viib üle jõe? Ja kui sellel mehel on
ka veel sõber, kes teab teed, olles selle valinud, ja
kinnitab, et teekonnal ei teki ootamatuid takistusi ning kõik on korras?
Jätke siis oma rumalad hirmud ja järgige
Mind, oma Teejuhti, ning loobuge otsustavalt
muretsemast homse pärast. Minu sõnum teile
on  usaldage ja oodake.
Minge edasi. 27. märts
Puhake Minus, rahulikena Minu Armastuses,
tugevatena Minu Väes.
Mõtelge, mida tähendab omada kõikidest
maailma jõududest suuremat Väge. Iga maailma
kuninga valitsusest vägevamat ja kaugele ulatuvamat võimu.
Ükski leiutus, elekter, magnet, kuld ei suudaks saavutada tuhandikkugi sellest kõigest, mida
võite saavutada Minu Vaimu Väega. Mõtelge vaid
üks hetk, mida see kõik tähendab.
Minge edasi. Te alles alustate üheskoos uut
Elu. Rõõmu, Rõõmu, Rõõmu!
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Kurjusemäed. 28. märts

Vabastus. 30. märts

Usk ja kuulekus liigutavad mägesid, kurjusemägesid, raskuste mägesid.
Ent need peavad käima käsikäes  usk ja kuulekus.

Olge rahulikud, olge siirad, olge tasased. Mina
valvan teie üle. Puhake Minu Armastuses. Tundke rõõmu Pühaduse Ilust. Teie olete Minu omad.
Vabastus on teie päralt, aga Tänulikkus ja Rõõm
avavad väravad.
Püüdke kõigis asjus olla väga õnnelikud, väga
rõõmsad, väga tänulikud. Ma annan Oma õnnistused rõõmsale ja ootusrikkale vastuvõtjale, mitte allaandjale.
Rõõmsameelsus on Rõõmu väljendus. Sellepärast rõhutan Ma Armastust ja Rõõmsameelsust.

Eraldatud Elu. 29. märts
Ma tasun teile Minu Läheduse otsimise eest. Rõõmustage ja olge õnnelikud. Mina olen teie Jumal.
Julgus ja rõõm võidavad kõik mured. Esmased
asjad esmalt.
Otsige Mind, armastage Mind, rõõmustage
Minus. Mina olen teie Teejuht. Ükski oht ei saa
teid hirmutada, ükski katsumus kurnata. Pidage
vastu. Kas suudate kindlaks jääda Minu jõule?
Mina vajan teid rohkem kui teie Mind. Võidelge
seekord Minu pärast. Tõelisele tööle ja edule
Minu heaks eelneb alati sissepühitsemine.
Olete valmis elama eraldatud elu? Minule
eraldatud elu? Maailmas ja ometi eraldatuna koos
Minuga? Minema nende varjatud osadusehetkede juurest edasi päästma ja aitama?

Armastusand. 31. märts
Mina olen teie Issand  armuline ja armastav.
Puhake Minu Armastuses, kõndige Minu Teedel. Iga nädal on nädala võrra edasiminekut, pidevat ülesmäge minekut. Teie ehk ei näe seda,
aga Mina näen.
Mina ei mõista kohut välise järgi, Mina hindan südant ja Ma näen teie südametes ühtainsat
igatsust  teha Minu tahet. Kõige lihtsam and või
tegu, mille laps teeb soovist rõõmu valmistada
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või oma armastust näidata  kas ei meeldi see
teile mitte rohkem kui ükskõik missugune and,
mis ei ole antud armastusega?
Ehkki te siis võib-olla arvate, et teie töö on
rikutud või määritud, näen Mina seda vaid kui
Armastusandi. Julgust, Mu lapsed!
Järsust mäest üles ronides on inimene ikka
rohkem teadlik oma komistavate jalgade nõrkusest kui hiilgavast vaatest või edasiminekust.
Jääge kindlaks, jääge kindlaks. Armastage ja
olge rõõmsad. Rõõmustage.

A P R I L L

Üksi jäetud  Jumalata. 1. aprill
Kas te ei mõista, Mu lapsed, et te ei ole veel kõike
õppinud? Varsti, väga varsti olete õppetunni läbinud ja olete tõepoolest võimelised tegema kõike
Minu läbi ja Minu Jõuga.
Kas te ei ole seda märganud ka Minu jüngrite
puhul? Esmalt arglikud, nõrga usuga, varsti aga
juba ise juhid, tervendajad, võitjad  Minu läbi.
Minul oli kõik teadmine  antud Mulle Isalt  ja
see oli Minul ka inimesena maa peal olles. Ma
tean, et mõistate seda.
Tuhanded Minu järgijaid on pidanud reedetuina surema  samuti on surnud ka paljud, kes
mind ei ole tundnud  nad on läinud surmale
vastu ilma hingepiina ja ahastuseta. Kui Ma ei
oleks olnud Jumala Poeg, kes kandis inimese patukoormat, kandis seda vabatahtlikult kuni selle
kohutava hetkeni, mil Ta üheks viivuks oli üksi
jäetud inimesega, patusega  kui Ma ei oleks olnud Jumal, kui see ei oleks olnud Minu kannatus, oleksin Ma olnud lihtsalt arg surmahirmus
inimene.
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Hindamatu õnnistus. 2. aprill
Ma olen siin. Tõeliselt siin, nagu olin ka kunagi
oma jüngrite juures. Siin, et teid aidata ja õnnistada. Kas teate, Mu lapsed, et see on teie elu hindamatu õnnistus? Ma annan teile andeks  nagu
olete palunud  kõik eksimused Minu korralduste vastu, kuid alustage tänasest uuesti.
Uurige Minu Sõnu ja viige need ellu, kohkumata tagasi mitte millegi ees. Kui seda teete, näete, et olete imetegijad, Minu kaastöölised  Minu
jaoks. Pidage meeles, et mitte selles, mida teete,
vaid selles, mis olete, on imet tegev vägi.
Minu Vaimu läbi muudetuina, vahetate ühe
vaimurõiva teise järel parema vastu. Ühe kuludes
rõivastute taas uude ja nii edasi ühe iseloomujoone juurest järgmiseni, kuni olete järk-järgult kujundatud Minu sarnaseks.
Rõõmu, rõõmu, rõõmu!
Suurus peitub teenimises. 3. aprill
Mu lapsed, Ma olen siin, ootamas teie hüüdu.
Ma olen teie keskel, alandlik ja tasane, valmis
teenima. Pidage meeles, et õilsuse väärtuslikemaks omaduseks on teenimine. Mina, kes võik-

sin käskida tervet maailma, ootan Oma laste nõudmisi. Võtke Mind kaasa kõikjale.
Kui räägite jätkuvalt üksteisega Minust ja ronite üheskoos kõrgemale  missugust Rõõmu
hakkate tundma! Olge südames alati alandlikud,
tasased ja leebed.
Õppige seda  ei mingit seisust, üksnes teenija.
Jumalik võimekus. 4. aprill
Mina olen Kõikvõimas, kõike teadev. Kõik teie
tegemised on Minu Kätes. Jumalik võimekus ja
Jumalik vägi on pandud neis vilja kandma. Kõik
imeteod ei ole ühe hetke saavutused, nagu tihti
arvatakse.
Minu sulane Peetrus ei muutunud mitte ühe
silmapilguga lihtsast kalurist vägevaks juhiks ja
õpetajaks. Just tema uskmatusehetkede, salgamisehetkede läbi kujundasin Ma temas seda, kelleks
ta pidi saama. Alati keevaline kõnemees, valmis
juhtima teisi jüngreid  seda väge ei oleks Peetrus
kunagi omanud, kui ta ei oleks esmalt tundma
õppinud oma nõrkust. Ükski ei või päästa, mõistmata patust.
See Peetrus, kes oli hiljem vägevaks jõud
Minu heaks, kes  rohkem kui ükski teine  oli
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Minu kiriku rajaja  ei olnud eelkõige mitte see
Peetrus, kes ütles: Sina oled Kristus, Elava Jumala Poeg, vaid see, kes Mind salgas. Tema, kes
oli tundnud Minu andestust kibedal kahetsushetkel, oskas kõige paremini rääkida Minust kui
Päästjast.
Taevariiki saavad kuulutada vaid need, kes on
õppinud selle Kuningriigi võimu kõrgelt hindama. Minu Apostlid vajavad mitmekülgset ettevalmistust. Oh, missugune rõõm! Oh, rõõmustage! Mina armastan teid. Ma ei pane teid iial
liigselt proovile.
Südamete tundja. 5. aprill
Puhake Minus. Võtke see õhtune aeg, et lihtsalt
olla Minuga. Ärge arvake, et olete ebaõnnestunud, kui Ma palun teil vahel ainult puhata Minu
Läheduses.
Mina olen teiega, Ma olen teiega alati  mitte
ainult nendel aegadel, vaid igal ajal. Olge teadlikud Minu Lähedusest. Maailm ei tunne suuremat rõõmu kui see.
Mina olen Suur Südamete Tundja. Ka väga
lähedaste inimeste loomuses on palju seda, mis
jääb teisele otsekui suletud raamatuks. Üksnes

siis, kui Mina tulen nende ellu ja juhin seda, avan
Ma neile ka teineteise saladuse.
Iga hing on nii erinev  vaid Mina mõistan
iga üksiku keelt ja suudan olla selgitajaks kahe
vahel.
Ülestõusmispühade Rõõm. 6. aprill
Ma panen Oma armastavad Käed teie peale, et
teid õnnistada. Oodake Armastuses ja igatsusega
nende õrna puudutust ja oodates voolab teisse
julgust ja lootust ning Minu Läheduse päike paistab kogu teie elule.
Laske Ülestõusmispühadel kõik kaasa viia.
Laske lahti maast, selle vaevast, selle muredest,
isegi selle rõõmudest. Lõdvendage oma haaret,
puhake  siis saabub Ülestõusmispühade Rõõm.
Heitke kõrvale kõik mured tuleviku ja mineviku
pärast. Loobuge kõigest, et saada osa Vaimse Elu
Sakramendist.
Kui sageli hüüavad inimesed Minu poole, et
saada õnnistust, hoides aga seejuures nii tugevasti kinni mõnest maisest asjast. Nii ei ole neil vaba
kätt, et võtta vastu Minu and, mille Ma neile armastusega olen ulatanud. Ülestõusmispühad on
aasta imelisim aeg. Õnnistus on teie päralt, kui
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vaid selle vastu võtate. Ohverdage kõik selle
nimel.
Kolgata. 7. aprill
Minu Ihu surmast Ristil voolab Uus Elu, mis on
Minu Kingitus igaühele, kes selle vastu võtab.
Kui surete koos Minuga oma minale  inimese elule, saate tunda Ülestõusmise joovastavat
Rõõmu.
Ülesäratatud Elu  õnnelik ja vaba  võib olla
teie päralt.
Sel hommikul jättis Maarja oma kodu ja sugulased, sõbrad ja kõik teised, et Mind otsida ja
tema otsimine sai läbi alles pärast rõõmsat võidukat ja õnnelikku vastust  Rabbuuni  Minu
tervituse peale  Maarja.
Nii on igaühega teist. Ka teile räägitakse maetud Kristusest. Otsige, kuni kohtute Minuga palgest palgesse ning teie nimi Minu huultel ajendab teid õnnelikena vastama  Rabbuuni 
Minu Õpetaja.

Minu Kuningriigi tunnused. 8. aprill
Meie Päästja, me tervitame Sind. Sinu
Armastuse ja Ohvri tahaksime Sulle tagasi anda oma viletsat ja puudulikku
mõõtu Armastuse ja ohvriga.
Ükski and, kui see väljendab andja tõelist Armastust, ei ole vilets. Nii on ka teie südame annid
Minule väärtuslikud ja hinnalised. Olge rõõmsad Minu õnne üle, mida tunnen, kui toote Minule oma Ülestõusmispühade ohvrid.
Minu lapsed peavad minema vastuvoolu. Käsk
oli: Minge ära nende keskelt ja eralduge neist.
Elus ja töös, Armastuses ja teenimises  Minu
lapsed peavad olema erinevad. Ma kutsusin ühe
Erilise Rahva kuulutama Minu Nime. Minu sulane Paulus on ütelnud, et Minu järgijad peavad
olema valmis, et neid peetakse narrideks Minu
pärast.
Olge valmis astuma kõrvale ja laskma maailma kommetel ja tavadel minna oma teed, kui
seeläbi teenite Minu Kirkust ja Minu Kuningriiki. Tuntagu teid omaduste järgi, mis eristavad
Minu Kuningriigi omi. Olge valmis Mind inimeste ees tunnistama. Olge valmis pidama kõike
tühiseks, et võiksite Mind oma elus omada.
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Ülesäratatud Elu. 9. aprill
Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja
Issanda auhiilgus koidab su kohal. Js.60:1
Minu Kutse kostab tänaselgi Päeval kõikidele, kes
Mind armastavad  tõuske üles maistest ahelatest, patust, loidusest ja masendusest, usaldamatusest, hirmust ja kõigest, mis on takistuseks Ülesäratatud Elule. Ärgake Ilule, Pühadusele, Rõõmule, Rahule, tööle  tehtud Armastuse ja Rõõmuga. Ärgake surmast Ellu.
Pidage meeles, et surm oli viimane vaenlane,
kelle Ma hävitasin. Nii saavutasin ma surma läbi
täieliku Võidu. Teil ei ole midagi karta. Ka patt on
võidetud ja andestatud, kui elate, liigute ja töötate koos Minuga. Kõik, mis teid masendab, mis
teid hirmutab, on võimetu teid kahjustama. See
kõik on vaid viirastus. Tõelised väed võitsin Ma 
kõrbes, Ketsemanis, Ristil ja Hauas.
Ärgu miski takistagu teie Ülesäratatud Elu.
Üles äratatud koos Kristusega, on ütelnud Minu
sulane Paulus. Püüdke enam ja enam seda Elu
mõista. See Elu on Võit. Selle kohta on õigesti
üteldud: Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus
elab minus. Tühja Haua juures seistes tulevad
hirm, meeleheide ja pisarad. Nad on mu Issanda
ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud.

Ärgake oma hirmudest ja minge välja päikesepaistesse, et kohtuda Minuga, teie Ülestõusnud Issandaga. Igas päevas on palju sellist, millele peate vastu astuma  teie valida on, kas teha
seda Ülestõusmise- või matusemeeleolus. Valige
siis teadlikult üks ja loobuge teisest.
Uhkus tõkestab Tee. 10. aprill
Kuulekus on üks võtmetest, mis avavad ukse
Minu Kuningriiki. Armastage siis ja kuuletuge.
Ükski ei suuda Minule kõhklemata kuuletuda,
ilma et ta oleks aja jooksul mõistnud Minu
Armastust, vastanud omakorda armastusega sellele Armastusele ja tundnud seejärel armastatu ja
armastaja rõõmu.
Kuulekuse järsud kivitrepid viivad Rõõmu ja
Armastuse mosaiigini, mis sillutab Minu Taevast.
Nii nagu maa peal ütleb üks armastaja teisele:
Kus oled sina, seal on mu kodu,  samuti on
suhtes Minuga. Kus Mina olen, on Mu Kodu  ja
Minu Kodu on Taevane.
Taevas võib olla nii räpases agulis kui ka palees ja Mina võin teha Oma Kodu ka kõige alandlikumasse südamesse. Ja elada võin Ma elada
ainult koos alandlikega. Uhkus aga valvab uksel,
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et jätta välja alandlikku ja tagasihoidlikku Kristust.
Kaitske oma positsioone. 11. aprill
Pidage meeles, et Minu järgijad peavad saama
eriliseks rahvaks, teiste seast eristuvaks. Erinevad
kombed, erinev eluviis, erinevad motiivid. Paluge Armastust.
Paluge, et Minu Armastuse Vaim valataks kõikide peale, keda kohtate. Kohelge end karmilt.
Õppige armastama distsipliini.
Ärge andke järele üheski punktis, kus olete
juba võidu saavutanud. Distsipliini! Enesevalitsust! Armastage seda ja rõõmustage  rõõmustage! Mägesid võib liigutada mõttejõul, igatsusejõul.
Kuldne võimalus. 12. aprill
Mina olen teie Teejuht. Te saate jõudu ja abi,
usaldage vaid täielikult Mind.
Ärge kartke. Mina olen rohkem valmis kuulma kui teie küsima. Kõndige Minu teedel ja teadke, et abi saabub.

Inimese vajadus on Jumala võimalus aidata.
Ma aitan ja päästan meelsasti. Inimese vajadus on
Jumala kuldne võimalus lasta inimesel väljendada oma usku. See usu väljendus on ainus, mida
Jumal vajab, et Oma Väge ilmutada. Usk on võti,
mis avab Jumala varaaidad.
Mu ustavad teenijad, te igatsete täiuslikkust,
kuid näete oma kibedaid ebaõnnestumisi.
Mina näen aga ustavust nagu ema, kes võtab oma
lapse määrdunud ja puuduliku töö ja täiendab
seda suure armastusega; nii võtan ka Mina
teie vaese ustavuse ja kroonin selle täiuslikkusega.
Kõikide vastu leebed. 13. aprill
Armastage ja olge rõõmsameelsed. Muutke oma
maailm õnnelikumaks seal olemise läbi. Armastage ja rõõmustage ka hallidel päevadel.
Minu Jüngrite elus on päevi nii kõrbes kui
Muutumisemäel, kuid mõlemal juhul on püsiv
ja ustav kohusetäitmine see, mis loeb.
Olge leebed kõikide vastu. Püüdke näha seda
südant, mida Mina näen, mõista seda elamise valu
ja raskust, mida Mina mõistan. Paluge esmalt
Minul olla selgitajaks teie kahe vahel enne, kui
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kedagi küsitlema hakkate, enne kui kellegagi
räägite.
Elage lihtsalt palve vaimus. Minuga rääkides
leiate hingerahu. Lihtsad ülesanded, mida ustavalt täidate ja millele kindlaks jääte, leiavad oma
tasu ning on kivideks, millest moodustub edu
sillutis.
Olge külalislahked kõikide vastu. Mina armastan teid.
Ühine ike. 14. aprill
Mu lapsed, Ma juhatan teid alati. Võib-olla teel
käimine alati ei õnnestu, aga teejuhatamises võite
olla kindlad. Jumal kasutab teid imelisel viisil.
Minge rõõmsalt edasi. Te saate näha.
Hea iluvõimleja peab õppima tasakaalu. Ka
Mina õpetan teile praegu tasakaalu, tõelist tasakaalukust. See annab teile väe suheldes teiste inimestega ning see vägi on juba ilmumas.
Elage koos Minuga, nii et Mina oleksin teie
elu keskpunkt. Kinnitage Mind kogu oma olemuse keskpunktiks. See annab teile tõelise tasakaalu.
See, mida näete, on vahend, et kõrvaldada
kõik tõkked. Kui Minu jünger näeb eel Minu

eesmärki, siis see nägemus ise ongi vägi, mis pühib teelt kõik takistused. Teil on selleks võimas
vägi. Vaimulik Valgus on imetegija.
Inimesed raiskavad väga palju aega, püüdes
saavutada seda, mida nad on näinud ja mõistnud.
Ma ütlen teile  Minu eesmärgi nägemises on
juba kõik tehtud. Tõesti Ma ütlesin oma Jüngritele: Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei
või nüüd seda kanda. Ent teile ja kõikidele, kes
tulevad kokku nagu teie, et Mind kuulata, võin
Ma nüüd kuulutada neid asju, mis Ma siis ütlemata jätsin.
Kas Minu sulase Pauluse sõnum on nüüd selge: Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega  on ju Minu Juhatusel mõõtmatult
rohkem väge, kui kaks on ühel meelel koos Minuga  kuid nii vähesed on seda mõistnud.
Ärge kunagi tundke end küündimatuina.
15. aprill
Kuuletuge Minu käskudele. Need on trepiastmed, mis viivad edule. Eelkõige aga säilitage rahu,
ärge ärrituge.
Minge tagasi vaikusesse, et rahuneda, kui olete
ka korraks ärritunud. Te saavutate sel viisil rohkem
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kui terve pika päeva askeldustega. Säilitage rahu
iga hinna eest, ärritatuina ei suuda te kedagi aidata. Mina, teie Issand, ei näe nii, nagu inimesed
näevad.
Ärge arvake, et olete ühegi ülesande jaoks
küündimatud. Kõik töö tehakse Minu Vaimu
poolt ning see võib voolata vaid läbi kõige alandlikumate. See vajab vaid takistusteta kanalit.
Vabastage end oma mina-isest ja kõik on hästi.
Palvetage kõige eest, ent keskenduge mõnele
asjale, kuni need on saavutatud. Mina valvan teid.
Jõud ülesande täitmiseks igal päeval, igal tunnil
on tagatud. Teie süü ja teie viga seisneb selles, et
te seda ei nõua ja ebaõnnestute jõu puudumise
tõttu.
Armastage oma teenijaid. 16. aprill
Armastage, armastage, armastage. Saladus peitub
hellas Armastuses. Armastage neid, keda õpetate, armastage neid, kellega töötate, armastage
neid, kes on teie teenistuses. Elage mõttega 
Jumal on Armastus. Siduge see Minu sõnadega:
Mina ja Isa oleme üks. Elage, mõeldes Minu
tegudele maa peal. Nähke neis Armastust tegutsemas.

Kui see oli Jumal, kes nii tegutses, siis oli see
Armastus, Täiuslik Armastus  nendes tegudes,
nendes imedes. Nii laske ka teie Armastusel 
Jumalal  oma elus tegutseda. Täiuslik Armastus
tähendab täielikku andestust. Vaadake, Mu lapsed, kas olete mõistnud, et seal, kus on Jumal, ei
või olla puudu andestusest, sest siis on puudu
armastusest?
Jumal on Armastus
Jumal on Armastus
Jumal on Armastus
Jumal on Armatsus
Jumal on Armastus

Kõik, mida te vajate, on armastus Jumala ja inimeste vastu. Armastus Jumala vastu tagab kuulekuse igale Tema soovile, igale käsule. Armastus
on kogu seaduse täitmine.
Palvetage palju, et saada armastust.
Kahesugune rõõm. 17. aprill
Mu lapsed, Ma tulen. Hüüd südameist, mis ihkavad teha Minu Tahet, on vastupandamatu. Siis
ei ole Mu ees ühtegi takistust.
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Kuid just alistumine Minu Tahtele on see, mis
hoiab Mind südametest eemal rohkem kui uskmatus. Kas võib miski olla selline kuritegu Armastuse vastu kui alistumine? Kui Ma hakkan
Oma Tööd tegema ühes elus ja südames, peaks
Minu Tahe leidma rõõmsat imetlust.
Ainus Minule vastuvõetav alistumine võiks
olla see, kui Ise  tõrjutuna Minu nõudmiste poolt
 tunnistab vältimatut ja loovutab trooni Minule,
lastes Minu Jüngril viia vabana ellu Minu Tahet,
lastes tal seda teha rõõmu ja vaimustusega.
Igas tõelises järgimises ja iga jüngri tõelises
vaimses arengus leiab esmalt aset esimese kohtumise ime ja rõõm, seejärel aga pikk ja pidev õppetundide ja distsipliini tee, mil Rõõm näib minevikuna, mida enam kunagi ei kogeta.
Kuid Minu jätkuv kogemine, Minu Töö
pidev märkamine igapäevastes sündmustes 
Minu Juhtimise kasuks kõnelevate tõendite
kogunemine  lugematud sündmused, kus imeliste kokkusattumuste näilises juhuslikkuses võib
ja peabki nägema Minu armastavat ettenägelikkust  kõik see tekitab teis imetluse, kindluse ja
tänulikkuse tunde, millele järgneb ajapikku
Rõõm.
On kahesugust Rõõmu: Armastusest ja Imetlusest sündinud Rõõmu ning Armastusest ja Tead-

misest sündinud Rõõmu  ning nende kahe
kogemuse vahel asetseb distsipliin, pettumus, lootustest loobuminegi.
Ent võidelge nende vastu Minu Jõus või pigem klammerduge pimesi, abitutena Minu külge
ning laske Minul need võita; jääge kindlaks, kuuletudes Minu Tahtele, tunnustage Minu distsipliini ja leiate selle teise Rõõmu.
Selle kohta Ma ütlesin: Ükski ei võta teie
Rõõmu teilt ära.
Ärge nutke taga esimest Rõõmu, sest teine on
veel suurem kingitus.
Ei ole pimedaid päevi. 18. aprill
Missugune valgus, missugune Rõõm voolab teie
kodust. See puudutab kõiki, kes siia tulevad.
Ärge tundke, et peate püüdma neid aidata.
Üksnes armastage neid, tervitage neid rõõmuga,
jagage neile veidi vastutulelikkust ja armastusväärsust ning neil ongi sellest abi.
Armastus on Jumal. Andke neile Armastust
ja annate neile Jumala. Seejärel laske Temal teha
Oma Tööd. Armastage kõiki  isegi kerjuseid.
Ärge saatke kedagi minema julgustava sõnata, tundeta, et hoolite temast. Võib-olla olen Mina ajen-

106

jumal.p65

107

106-107

02.12.04, 16:00

danud kedagi teie juurde tulema. Mõtelge, kui
valmistaksite Mulle pettumuse!
Pealegi  teil ei ole valikut. Te olete Mulle
ütelnud, et see on Minu Kodu. Ma kavatsen seda
kasutada. Pidage seda meeles. Ei oleks pimedaid
talveõhtuid, kui Armastus oleks Minu jüngrite
südametes.
Oh, Mu lapsed, kas te ei tunne siis Minu
tundmise, armastamise ja Minuga olemise rõõmu?
Elu on Armastuse lugu. 19. aprill
Teie vajate Mind. Mina vajan teid.
Minu purustatud maailm vajab teid. Kui paljud tüdinud ja murelikud südameid vajavad teid.
Kui paljud õnnetud südamed saavad rõõmsaks,
tooduna teie abil Minule lähemale.
Tervis  Rahu  Rõõm  Kannatlikkus  Püsivus  kõik need lähtuvad kontaktist Minuga.
Oo, see on hiilgav tee, tee ülesmäge, imelised
avastused, õrn lähedus, hämmastav, peaaegu ülemaine mõistmine. Kristlik Elu  Elu Minuga 
on tõepoolest Armastuse lugu. Jätke kõik Minu
hooleks.
Kõik, mida olete igatsenud, leiate Minus 
Hinge Armastaja, Hinge Sõbra, Isa, Ema, Kaaslase, Venna. Proovige järele.

Te ei saa Minult liiga palju nõuda ega Minu
Armastust ja Kannatlikkust liialt proovile panna.
Nõudke  nõudke  Tervist  Väge  Rõõmu  Vajaminevat  kõike, mida soovite.
Südameahastus. 20. aprill
On Kolgata Rist, millel riputakse üksi, ka kõige
lähedasemate ja armsamateta.
Kuid selle Risti kõrval seisab veel üks ja Oma
armsatele ütlen Ma veel  Mina olen seal taas
ristil igaühe kõrval tema südame ahastuse tundidel.
Olete kunagi mõtelnud, missugust rõõmu
valmistab Mu Südamele Minu jüngrite kannatlik, tasane, armastav kuulekus? Ma ei tea suuremat Rõõmu kui Rõõm, mida Ma tunnen ühe
armsa usaldava-armastava südame üle.
Haavad Kätes ja Jalgades ei ole sugugi nii valusad kui haavad Südames, löödud mitte Mu
vaenlaste, vaid sõprade poolt  väikesed kahtlused, väikesed hirmud, väikesed valestimõistmised. Minu Südant rõõmustavad aga väikesed õrnuseavaldused, pisiasjad. Mina kõnelen teiega,
Mina, teie Õpetaja.
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Te saavutate võidu. 21. aprill
Mina olen teiega. Minu Lähedus on märk Minu
andestusest. Mina toetan teid.
Te saavutade võidu. Ärge kartke muutusi. Te ei
või karta muutusi, kui Mina, teie Issand, ei muutu. Jeesus Kristus  seesama eile, täna ja igavesti.
Ka teie saavutate vankumatuse ja muutumatuse,
kui elate Minuga. Puhake Minus.
Nii nagu õige hingamine on muutunud harjumuseks  teadvustamata, ent siiski õigesti tehtuna  nii ka Minu Läheduse otsimine muutub
harjumuseks, kui otsite seda alati, kui väikseimgi
ärritus häirib teie täielikku rahu ja harmooniat.
Te õpite elama täiesti teadlikena Minu Kohalolust ning leiate täieliku rahu ja harmoonia.
Elu on treening ja kool. Pidage meeles, et
Õpetaja valib pingutust nõudvaks ja katkematuks distsipliiniks, õpetuseks ja treeninguks
välja vaid õpilase, kes annab lootust heaks tööks
tulevikus.
Te palute, et ei oleks nagu sajad Minu järgijad või isegi mitmed-mitmed tuhanded, vaid nagu
need, kes Mind peegeldavad kõigega, mida nad
ütlevad, teevad ja on. Seega, Mu armsad lapsed,
ärge pidage seda treeningut karmiks, vaid pigem
hella Armastuse vastuseks teie soovile.

Elu ei saa enam kunagi olla teie jaoks endine.
Kui olete kord joonud Minu antud veini, Igavest
Elu  siis kõik maailma püüded teie janu kustutada ebaõnnestuvad.
Ärge kurtke  olge rõõmsameelsed.
22. aprill
Usaldage Mind. Tehke igal hetkel seda, mida Ma
ütlen, ja kõik saab tõesti korda. Järgige Minu korraldusi: Jumalik järelevalve ja kõhklematu kuulekus  need on ainsad tingimused, et teie varustamine kõigega, mida läheb vaja teie ja teiste jaoks,
oleks küllaldane.
Ülesanded, mida Ma teile annan, ei pruugi
olla kuidagi seotud selle varustamisega. Korraldused tulevad Minult ja vajaminev tuleb Minult
ning Mina sean tingimused, mis on igal erineval
juhul erinevad  ent iga üksiku jüngri puhul vastavad need tema isiklikele vajadustele.
Ärge kartke, minge edasi. Rõõm, särav Rõõm
peab olema teie päralt. Muutke igasugune pettumus, ka hetkeline, Rõõmuks. Muutke iga kaebus
naeratuseks.
Puhkus  Armastus  Rõõm  Rahu  Töö,
vägevaimad neist on aga Armastus ja Rõõm.
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Liiga palju sõnu. 23. aprill
Te peate Juhatust saama, kui elate üha enam koos
Minuga. See järgneb täiesti kindlalt.
Ent need hetked ei ole selle jaoks, et paluksite
selgitamist ja juhatamist, vaid need on Minu Läheduse tundmise ja märkamise hetked. Kas oks
palub pidevalt Viinapuult mahla või küsib, missugust teed pidi see peab voolama? Ei, see tuleb
loomulikust ühendusest Viinapuuga ja Mina ju
ütlesin: Mina olen tõeline Viinapuu ja teie olete
oksad.
Ehkki just okstel ripuvad mahlased viljad, valmistades rõõmu ja tuues kosutust kõikidele, ei
saaks oksad ometi mõtelda, et vili  viinamarjad 
on nende valmistatud.
Ei, viinamarjad on Viinapuu vili. Oksa ülesanne on olla kanaliks puu elumahlale.
Seega, Mu lapsed, ühendus Minuga on ainsana vastupandamatult hädavajalik. Kõik muu
järgneb siis loomulikuna ja ühendus Minuga on
lihtsalt tulemuseks teie teadmisele Minu Lähedusest. Ärge olge liiga varmad rääkima. Ärge kunagi sundige end selleks.
Palvetage alati, et vajadus selleks oleks ilmne
ja juhatus väga selge. Inimeste sõnad on Minu
Vaimu eemale tõrjunud. Sõnad, sõnad, sõnad.

Paljud on Mulle ütelnud Issand, Issand, aga ei
ole teinud Minu sõnade järgi.
Olge ettevaatlikud, et te ei räägiks liiga palju.
Teod elavad ja kajavad üle ajastuste  sõnad hävivad. Nagu ütles Paulus:
Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin,
aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke! Ja kui mul oleks prohvetianne aga mul poleks armastust, siis ei oleks
minust ühtigi!
Pidage meeles, et inimese südamele kõnelen
Ma harva sõnadega. Inimesed näevad Mind Minu
tegudes, mis on tehtud teie läbi, kohtuvad Minuga teie Armastuses ja mina-ise varjujätmises. Ärge
arvake, et peate rääkima.
Kui inimene lakkas Jumalaga lihtsalt ja loomulikult suhtlemast, varjus ta sõnade taha  sõnade taha! Järgnes Paabel. Siis tahtis Jumal inimese maa pealt hävitada. Lootke vähem sõnadele. Pidage alati meeles, et kõne lähtub meeltest.
Niisiis olgu see teie teenija, mitte kunagi aga teie
isand.
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Mina kõnnin teie eel. 24. aprill
Mu lapsed, te ei hävi iial, sest teis on Tõeline Elu.
Elu, mis läbi aegade on kaitsnud Minu teenijaid
hädaohus, ebaõnnes, kurbuses.
Kui olete kord Vaimust sündinud, siis on see
teie Elu hingus. Ärge kunagi kahelge, kunagi
muretsege, astuge vaid samm-sammult teed vabaduse poole. Vaadake, et kõnniksite seda koos
Minuga.
Siis ei ole muresid, ei ole rahutust, mis ei
tähenda aga, et ei oleks pingutust. Kui Mu jüngrid ütlesid Mulle, et nad on terve öö vaeva näinud, aga ei ole püüdnud ühtegi kala, ei täitnud
Ma paati kaladega, ilma, et nad oleksid pidanud
pingutama. Ei, Minu käsk oli: Sõudke sügavale
kohale ja heitke võrgud välja loomuse katseks.
Nende elu oli ohus, paat oli peaaegu uppumas, nad vajasid kaaslaste abi ja rebenenud võrke
tuli hakata parandama. Kõik need mured oleksid
võinud panna neid Minu abis kahtlema. Aga rannal istudes ja võrke paigates, mõistsid nad Minu
Armastust ja Hoolt.
Inimene tõuseb pingutuse läbi kõrgemale.
Kes on jõudnud mäetippu auto või rongiga,
ei ole läbinud ronija õppetundi. Ent pidage meeles  see ei tähenda kunagi Teejuhi puudumist,

see ei tähenda, et Minu Vaim ei varusta teid tarkuse ja jõuga. Kui sageli  mil ei teagi  lähen Ma
teie eel valmistama teile teed, pehmendama südameid, korraldama üht-teist.
Õnnistage oma vaenlasi. 25. aprill
Ütelge sageli: Jumal õnnistagu   kedagi, kes
ei ole teiega heades suhetes, või hoopis kedagi,
keda tahate aidata. Ütelge seda, soovides, et neid
külvataks üle õnnistuse, rõõmu ja eduga.
Jätke vajalik korrektuur või treening Minu
hooleks; teie peate üksnes soovima neile rõõmu ja
õnnistust. Praegu aga palvetage, et neid õpetataks
ja muudetaks.
Oh, kui vaid Mu lapsed jätaksid Minu töö
Minu hooleks ja tegeleksid selle ülesandega, mille Mina neile annan! Armastage, armastage, armastage! Armastus murrab läbi kõikidest raskustest. Armastus on tee igasugusele edule.
Jumal, kurja hävitaja, Jumal, hea looja  on
Armastus. Armastada üksteist tähendab lasta Jumalal oma elus tegutseda. Lasta Jumalal oma elus
tegutseda tähendab lasta ilmuda harmoonial, ilul,
rõõmul ja õnnelikkusel.
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Mina pakun võimalusi. 26. aprill
Ärge kunagi kahelge. Ärge kartke. Märgates väiksematki kartust, lõpetage kõik töö, kõik tegevus
ja puhake Minu ees, kuni olete taas rõõmsad ja
tugevad.
Käituge samuti igasuguse väsimuse puhul. Ka
Mina olin olles maa peal väsinud ja siis eraldusin
Ma Oma Jüngritest ning istusin ja puhkasin kaevu ääres. Puhkasin  ja just siis leidis Samaaria
naine abi.
Imetegudele eelneb tagasitõmbumine puhkuseks. Õppige Minult. Võtta omaks inimkeha
piirid tähendas alluda samasugustele tingimustele inimesega  välja arvatud see, mis puudutab
pattu.
Ma pidin õpetama Oma Jüngritele Vaimujõu
uuendamist, kehale puhkuse andmist. Eeskujuks
teile, heitsin Ma paadis magama, pea padjal. See
ei olnud aga ükskõiksus, nagu nemad arvasid. Nad
hüüdsid: Õpetaja, kas Sa ei hooli sellest, et me
hukkume?, Mina aga pidin neile õpetama, et
lakkamatu tegutsemine ei olnudki Minu Isa plaanis.
Kui Paulus ütles: Ma suudan kõik Temas,
kes teeb mind vägevaks, ei mõtelnud ta sellega,
et kavatseb teha palju asju ja loota siis jõu saami-

seks Kristusele. Pigem mõtles ta, et kõiges, mida
Mina käsin tal teha, võib ta loota jõule, mille Mina
annan.
Minu Tööd maailmas on pidurdatud tegutsemise, tegutsemise ja veel kord tegutsemisega.
Paljude väsimatu jõuga keha on nende vaimu tagant kihutanud. Ent vaim peaks olema alati isand
ning keha lihtsalt kasutama. Puhake Minus.
Ärge otsige võimalusi Minu heaks töötada. Ärge
kunagi looge neid võimalusi ise. Elage koos Minuga ja Minu jaoks. Mina teen töö ja pakun võimalused.
Kristuse nägemine. 27. aprill
Mina olen teie kõrval. Kas te ei tunne Minu Lähedust? Kontakti Minuga ei saavutata meelte abil.
Nägemist asendab Vaimu teadlikkus.
Kui Mind nähakse silmadega, ei tähenda see
tingimata, et inimese vaimulik taju oleks parem.
Ei, pigem tähendab see, et selle hinge jaoks pean Ma
füüsilise ja vaimse ühendama, et ta võiks vaimset näha
oma inimlike silmadega.
Pidage see meeles, et võiksite julgustada Minu
jüngreid, kes ei ole Mind kunagi näinud, ent kellel ometi on selge vaimulik teadmine Minust.
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Ringiga tee. 28. aprill
Läbi kibuvitste, üle prügimägede, mööda tühermaid, üles mägedesse, alla orgudesse juhatan Ma
teid. Kuid alati kaasneb Juhatusega ka Abistav Käsi.
On imeline järgneda sinna, kuhu läheb teie
Õpetaja. Kuid pidage meeles, et eripalgelised rajad ei tähenda alati, et teie vajaksite eripalgelist
treeningut.
Me otsime kadunud lambaid, me viime Jumalariiki paikadesse, kus seda veel ei tunta. Pidage siis meeles, et olete ühinenud Minuga Minu
otsingul  Minu lõppematul otsingul  püüdmas
hingi.
Ma ei vali teeradu, mis väsitavad ja kurnavad
lihtsalt selleks, et väsitada ja kurnata  me oleme
läinud välja päästma. Teie ei pruugi alati näha hinge, keda me otsime. Mina aga näen.
Ebakõla. 29. aprill
Otsige ja te leiate. Te leiate selle sisemise teadmise, mis teeb elumured lihtsaks.
Eluraskused tulevad ebakõlast inimeses. Minu
Kuningriigis seda ebakõla ei ole, on vaid miski,
mis Minu jüngrites on veel võitmata. Minu Ku-

ningriigi seaduseks on täiuslik kord, täiuslik harmoonia, täiuslik varustatus, täiuslik armastus,
täiuslik ausus, täiuslik kuulekus  kogu vägi, kogu
võit, kogu edu.
Kui tihti puudub aga Minu jüngritel vägi, võit,
edu, varustatus, harmoonia  ja nad mõtlevad, et
Ma ei ole täitnud Oma lubadusi, sest need ei ole
tulnud ilmsiks nende elus.
Need on aga välised ilmingud, mis tulevad
kuulekusest, aususest, korrast ja armastusest 
ning neid ei saada mitte tungiva palve peale, vaid
täiesti loomulikult  nii nagu valgust saadakse
süüdatud küünlast.
Kevad. 30. aprill
Tundke rõõmu kevadest. Olgu kevad teie südametes. Ei ole veel saabunud viljakandmise aeg,
aga õied on täis lubadusi.
Olge kindlad, et ka teie elu on täis rõõmsat
lubadust. Missugused õnnistused on teie päralt!
Missugused rõõmud, missugused imed!
Kõik on tõesti hästi. Elage Minu Päikesepaistes ja Armastuses.
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M A I

Viivitus ei ole keeldumine. 1. mai
Õppige nägema Loodusseadustes Jumalikku Järelevalvet.
Loodus on Igavese Mõtte väljendus Ajas.
Õppige tundma välist vormi  haarake Igavest
Mõtet ja kui suudate näha Isa mõtteid, siis te ju
tunnete Teda.
Ärge jätke Mind millestki välja. Armastage
kõiki Minu tegutsemisviise. Teadke alati, et kõik
on hästi. Viivitus on lihtsalt teie Isa imeline ja
armastav ettenägelikkus  mitte tõrksus, soov keelduda  vaid Jumalik järelevalve Tema poolt, kes
vaid vaevu viivitust talub.
Ent vahel on viivitus vajalik. Teie elud on nii
tihedalt seotud teiste eludega, erinevate olukordadega, et teie soovi silmapilkne täitmine võiks
mõnelgi juhul tähendada mõnele teisele sama siirale palvele mitte vastamist.
Mõtelge kord Armastusele ja targale hoolele,
mis püüab kooskõlastada ja sobitada kõiki teie
soove, igatsusi ja palveid.

Viivitus ei ole keeldumine  isegi mitte pidurdamine. See on Jumala võimalus lahendada
teie probleemid ja täita teie soovid kõige imelisemal viisil.
Oo, lapsed, usaldage Mind. Pidage meeles, et
teie Looja on ka teie Teenija, kiire vastama, kiire
saavutama, ustav tegutsema. Jah. Kõik on hästi.
Naeratavad hinged. 2. mai
Et saavutada võitu erinevates olukordades, võitke
iseend. Vastus Minu Jüngrite soovile Mind järgida oli: Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie
taevane Isa on täiuslik!
Et palju saavutada, olge palju. Kõikidel juhtudel peab tegutsemine  selleks, et see oleks hea
tegutsemine  olema pelgalt olemise teadvustamata väljendus.
Ärge kartke, ärge kartke, kõik on hästi. Olgu
teie päev täis väikseid palveid, väikseid pöördumisi Minu poole. Hinge naeratusi sellele, keda
armastatakse.
Inimesed kutsuvad Isa Algpõhjuseks. Jah, pidage Teda kõige Algpõhjuseks  iga sooja päikesekiire, iga loojanguvärvi, iga veepeegelduse, iga
ilusa lille, iga naudingu põhjuseks.
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Surmake nüüd oma mina-ise. 3. mai
Oma mina-ise troonilt kukutamine  see on üks
õppetund. Tema asemele seadke aga Armastus
Minu vastu, Minu tundmine.
Mitte üksnes kukutatud, vaid ka surmatud
ise. Surnud ise ei ole mitte vangistatud ise. Vangistatud ise on võimeline kahju tegema. Laske
minal surra igasuguses treenimises (teie treenimises Minu poolt, teiste treenimises teie poolt).
Kui nüüd teie mina-ise elu saab hoope, peate
vastu võtma ja kinni hoidma uuest Elust, Elust
koos Minuga.
Kartma ei pea mitte surnud iset, vaid just tõrjutud, alistatud ja vangistatud iset. Viimane on
kindlasti palju enesekesksem kui see, kellele on
antud vabad käed. Aga teile, Mu lapsed, Ma õpetan kõrgemat teadust kui on oma mina vabastamine. Ma õpetan teile mina-ise surma. Mitte
piiranguid, vaid surma. Viletsa ise-elu vahetamist
Jumaliku Elu vastu.
Siis saan Ma teile selgemalt kõneleda ka ülekohtu andestamisest. On ju üks Minu Käskudest, et  paludes andestust Minult  peate teiegi
andestama.
Ent mida te ei mõista, on see, et teie mina-ise
teis ei saa andestada ülekohut. Juba mõte ülekohtu-

le tähendab, et mina-ise on esiplaanil, nii aga näib
ülekohus mitte väiksema, vaid veelgi suuremana.
Ei, nii nagu igasugune tõeline Armastus on
Jumalast ja on Jumal, nii ka igasugune tõeline
andestus on Jumalast ja on Jumal. Teie mina-ise
ei suuda andestada. Surmake ta.
Lakake üritamast andestada neile, kes on teid
ärritanud või ülekohtuselt kohelnud. Sellele mõtleminegi on viga. Püüdke kohe mina-ise surmata  oma igapäevases elus  ja siis (ning mitte
enne) leiate, et ei ole enam seda, kes isegi mäletaks ülekohut, sest ainus, kellele ülekohut tehti 
teie mina-ise  on surnud.
Seni, kui miski teile ikka meenub, petate end,
arvates, et olete selle andestanud. Niisugune ülekohtu andestamine võib saada hoopis mina-ise
nuumamiseks.
Paljud petavad end sellega.
Jagage Minuga. 4. mai
Tundke rõõmu Minu Armastusest. Püüdke elada, tundes vaimustust Kuningriigi üle.
Taotlege suuri asju. Taotlege aulisi asju. Taotlege Rõõmu, Rahu ja murest vabanemist. Rõõmu Minus.
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Mina olen teie Issand, teie Looja. Pidage meeles, et Mina olen seesama eile, täna ja igavesti.
Teie Looja siis, kui maailm sündis Minu mõtte
läbi, ja samuti ka täna, kui Ma võin teile anda
kõike, mida vajate, üksnes mõteldes teile Armastusega.
Rõõmustage Minus, lootke Minule, jagage
Minuga kogu oma elu, nähke Mind kõiges, rõõmustage Minus. Jagage Minuga kõike, nii nagu
väike laps jagab oma Emaga kõiki valusid, haavu,
kurbust ja taasleitud aardeid, rõõme, väikseid tegemisi.
Ning pakkuge Minule Rõõmu ka teiega kõike jagada.
Laske Minul valida. 5. mai
Te olete Minu armastatud. Jah, südame ja mitte
peaga peaksid inimesed Minust mõtlema, siis
oleks ka Jumalateenistus Minust inspireeritud.
Hingake Minu Vaimus värskes õhus ja tulises
igatsuses.
Suunake oma vaimusilmad alati Minule,
hoidke oma hingeaken avatuna Minu poole. Te
peate alati teadma, et kõik on teie päralt  et Ma
annan teile rõõmuga kõike toredat.

Tühjendage oma meel kõigest, mis piirab.
Mis iganes on ilus, seda te võite saada. Jätke
üha enam valikuid Minu teha. Te ei pea kahetsema.
Ülev hulljulgus. 6. mai
Tee on pikk ja väsitav. See on väsitav maailm.
Palju on neid, kes on tüdinud. Tulge Minu juurde ja Mina annan teile hingamise.
Mu lapsed, kes kogunete Minu lipu alla, peate nägema, et sellele on kirjutatud sõna Inimese
Poeg.
Mida iganes tunneb maailm, seda pean tundma ka Mina, Inimese Poeg. Teie olete Minu järgijad, seega peate ka teie jagama inimeste kurnatust  vaevatud ja koormatud peavad tulema teie
juurde ja leidma hingamise, mille teie olete leidnud Minus.
Mu lapsed, Minu järgijad ei pea end ette valmistama istumiseks Minu paremal ja vasakul käel,
vaid nad peavad olema valmis jooma karikast,
millest Mina jõin.
Vaene maailm  õpetage talle, et on vaid üks
rohi kõikide hädade vastu  ühendus Minuga.
Söandage kannatada, söandage võita, olgu teil
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Minu ülevat hulljulgust. Pidage seda meeles. Taotlege võimatut.
Mida maailm peab võimatuks, võib alati olla
teie päralt. Pidage meeles, Mu lapsed  ülev hulljulgus.
Vastuvoolu. 7. mai
Sõudja, kes Mind usaldab, ei nõjatu aerudele ega
lase end voolul kaasa kanda. Ei, pigem peate sageli  kui Ma olen kord teed näidanud  vastuvoolu
pingutama. Ja kui satute ka raskustesse, ületage
need oma pingutusega. Aga jõu ja Rõõmu tegutsemiseks saate alati Minult.
Minu kalurid-jüngrid ei leidnud kalu võrkudes, rannal valmis. Ma võtan inimese pingutuse
ja õnnistan seda. Mina vajan inimese pingutust 
tema vajab Minu õnnistust. Edu peitubki sellises
koostöös.
Jumalik puhkus. 8 mai
Mina juhatan teid. Tee on selge. Minge kartmata
edasi. Mina olen teie kõrval. Kuulake, kuulake,
kuulake Minu Häält. Minu Käsi kontrollib kõike.

Pidage meeles, et Ma saan teie läbi paremini
tööd teha siis, kui olete puhanud. Minge väga
vaikselt, väga aeglaselt ühe ülesande juurest järgmise juurde  võttes vahepeal aega puhkamiseks
ja palvetamiseks.
Ärge kiirustage liialt. Tehke kõike järjekorras,
nii nagu Ma ütlen. Jumalik Puhkus on paigas,
kuhu inimeste tegutsemine ei ulatu. Viibige seal
sageli ja leiate tõesti Rahu ja Rõõmu.
Kõik töö, mis tuleneb puhkamisest koos Jumalaga, on ime-töö. Taotlege väge, et teha imesid.
Teadke, et te võite teha kõike Kristuse läbi,
kes teeb teid tugevaks. Või pigem  teadke, et
võite teha kõike Kristuse läbi, kes annab teile hingamise.
Sisemine harmoonia. 9. mai
Järgige Minu Juhatust. Kartke kõndida omapead,
nii nagu laps kardab eemalduda oma emast. Kahelge omaenese tarkuses, Minu Tarkusele toetumine õpetab teile aga alandlikkust. Alandlikkus
ei ole mitte teie mina-ise halvustamine. See on
mina-ise unustamine. Veelgi enam  see on minaise unustamine sellepärast, et peate meeles Mind.
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Ärge oodake, et elaksite maailmas, kus kõik
on harmooniline. Maailmas, kus kõik teised on
teiega alati ühel meelel. Teie ülesanne on säilitada
oma südamerahu kõige erinevamates olukordades. Harmoonia on alati teie päralt, kui pingutate
oma kõrvu, et kuulda Taeva muusikat.
Kahelge alati oma väes ja tarkuses asju korda
seada, paluge Minul kõik korrastada, jättes selle
siis Minu hooleks ja minnes edasi oma teed armastades ja rõõmsatena. Mina olen tarkus. Üksnes Minu tarkus võib teha õigeid otsuseid, lahendada probleeme. Lootke siis Minu peale. Kõik
on hästi.
Rahulikkus  mitte kiirus. 10. mai
Rahus ja lootuses oleks teie jõud. Js. 30:15
Igasugune üli-innukus hävitab head. Kõik rahulikkus loob head ja samal ajal hävitab kurja.
Kui tahetakse kurja hävitada, tormatakse sageli tegutsema. See on vale. Esmalt olge tasa ja
teadke, et Mina olen Jumal. Seejärel tegutsege
alles siis, kui Mina seda käsin. Olge alati rahulikud Jumalas. Rahulikkus on toimiv usaldus. Üksnes usalduses, täielikus usalduses on võimalik
rahu säilitada.

Ärge kunagi kartke olukordi või raskusi, mis
aitavad teil õppida rahu säilitamist. Kui maailm 
et midagi saavutada  peab õppima kiirust, siis
teie  et midagi saavutada  peate õppima rahulikkust. Kõik suur töö, mis tehakse Minu heaks,
tehakse kõigepealt iga üksiku töötaja hinges.
Jumalik Kolmas. 11. mai
Kui ma olen teid juhtinud läbi tänastest tormidest, leiate taas uusi sõnu, uusi sõnumeid  uut
juhatust Minult.
Nii sügav on teie omavaheline sõprus ja nii
suur teie igatsus Mind armastada, järgida ja teenida, et peagi  kui praegused raskused on ületatud  tähendab üheskoos olemine teie jaoks alati
olemist koos Minuga.
Maa peal on vähe sellist sõprust ja ometi õpetasin Ma maa peal olles, nagu olen teilegi õpetanud, seda väge  kui kaks on koos.
Mul on teile veel rohkemgi ütelda. Tuleb aeg
ja see on juba peaaegu käes, mil need, kes teid
külastavad, tajuvad, et Mina olen Jumalik Kolmas teie sõpruses.
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Rõõm Kaitsest. 12. mai

Ärge kunagi mõistke kohut. 13. mai

Visake peast välja kõik kahtluse ja muremõtted.
Ärge sallige neid hetkekski. Sulgege kõik hingeaknad ja -uksed nende eest, nagu kaitseksite oma
kodu varga eest, kes tahab röövida teie aardeid.
Sest missuguseid suuremaid aardeid võiks teil
olla kui Rahu ja Puhkus ja Rõõm? Kahtlus, hirm
ja lootusetus röövivad need teilt.
Astuge igale päevale vastu Armastusega ja
rõõmsal meelel. Astuge vastu tormile.
Rõõm, Rahu, Armastus  Minu suured kingitused. Järgige Mind, et neid leida. Ma tahan, et
tunneksite nüüd rõõmu kaitsest ja turvalisusest.
Igaüks võib seda tunda sadamas, aga tõeline rõõm
ja võit on nende päralt, kes tunnevad seda keset
tormi.
Ütelge: Kõik on hästi. Ärge ütelge seda, kui
mõttetut kordust. Kasutage seda, kui tervendavat
palsamit haavale, kuni see on paranenud; seejärel
aga kuni rõõm uuest elust täidab teie olemuse.
Kõik on hästi.

Missugune Rõõm järgneb enese äravõitmisele!
Te ei saa teisi võita, kui te ei ole esmalt täielikult
iseennast võitnud.
Kas suudate end täielikult kontrollida? Mõtelge Minule, kui Ma seisin pilkavate sõdurite
ees, kui Mind löödi, kui Minu peale sülitati ja
Ma ei vastanud ainsatki sõna  mitte ainsatki. Pidage seda Jumalikuks Väeks. Pidage meeles, et vaid
täieliku vaikimise Väega, täieliku enesekontrolliga võite tõestada oma õigust valitseda.
Ärge kunagi mõistke kohut. Inimese süda on
nii õrn, nii keeruline  vaid selle Looja tunneb
seda. Iga süda on nii erinev  erinevatest olukordadest tingituna, erinevatest eesmärkidest ajendatuna, erinevatest kannatustest mõjutatuna.
Kuidas võib keegi teise üle kohut mõista? Jätke Minu hooleks elu mõistatuste lahendamine.
Jätke Minu hooleks mõistmise õpetamine. Juhatage iga süda Minu  tema Looja  juurde ja jätke
ta Minuga. Olge kindlad, et Mina suudan parandada kõik, mis on valesti.
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Armastaja Armastus. 14. mai
Pidage meeles, et armastav Õpetaja rõõmustab
Temale esitatud südamesoovide üle, samuti igatseb Ta, et Tema järgijad ja sõbrad rõõmustaksid
Tema salajaste südamesoovide üle.
Pereelu õnn väljendub selles, et laps võib julgelt esitada oma soove ja palveid, samuti selles, et
vanemad nõuavad armastusega lapselt seda, mis
toob talle Armastust ja Rõõmu. Üksnes sage suhtlemine Minuga, palvetamine, Minu käskude
kuulmine ja neile kuuletumine loovad sellise läheduse, et Minu järgijad julgevad pöörduda Minu
poole nagu sõber sõbra poole.
Andke kõiges järele Minu nõudmistele, ent
pidage meeles, et ka Mina annan järele teie omadele. Ärge paluge Minult ainult suuri asju  neid,
mida Ma olen teil käskinud paluda  vaid ka väiksemaid, hella Armastuse avaldusi. Pidage meeles,
et Mina olen maailma Armastaja. Ärge pidage
Minu Armastust üksnes kaastundeks ja andestuseks. See on ka sellise Armastaja Armastus, kes
Oma Armastust väljendab lugematute sõnade,
tegude ja mõtetega.
Pidage meeles, et ka kõigis teis on Jumal, Jumal, keda austan ja kellele alistun ka Mina, ehkki
Mina ja Mu Isa oleme üks. Kui nüüd inimene

muutub üha rohkem Minu Taevase Isa sarnaseks, toon Ma meie sõprusesse aupakliku ja hella
Armastuse. Ükski inimene ei või teis näha Jumalat nii, nagu Mina näen.
Inimene näeb teises inimeses alati neid soove
ja omadusi, mis on temas eneses. Seega üksnes
Mina  tõeline Jumal  võin näha inimeses Jumalat. Pidage seda meeles ka suhetes teiste inimestega.
Teie taotlusi ja soove võivad mõista vaid
need, kes on jõudnud samale vaimulikule tasandile. Ärge siis oodake asjatult ja rumalalt
mõistmist teiste poolt. Ärge mõistke neid selle
pärast hukka. Teie keel on nende jaoks võõrkeel.
Esmalt vaimulik. 15. mai
Mida Ma võiksin teile ütelda? Teie süda on murtud. Pidage aga meeles: Ta parandab need, kelle
on murtud süda. Tundke Minu Käte õrnust, kui
Ma seon teie haavu.
Teil on suured eesõigused. Ma jagan teiega
Oma plaane ja saladusi ning avaldan teile Oma
eesmärke, paljud aga peavad vaid kobamisi edasi
liikuma.
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Püüdke toetuda nendele sõnadele: Otsige
esiti Jumala Riiki ja Tema Õigust, siis seda kõike
antakse teile pealegi. Ärge siis taotlege seda kõike,
vaid taotlege väsimatult Minu Kuningriigi asju.
Teie, surelikud, olete kummalised, sest mõtlete kõigepealt materiaalsete asjade peale ja alles
seejärel hakkate taipama Vaimu asju. Minu Kuningriigis on teisiti. Esmalt Vaimu ja seejärel materiaalsed asjad. Et siis saada midagi materiaalset,
kahekordistage oma pingutused vaimuliku saavutamiseks.

Palvetage, kuni peaaegu lakkate palvetamast,
sest teie usaldus on nii kaljukindel  ja palvetage
ka siis edasi, sest see on muutunud juba harjumuseks, millele te ei saa vastu panna.
Palvetage aga alati niikaua, kuni Palve suubub
Tänusse. See on ainus noot, millega tõeline palve
peaks lõppema. Teie suhtumist inimestesse väljendagu Armastus ja Rõõmsameelsus, teie suhtumist Jumalasse aga Palve ja Tänu.

Palvetage ja ülistage. 16. mai

Õhtul jääb nutt varaks, aga hommikul on hõiskamine.
Minu kõige vapramad on need, kes tajuvad
eesseisvat hommikut ja tunnetavad ka kurbuseöös seda peidetud Rõõmu, mis kõneleb kindlast
veendumusest, et hommik saabub.

Sellepärast lasen Ma end nii härdalt paluda, et
tean, et vaid sellise anumise ja sellele järgneva
rahunenud usalduse kaudu õpib inimene vastu
pidama ja saavutab rahu. Sellepärast olen Ma teinud lakkamatu ja püsiva anumise Oma Järgijaile
kohustuseks.
Ärge kunagi tüdinege palvetamisest. Kui inimene ühel päeval taipab, kui imeliselt on tema
palvele vastatud, siis kahetseb ta väga-väga sügavalt, et ta nii vähe on palvetanud.
Palve muutab kõik. Palve loob uueks. Palve
on vastupandamatu. Palvetage siis tõesti lakkamata.

Kurbusest Rõõmuni. 17. mai

Uus ja elustav Vägi. 18. mai
Pöörduge Minu poole ja laske endid päästa, kõik
maailma ääred. Pääste ei tulnud teenete eest, vaid
kõikidele, kes pöördusid.
Pöördumine on aga kindlasti kõikide võimuses. Ühest pilgustki piisab. Järgneb pääste.
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Pöörduge ja vaadake Temale ning teid päästetakse meeleheitest. Pöörduge ja teid päästetakse
muretsemisest. Pöörduge ja teid päästetakse kartusest. Pöörduge ja teisse voolab rahu, mis on üle
igasuguse mõistmise  uus ja elustav Vägi, imeline Rõõm.
Pöörduge Minu poole, pöörduge ikka ja jälle.
Kahtlus põgeneb, Rõõm valitseb ja Lootus saavutab võidu.
Teie oma on Elu, Igavene Elu  elustav,
uuendav.
Pääste ja Juhatus. 19. mai
Puhake, teades, et kõik Minu Kätes on turvaline.
Puhkus on Usaldus. Lakkamatu tegutsemine on
usaldamatus. Kui te ei tea, et Mina tegutsen teie
heaks, siis te ei puhka. Tegevusetus on siis vaid
meeleheite tagajärg.
Minu Käsi ei ole päästmiseks lühike. Teadke seda, korrake seda, toetuge sellele, võtke see
teadmine vastu, tundke sellest rõõmu. Selline tõde
on nagu uppujale visatud köis. Selle kordamine
on üks tõmme kalda poole, turvalisuse poole.
Õpetagu see pilt teile üht suurt tõde. Haarake
tõest, paluge seda, kinnitage seda, hoidke kinni

köiest. Kui rumalad on teie püüded end ise
päästa, ühe käega hoiate kinni köiest ja teisega
püüate kalda poole ujuda. Teie haare võib niimoodi lõdveneda ja te takistate päästjat, kes
peab ettevaatlikumalt tegutsema, et teid mitte
kaotada.
Elu ei koosne pelgalt tormidest ja rajudest.
On kirjutatud: Kõik Su vood ja Su lained käisid minust üle, kuid on ka öeldud: Ta tõmbas
mind üles õuduse august ja paksust porist ning
asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud.
Mõtelge sellele imelisele tõele, kolmele sammule  pääste, turvalisus, juhatus. 1) Ta tõmbas
mind üles õuduse august  Pääste. 2) Ta asetas
mu jalad kaljule  Turvalisus. 3) Ta kinnitas mu
sammud  Juhatus. Kolmas samm on viimane
tasand, millele jõutakse siis, kui päästetud hing
usaldab Mind nii jäägitult, et ta ei otsi enam oma
teed, vaid jätab kõik tulevikuplaanid Minu  oma
Päästja  hooleks.
Võitke Mind  võitke kõik. 20. mai
Te saavutate võidu. Võitvat vaimu ei hävita miski.
Olgu teie süda vapper ja usaldav. Astuge kõikidele raskustele vastu Võidu vaimus.
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Tõuske kõrgustesse, mida te varem ei ole
tundnud. Pidage meeles, et seal, kus olen Mina,
on Võit. Kurjuse jõud teie seas ja teie ümber põgenevad.
Võitke Mind endile ja kõik on võidetud.
Kõik.
Heitke see Minu Jalgade ette. 21. mai
Et Mind näha, peate Minu ette tooma oma mured ja näitama Minule oma usaldavat südant. Siis 
jättes oma mured  saate teadlikuks Minu Lähedusest.
Kui püsite selles teadlikkuses, saate tasuks
Minu. Läbi murede udu ei suuda ükski inimene
näha Minu nägu. Alles siis, kui koorem on asetatud Minu Jalgade ette, jõuate edasi teadlikusse ja
vaimulikku nägemisse.
Pidage meeles  kuulekus, kuulekus, kuulekus  kitsas tee Minu Kuningriiki. Teie ei tohi
olla need, kellele üteldakse  kasvõi armastava
noomitusenagi  Miks te Mind hüüate: Issand,
Issand! ega tee, mida Ma ütlen.
Igapäevane distsipliin ja igapäevaste kohuste
täitmine loovad iseloomu Ilu. Sest teatud mõttes
peavad Minu järgijad ise välja töötama oma

lunastuse, ehkki see ei ole võimalik ilma Minu
Jõu ja Abita ega suhtlemiseta Minuga.
Ka Vaimseks Eluks treenimine on erinevate
vaimude puhul erinev. Inimene, kes meelsasti
elaks palvetades ja mõtiskledes, tõugatakse kiiretesse elukeeristesse ja mõnd väga aktiivset inimest kästakse kannatlikult Mind oodata. Oh, rõõmustage ja puhake ja olgu teie südametes rahu ka
tormistel teedel.
Nõudke oma Issandat. 22. mai
Issand, ma nõuan Sinu abi.
Jah, nõudke, nõudke pidevalt. On usaldust, mis
ootab kaua, ja usaldust, mis  olles kord veendunud õiges tees, olles veendunud Jumala juhtimises  ei talu viivitust ja nõuab lapseliku järeleandmatusega: Kohe. Oh, mu Jumal, ära viivita
kaua.
Te ei ole enam teenijad, vaid sõbrad. Sõber
võib sõpra käskida, võib olla kindel, et kõik,
mis sellel sõbral  tõelisel sõbral  on, kuulub
ka talle. See ei tähenda jõudeelu sõbra kulul, vaid
tema vahendite  nime, aja, kõige, mis tal on 
kasutamist siis, kui teie omad on ammendunud.
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Sõprus  tõeline sõprus sisaldab õigust omaks
pidada. Ja Jumala teenistuses olete täiesti vabad.
Jumala pärijad  olete Minu päranduse kaaspärijad. Me jagame Isa omandit. Teil on samasugune
õigus seda kasutada ja nõuda nagu Minul. Kasutage oma õigust. Kerjus anub. Poeg või tütar peab
seda aga omaks.
Pole ime, kui Ma näen Oma lapsi istumas
Minu Koja ees anumas ja ootamas, et Ma jätan
nad sinna seni, kuni nad mõistavad, kui rumal on
selline käitumine, kui nad võiksid lihtsalt oma
Koju sisse astuda ja võtta.
See ei saa aga olla kõigi suhtumine. Esmalt
peab olema kindel mõistmine, et ollakse Jumala
laps.
Väikesed mured. 23. mai
Teie enesekontrolli puudumine ei tulene mitte
suurtest koormatest, vaid pigem sellest, et lasete
väikestel muredel, koormatel ja ärritusel kuhjuda.
Kui miski teid vaevab, siis tegelge sellega ja
lahendage see Minu ees, enne kui kellegagi räägite, kohtute või võtate enda peale mõne uue kohustuse.

Vaadake endile pigem kui Minu ülesannete
täitjaile, kes tulevad kiiresti tagasi, teatades, et sõnum on viidud ja see ülesanne täidetud. Seejärel
aga minge taas välja, tundmata vastutust tehtu
tulemuste ees (te vastutate vaid selle eest, et ülesanne saaks täidetud) ning rõõmustades, et võite
taas midagi Minu jaoks teha.
Küllus. 24. mai
Kui pimedana läheb küll edasi maailm! Teadmata
midagi teie südamevalust ja muredest, teie võidetud lahingutest, teie vallutustest, teie raskustest.
Ent olge tänulikud, et on Üks, kes teab, Üks,
kes jätab meelde iga kriisi, iga pingutuse, iga südamevalu.
Te ei ole kuulajad, kes istuvad jõude, teie peate teadma, et iga vaevatud hing, kellest Ma teile
räägin, on üks, keda peate aitama. Peate aitama
kõiki, keda saate. Te ei aita piisavalt. Kui aitate,
tuleb see abi teile tagasi ja teie abivalmiduse ring
üha laieneb.
Tundke, et olete kaks Minu jüngritest, kes on
kohal viie tuhande söötmisel ja kellele Ma ulatan
toidu, et nad selle edasi annaksid. Te võite alati
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ütelda nende väheste leibade ja kalade puhul:
Meil on vaid niipalju, et oma vajadusi rahuldada. Mitte ainult Minu Õnnistus, vaid ka jüngrite töö  toidu edasi andmine  oli see, mis tegi
imet.
Olgu teie olemuses üks rikkaliku andmise
tunne. Neil kõigil said kõhud täis. Ja toitu jäi
ülegi.
Mina annan helde Käe ja Südamega. Pange
tähele kalasaaki. Võrk rebenes, paat oli uppumas
Minu Anni rohkusest. Kaotage silmist kõik piirid.
Jumal varustab külluslikult. Visake peast kõik
piiratud mõtted. Võtke vastu külluslik and ja andke see omakorda külluslikuna edasi.
Kõik on saavutatav. 25. mai
Sellel, mida võite saavutada, ei ole piire. Mõistke
seda. Ärge iial loobuge ühestki ülesandest ega
ühestki mõttest mõnele ülesandele, arvates, et see
käib teil üle jõu  välja arvatud siis, kui näete, et
see ei ole Minu Tahe. See on Minu käsk.
Mõtelge külmunud maapinnast tõusvale väikesele lumikellukeseotsale. Ei mingit kindlust, et
pärast vaevalist teed ülespoole võtavad teda vastu
päikesepaiste ja soojus.

Kas ei näi see üle jõu käiva ettevõtmisena?
Ent see sundiv sisemine Elutung, mis on seemnes, viib ülesande lõpule. Taevariik on selle sarnane.
Nõudke rohkem. 26. mai
Te nõuate, nagu Ma olen õpetanud, ja varsti näete
ka tulemust. See ei saa jätkuda kaua, ilma et näeksite tulemust materiaalsel tasandil. See on surematu seadus.
Praegu olete lapsed, kes läbivad uut õppetundi. Harjutage  harjutage  varsti oskate juba meelsasti nõuda.
Te näete, kuidas teiste elus Minu Vägi nii lihtsalt, nii hõlpsalt avaldub. Ent te ei ole näinud
sellele eelnenud distsipliini. Distsipliini, mis on
enne Väe andmist Minu jüngritele hädavajalik.
Sellele järgneb edasine Väega pühitsemine.
Teile tundub, et olete juba mõistnud seda, et
elu ei saa kunagi olla ebaõnnestumine. Nii see
on, aga teised  et seda taibata  peavad ootama
seni, kuni see Vaimulik Tõde teie elus ka avalikult väljendub.
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Juured ja viljad. 27. mai

Unustage. 29. mai

Pidage silmas seemet, kes, pürgides maasse, et seal
juurduda ja kinnituda, pürgib ka ülespoole, et
olla taim ja lill, mis rõõmustab maailma.
Need kaks kasvusuunda on vajalikud. Ilma
tugeva juureta närtsiks ta varsti, nõnda nagu ebaõnnestub igasugune tegutsemine ilma kasvamiseta Minusse. Mida kõrgem on kasv, seda sügavam peab olema juur.
Paljud unustavad selle ning nende töö Minu
jaoks ei ole püsiv. Hoiduge lehtedest ja õitest,
millel puudub tugev juur.

Ärge kahetsege midagi. Isegi mitte patte ja ebaõnnestumisi. Kui keegi imetleb mäetipust avanevat imelist vaadet, ei mõtle ta enam kividele ja
komistustele, nõrkusehetkedele ja ebaõnnestumistele, mis saatsid teda teel üles.
Nii on ka teiega. Hingake sisse iga uue päeva
rikkalikke õnnistusi  ja unustage kõik, mis on
seljataga.
Inimene on loodud suutelisena kandma vaid
kahekümne nelja tunni koormat  mitte rohkem.
Niipea, kui ta kurnab end möödunud aastate ja
eesseisvate päevadega, murrab ta oma selja. Ma
olen lubanud aidata teid vaid ühe päeva koorma
kandmisel, mineviku olen ma teilt võtnud ja kui
te, rumalad südamed, otsustate selle taas oma õlgadele tõsta, siis pilkate Mind, oodates, et Ma
seda teiega jagan.
Iga päev lõpeb  rõõmude või muredega. Eesolevale elule  järgmisele kahekümne neljale tunnile  peate vastu astuma siis, kui ärkate.
Üks rändur kannab kaasas vaid asju, mida vajab selleks rännuks. Kas tunneksite talle kaasa,
kui tema õlgadel oleks ka tohutu koorem ärakantud saapaid ja riideid möödunud aastaist ja rännakuist? Ja ometi, hinges ja vaimus tehakse nii.

Katsuge läbi oma armastus. 28. mai
Suur Armastus teab, et iga raskuse, iga katsumuse, iga ebaõnnestumise puhul on vaja vaid armastatu lähedust. Mõtelge nüüd oma armastusele
Minu vastu.
Üksnes Minuga koos olemine, üksnes teadmine, et Ma olen teie kõrval  kas see toob teile
Rahu ja Rõõmu? Kui ei, siis teie armastus Minu
vastu ja Minu Armastuse nägemine on puudulikud.
Kui see nii on, siis paluge endile rohkem Armastust.
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Pole ime, et Mu vaene maailm on nii rõhutud ja
kurnatud.
Teie ei tohi nii käituda.
Hingekell saatanale. 30. mai
Issand, me ülistame Sind.
Ülistades lüüakse hingekella saatanale. Alistumine, Minu Tahte tunnustamine ja sellele kuuletumine ei oma kunagi niisugust väge kurja võitmisel, nagu seda omab ülistamine.
Rõõmustav süda on Minu parim relv igasuguse kurja vastu. Oo, palvetage ja ülistage.
Te saate oma õppetunni. Teid juhitakse avarustesse. Minge edasi kiidulauludega. Rõõmustage üha. Õnnelikena iga päeva Rõõmude üle.
Rääkige Minuga päeva jooksul. Vaadake üles
Minu poole  Armastava pilguga, turvalisusetundega, Rõõmujoovastusega Minu Läheduse
tundmises  see on parim palve.
Mahendagu see teie päevatööd, siis haihtub
hirm. Hirm  sünge kuju, kes peletab minema
edu.

Sõnatu palve. 31. mai
Issand, kuule meid, me palvetame.
Mina kuulen ja vastan. Veetke palju aega palves.
On küll erinevat palvet, aga igasugune palve on
vaimu, hinge ja südame side Jumalaga.
Olgu see vaid usupilk, Armastust või usaldust väljendav sõna, ilma anumiseta  ja siiski on
sellega kõige vajamineva saamine tagatud.
Sest hing, ühenduses Jumalaga, ühendatud
Temaga, saab Temas ja Tema läbi kõik asjad. Asjad, mida hing inimesena elades vajab.
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J U U N I

Nagu oli Moosese päevil, nii on ka nüüd 
ükski ei või näha Minu nägu ja jääda elama.
Teie mina-ise  see algupärane Inimene  närtsib ja sureb ning hinge lüüakse Minu pildiga
tempel.

Partnerlus. 1. juuni
Hinge kujunemise tee on Jumaliku Partnerluse
Tee.
Mitte niivõrd palve, et Ma teeksin teid selliseks või teistsuguseks, vaid pigem elu koos Minuga, mõtlemine Minule, kõnelemine Minuga 
ja te muutute Minu sarnaseks.
Armastage Mind. Puhake Minus.
Rõõmustage Minus.
Minu pilt. 2. juuni
Minu Issand ja Minu Jumal, me ülistame Sind, me õnnistame Sind, me austame Sind. Tee meid Enda sarnaseks.
Te tahate juua karikast, millest Mina jõin  kurbuse- ja pettumuseveini.
Te olete Minu omad ja muutute üha rohkem
ja rohkem Minu  teie Õpetaja  moodi.

Tõrjuge pattu Armastusega. 3. juuni
Meie Issand, me armastame ja ülistame
Sind. Sina oled meie Rõõm ja ülevoolav
tasu.
Pidage meeles, et Armastus on vägi, mis muudab
maailma. Mitte ainult Minu armastamine, mitte
ainult mõne lähedase inimese armastamine, vaid
kõikide armastamine  tölnerite, patuste ja hoorade armastamine. Armastus.
See on ainus relv, millega on võimalik pattu
tõrjuda. Tehke seda Armastusega.
Ülistusega tõrjuge hirmu, masendust ja ebaõnnestumisetunnet. Ülistades tunnistate, et olete kätte saanud selle, mille Mina olen teile saatnud. Ülistage siis ja te avate Mulle ukse, et Ma
saaksin saata uusi kingitusi ja õnnistusi tänulikule südamele.
Õppige ütlema: Tänan  nagu laps seda õpib
ja tänab võib-olla tänulikkust tundmatagi lihtsalt
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viisakusest. Tänage, kuni lõpuks kaasneb sõnadega ka rõõm ja tänulik aukartus.
Ärge oodake tundeid, mida teate, et teised
tunnevad või on tundnud. Minge lihtsalt edasi
mööda tolmust kuulekuseteed ja teie püsivus tasutakse Kevade ja õnnelike Kevadvetega.
Oh, rõõmustage Minus ja  niipalju kui sõltub teist  külvake Rõõmu kõikjal endi ümber.
Jumalik kannatlikkus. 4. juuni
Issand, muuda meid Sinuga sarnaseiks.
Vormi meid Oma Näo järgi.
Vormimine, Mu lapsed, tähendab raiumist ja tahumist. See tähendab isikliku ohverdamist, et saavutada soovitud kuju. See ei ole mitte ainult Minu,
vaid ka teie töö.
See tähendab teie soovides ja eesmärkides,
tegudes, sõnades ja mõtetes isekuse märkamist ja
kiiret pöördumist Minu poole, et Ma aitaksin teil
seda hävitada.
See vajab koostööd  teie ja Minu koostööd.
See on töö, mis tekitab aeg-ajalt ka palju ebaõnnestumise- ja lootusetusetunnet, sest edasiminekuga kaasneb ka kõige selle üha selgem tajumine,
mis on veel tegemata.

Varem vaevalt märkasite oma puudusi või ei
kurvastanud need teid, nüüd need aga vaevavad
ja kohutavad.
Julgust! Juba seegi on edu märk.
Kannatlikkust  mitte ainult teistega, vaid ka
enesega.
Kui näete oma aeglast edasiminekut, vaatamata pingutustele ja igatsusele, saavutate jumaliku kannatlikkuse nendega, kelle puudused teid
häirivad.
Seega  edasi ja ülesmäge! Edasi! Kannatlikkust, püsivust, võitlust. Pidage meeles, et Mina
olen teie kõrval, teie Kapten ja Aitaja. Nii õrn, nii
kannatlik, nii tugev.
Jah, me teeme koostööd. Armsad, nii nagu
Mina jagan teie muret, ebaõnnestumist, vaeva ja
südamevalu, jagate teie Minu sõpradena ka Minu
kannatlikkust ja Minu Jõudu.
Vaikne Hääl. 5. juuni
Mina kõnelen väga vaikselt. Kuulake Minu häält.
Ärge kunagi hoolige maailma häältest  hoolige
üksnes vaiksest Jumalikust Häälest.
Kuulake ja te ei pettu iial. Kuulake ja ärevad
mõtted, närvilised tunded leiavad rahu. Jumalik
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Hääl  mitte oma jõus, vaid õrnuses. Mitte väes,
vaid rahus.
Kuid see õrnus ja rahulikkus ravivad teie haavu ja teevad teid tugevaks ning siis on teie ülesanne lasta Minu Väel olla kogu teie väeks. Inimese
vägi on nagu savi Minu Väe graniitkalju kõrval.
Teie olete Minu suur mure. Ärge arvake, et
olete maailma hooleks jäetud. Minu inglid kaitsevad teid päeval ja öösel ning miski ei või teile
viga teha. Te tõesti tänaksite Mind, kui teaksite
missuguste kurja noolte eest nad teid hoiavad.
Tänage Mind nähtamatute ja märkamatute
ohtude ärahoidmise eest.
Kuidas inimesed Mind näevad. 6. juuni
Mina tulin maailma aitama. Ja igaüks näeb Mind
vastavalt oma isiklikele vajadustele.
Ei ole oluline, et teie näete Mind sellisena,
nagu Mind näevad teised  nagu näevad Mind
maailm, isegi Kirik, Minu jüngrid, Minu järgijad  kuid on vaja, et teie näeksite Mind just sellisena, kes on valmis andma teile kõike, mida teie
vajate.
Nõrgad vajavad Minu Jõudu, tugevad Minu
Õrnust, kiusatusse langenud Minu Lunastust,

õiged Minu Kaastunnet patuste vastu, üksildased
Sõpra, võitlejad Juhti.
Ükski inimene ei suudaks seda kõike teiste
inimeste jaoks olla  üksnes Jumal suudab. Igas
sellises Minu ja inimese vahelises suhtes peate
nägema Jumalat. Jumalat  Sõpra, Juhti, Päästjat.
Tõeline Ilu. 7. juuni
Pöörake oma kõrv ja tulge Minu juurde,
kuulake, et teie hing võiks elada. Js. 55:3
Ja mitte ainult elada, vaid kasvada armus, väes ja
ilus  tõelises Ilus, Pühaduse Ilus.
Otsige alati Minu Kuningriiki. Loomariigiski
on loomade kuju muutunud vastavalt nende toitumistavadele. Kui nüüd teie taotlete Minu Kuningriigi imelisi aardeid, siis teiegi olemuse kuju
muutub ja seeläbi saate neid paremini vastu võtta
ja neist rõõmu tunda.
Mõtelge sellele.
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Ainus Tee. 8. juuni
Läbi aegade on vaid Minu Vägi hoidnud miljoneid vapraid, ustavaid ja tugevaid hingi langemast.
Usku on hoidnud ja edasi andnud inimesed,
kes võitlesid, kannatasid ja surid Minu pärast,
mitte aga need, kes armastasid mugavust.
See elu ei ole mitte keha, vaid hinge jaoks,
ent inimene valib tihti tee, mis sobib kõige paremini kehale, mitte aga tee, mis sobib kõige paremini hingele. Nõustuge sellega ja teiega toimub
imeline muudatus. Kui te selle aga tagasi lükkate,
nurjuvad Minu Eesmärgid, jäävad vastuseta teie
parimad palved, edu (Vaimulik edu) hilineb, mured ja raskused kuhjuvad. Püüdke kujutleda oma
hinge kolmandana  keda Mina ja teie treenime 
ning siis võite rõõmuga osaleda distsipliinis ja
treenimises.
Vaadake end kõrvalseisjana, koos Minuga 
ning tundke rõõmu harjutamisest ja edust.
Takistusjooks. 9. juuni
Ületage oma hirmud ja pettekujutlused, et saavutada Minu Rõõmu. Sellest piisab, et tervendada kõik teie vermed ja haavad. Unustage ebaõn-

nestumine ja puudulikkus, kõik valusad vastuolud ja tülid ning usaldage Mind, armastage Mind,
pöörduge Minu poole.
Minu järgimine on takistusjooks. Jookske
siis nõnda, et teie võiduanni saate.
Mida arvaksite jooksjast, kes juba esimese tõkke juures julguse kaotab ja loobub?
Ikka üle ja edasi! Mina olen teie Juht ja sihtpunkt.
Kitsikuse päev. 10. juuni
Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! Ja hüüa Mind
appi kitsikuse päeval, siis Ma tõmban
sind sellest välja. Ps. 50:14,15
Kui ülistate ja tänate ning järjekindlalt viite täide
oma tõotusi Minule, siis justkui paneksite raha
Minu Panka hoiule ning vajaduse korral võite
sellele täie kindlusega loota. Pidage seda meeles.
Kõik imestavad, kui keegi võtab ettearvamatult oma arvelt ootamatult suuri summasid enda
tarbeks, sõprade jaoks või heategevuseks.
Ent keegi ei ole näinud sinna pandud lugematuid väikseid summasid, mis on teenitud ustava tööga.
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Nii on ka Minu Kuningriigis. Maailm näeb
usklikku, kes Minult äkki midagi nõuab Minu
varasalvedest ja vaata!  ta saab selle.
Maailm arvab, et tal on maagilisi võimeid 
aga ei! Maailm ei näe sissemakseid  tänu, ülistust, ustavalt ja püsivalt täidetud lubadusi.
Nii on ka teiega, Mu lapsed. Too Jumalale
ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! Ja hüüa Mind appi kitsikuse päeval, siis Ma
tõmban sind sellest välja.
See on tõotus teie rõõmustamiseks näiliselt
hallidel päevadel, mil juhtub vaid väikseid asju.
Kui teile ka näib, et te ei ole võimelised tegema
suuri tegusid, kogute siiski Minu Suurde Varasalve väikeseid tegusid ja ustavaid sõnu, valmistudes niiviisi oma kitsikuse päevaks ja suureks
abipalveks.

Minu Märk! 11. juuni
Oh, Issand, me täname Sind, et oled meile
kinkinud Rahu.
Selles rahutus maailmas, murede ja raskuste keskel, võin ainult Mina anda teile Rahu. Selle Rahu
tundmine on Kuningriigi tempel  Issanda Jeesuse Kristuse Märk. Minu Märk.

Kui olete Rahu saavutanud, oskate hinnata
tõelisi väärtusi, Jumala Riigi väärtusi ja kõiki väärtusi, mida maailm teile pakkuda võib.
Rahu on armastav usk.

Maja kaljul. 12. juuni
Olge valvel, et kuulda Minu häält ja sellele kohe
kuuletuda. Kuulekus on märk teie usust. Miks
te Mind hüüate: Issand, Issand! ega, tee mida Ma
ütlen, ütlesin Ma paljudele, kes järgnesid Mulle
ja kuulasid, aga ei teinud nii.
Ma võrdlesin inimest, kes kuuleb, aga ei tee
Minu Sõnade järgi, mehega, kes ehitab maja liivale. Tormide ja raskuste ajal see langeb.
Inimest, kes kuuleb ja teeb Minu Sõnade järgi, võrdlesin Ma aga mehega, kes ehitab maja kaljule. Tormides on see püsiv ega liigu paigast.
Ärge arvake, et see tähendab üksnes Minu
Käskude täitmist või elamist Mäejutluse järgi.
Pigem tähendab see Minu tundmist ja Sisemise
Juhatuse järgimist, südamele antud isiklike korralduste, Minu soovide ja igatsuste täitmist.
Minu järgijate kindel, püsiv ja vankumatu
elu  Kalju-Kodu  ei sünni hetkega, vaid püstitatakse kivi kivi haaval  vundament, seinad,
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katus  kuulekusetegudega, Minu soovide täitmisega päevast päeva, Minu Tahte armastamisega.
Igaüks nüüd, kes neid Mu sõnu kuuleb ja
nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid
veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu
seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud
kaljule.
Ning sellesse Kalju-Koju  tehtud inimese
poolt jumalikku juhendamist mööda  sellesse
Kuulekusekotta, ühe jüngri tõelise teenistuse
majja  sinna Ma tulen elama koos Oma armastatuga.
Kas Ma ei anna teile tööd, lootust? Tööd hallideks päevadeks? Lihtsate tegude kivid, Minu
Soovide täitmine. Kõik see teeb teid tugevaks ja
muudab teie iseloomu püsivaks ja vankumatuks
Kristlase Iseloomuks, millest kõneleb ka Paulus,
kannustades oma järgijaid seda taotlema.

Jumalast inspireeritud. 13. juuni
Te olete alustanud mäkketõusu. Üles viib järsk
tee, ent samas on teis imelist väge aidata teisi.
Te ei tõuse mäkke üksi. Nüüd aitate edasi
kõiki, kellele te armastuse või kaastundega mõtlete.

Minule vaadates on kõik teie mõtted Jumalast inspireeritud. Toimige nende järgi ja teid juhatatakse edasi. Need ei ole impulsid teis endis,
vaid see on Minu Vaimu liikumine, millele kuuletumine toob vastuse teie palveile.
Armastage ja usaldage. Ärgu olgu teie südames ühtegi ebasõbralikku mõtet; siis võin Ma
tegutseda Oma Vaimu Väega, nii et miski Mind
ei takista.

Alusta päeva koos Minuga. 14. juuni
Meie Issand ja meie Jumal. Tee meid selliseks, nagu Sina tahad.
Esmalt ei vaja muutmist mitte asjaolud, vaid teie
ise, seejärel muutuvad ka asjaolud. Püüdke alati
muutuda selliseks, nagu Mina tahan. Järgige iga
juhatust. Mina olen teie ainus Teejuht.
Püüdke kõrvale heita iga muremõte. Ärge vaadake tagasi, astuge vastu uuele päevale ja tänasele
murele koos Minuga, otsige Abi ja Juhatust Minult.
Ärge vaadake kunagi tagasi ja ärge jätke homseks seda, mille kohta saate Minu Juhatuse täna.
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Kirkus koidab. 15. juuni
Mina teen plaane teie jaoks. Minu teed on imelised, üle teie mõistmise.
Oh, püüdke üha enam taibata Minu Heldust
ja Minu Headust. Minu Juhatuse imelisust. Juhitud Elu ilu.
Nii saate neist üha enam teada ja see toob
teile Rõõmu.
Peagi olete nii kaugel, et palute, mida soovite,
ja saate selle.
Te olete jõudnud imelisse ajajärku  Ma olen
teie elu juhtimas ja õnnistamas nagu ei kunagi
varem.
Te saavutate võidu. Te olete pidanud kõike
tühiseks Minu kõrval. Ja tõotused neile, kes vastu peavad, on imelised ning täituvad kindlasti.

võita. Puhake Minus ka siis, kui vajate täielikku
mõistmist ja hella armastava sõpruse ja suhte tunnetamist.
Maailm, Minu vaene maailm põgeneb Minu
juurde siis, kui tema raskused on juba igal teisel
viisil ületamatud, seejuures unustades või üldse
taipamata, et kui ta sama innukalt oleks Mind
otsinud lihtsalt sõpruse ja armastava suhte pärast,
ei oleks enamikku neist raskustest üldse tekkinudki.
Olukorrad, elu, iseloom oleksid nii muudetud, nii puhastatud, et neid raskusi ei olekski olemas.
Otsige Mind varakult, see on viis, kuidas Mind
leida. Varakult, enne kui elumured ja raskused ja
naudingud Mind kõrvale tõrjuvad.
Armas Nimi. 17. juuni

Otsige Mind varakult. 16. juuni
Kõndige Minu Teel ja usaldage Mind. Miski ei
või teile kurja teha. Puhake selles tões.
Puhake, tähendab  lakake heitlemast. Omandage rahulik ja tugev veendumus selles, et olete
kindlates kätes. Ärge puhake Minus üksnes maailma võitlustes, mis on liiga rasked, et neid üksi

JEESUS. Ütelge Minu Nime sageli. Minu Nimel käskis Peetrus Halvatud meest kõndida. Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase Nimel tõuse üles ja
kõnni!
Jeesus. Juba üksnes Minu Nime hell armastav nimetamine ajab minema kõik kurja. See on
Nimi, mis sunnib kõik kurjuseväed põgenema.
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Jeesus. Minu Nimi on abipalve, mis päästab
kiusatusest.
Jeesus. Nimi, mis peletab üksilduse, hajutab
nukruse.
Jeesus. Aitab võita teie vigu.
Ma ülendan teid, sest olete tundnud Minu
Nime.
Jah, Minu Nimi  Jeesus. Kasutage seda rohkem. Kasutage seda hellalt. Kasutage seda palvena, kasutage seda väge andvana.

Oodake. 18. juuni
Maailm on alati näinud Minu teenimist tegutsemisena. Vaid need, kes on Minu lähedal, teavad,
et Minule eraldatud elu  palveelu võib palju rohkem korda saata, kui kõik muud Minule osutatud teened.
Kui inimene elaks koos Minuga ja läheks välja vaid Minu Käsul, võiks Minu Vaim rohkem
tööd teha ja saavutada tõeliselt aulisi asju.

Ihaldatud edu. 19. juuni
Kõndige mööda kuulekuserada. See viib Jumala
Trooni ette. Teie aare  olgu see edu materiaalsel
pinnal, vajalik Minu Kuningriigi töö edendamiseks, või varjatud vaimsed saladused, mida avaldan vaid neile, kes Mind järjekindlalt otsivad 
see aare peitub raja lõpus.
Ühest punktist (Minu tõotusest või Käsust)
teiseni  nii saavutate viimaks edu, mida ihaldate.
Praegu seisneb teie töö materiaalse saavutamises ja vaimulik on teile selle juures abiks. Kui
aga olete oma eesmärgi materiaalsel tasandil saavutanud, hakkab see teenima üksnes vaimulikku
eesmärki.

Taas imed. 20. juuni
Oodake, et kuulda Minu Häält ja seda järgida.
Kuuletuge iga hinna eest.
Ärge kartke. Mina olen teid ümbritsev kaitsemüür.
Vaadake seda. Ususilmadega näha tähendab 
ilmutada seda ka materiaalsel tasandil.
Pidage meeles, et Ma igatsen teha imesid, nagu
Ma tegin maa peal olles. Tingimused on samad.
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Palju vägevaid tegusid jääb tegemata uskmatuse
pärast.
Ma võin imesid teha ainult vastusena teie
usule.

Teie Punane meri. 22. juuni
Minge kartamatult edasi.
Ärge mõtelge teie ees laiuvale Punasele merele. Olge kindlad  kui jõuate selleni, taganevad
veed ja jõuate tõotatud vabadusemaale.

Nähke nii, nagu Mina näen. 21. juuni
Oh, Issand, me ülistame Sind. Õnnista
meid, me anume Sind.
Ma õnnistan teid. Ma tõotan teile vabastust. Rõõmustage Minus. Teid varjatakse tormi eest.
Imesid on sündinud. Tulge vaid Minu ette ja
viibige Minu Läheduses  see teeb teid tugevaks
ja aitab teid.
Õppige Minust. Ainus viis jääda siin vaeses
maailmas rahulikuks ja mõistlikuks on omada
Kristuse meelt. Meelt, mis on Minus.
Sellist meelt ei saavutata arutledes või lugedes, vaid üksnes koos Minuga elades ja Minu Elu
jagades.
Mõtelge palju Minule. Rääkige palju Minust.
Nähke teisi nii, nagu Mina neid näen. Ärge leppige millegi vähemaga.

Hoidke Minust kinni. 23. juuni
Hoidke Minust kinni, kuni Minu elu  Jumalik
Elu  selle kontakti läbi teisse voolab ja teie nõrkevat vaimu elustab.
Laadige end taas. Kui olete kurnatud, tehke
nii, nagu Mina tegin  istuge kaevu servale. Puhake.
Puhake, koguge jõudu ja väge ning teile antakse tööd, nagu Minulegi anti.
Puhake, kuni iga muremõte on kadunud, ning
seejärel laske Armastusel ja Rõõmul endasse voolata.

Kui Juhatus viibib. 24. juuni
Kui Ma teid õhutan, siis tegutsege. Kui teid aga
selgelt ei juhatata, siis minge vaikselt edasi mööda kohustuserada, mida Ma teile näidanud olen.
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Ärge kartke, ärge kiirustage  täitke vaid vaikselt oma igapäevaseid kohustusi.
Selline usuhoiak leiab tasu, nagu tasutakse ka
Minu otsese Juhatuse järgi tegutsemine.
Rõõmustage selles kindlustundes.

Jumala sõprus. 25. juuni
Mina olen teie sõber. Kaaslane elu süngetel teedel.
Mina võtan teie teedelt sünguse ja üksluisuse. Ma muudan need. Ka maises sõpruses muudab armsa inimese lähedus ühiseid üksluiseid ja
konarlikke teid.
Haaraku teie meeli ja südant Hingamispäeva
rahu. Olgu see hingetõmbeks elumuredest ja raskustest, peatus kiirtee ääres, kui vajate varju ja
puhkust.
Olete te iial taibanud, kui imeline võib olla
sõprus Minuga? Olete te mõtelnud, mida tähendab võimalus kutsuda oma soovil enda juurde
Maailma Jumalat?
Väga auväärsed külalisedki peavad kuningapalee eesruumides ootama, kuni kuningas leiab
sobiva aja nende vastuvõtuks.
Kuid Oma alluvatele olen Ma andnud õiguse
astuda Minu Lähedusse, mil nad vaid soovivad.

Veelgi enam  nad võivad Mind kutsuda oma
voodiveerele, oma töö juurde  ja Ma olen seal.
Kas võiks Jumalik Armastus teha midagi enamat? Teie lähim sõber maa peal ei või hetkega
teie juures olla. Teie Issand, teie Õpetaja, teie Jumalik Sõber võib.
Kui inimesed tahavad Mind kummardada,
mõtlevad nad maailmadele, mida Mina valitsen,
loodule, vägevale korrale ja seadusele  ning
siis tunnevad nad aukartust ja kummardavad
Mind.
Ka teile Ma ütlen: tundke aukartust ja igatsust Mind imetlusega kummardada. Ent mõtelge
ka Minu vägevale, hellale ja alandlikule Sõprusele. Nähke Mind igapäevastes pisiasjades.

Ärge kiirustage. 26. juuni
Õppige elu igapäevastes asjades tegutsema alles
siis, kui olete saanud Minu Juhtnööri.
Paljudes eludes puudub tasakaal. Otsustavatel hetkedel ja elu suurtes küsimustes pöördutakse abi saamiseks Minu poole, kuid väikestesse
asjadesse tormatakse omapäi.
Sageli aga sõltub just väikestest asjadest see,
kuidas inimesed teisse suhtuvad.
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Ärge tehke endale etteheiteid. 27. juuni

Hõrgutistelaud. 28. juuni

Teid varjavad Igavesed Käed. Varjupaigaks on Iidne Jumal, kes sirutab välja Igavesed Käsivarred.
See tõotus on neile, kes tõusevad üle maise elu ja
püüavad lennata kõrgemale, Taeva Kuningriiki.
Te ei tohi kanda oma ebaõnnestumise koormat. Minge edasi usus, pilved hajuvad ja tee selgineb  iga astutud sammuga muutub rada tasasemaks. Jookske siis, et võiksite võita. Väikeste
kohustuste vankumatu täitmine kroonib teie pingutused eduga.
Mitte kellelegi neist, keda Ma tervendasin, ei
teinud Ma etteheiteid. Halvatu, kes oli oma ihu
hävitanud patuga, oli taas terve.
Naiselt kaevul ei võetud lootust Minu sõnadega: Viis meest on sul olnud ja kes sul nüüd
on, ei ole mitte sinu mees.
Abielurikkujale naisele öeldi: Ega Minagi
sind hukka mõista; mine ja ära tee enam pattu!
Tal ei kästud kanda oma süütunde koormat.
Pidage meeles  nüüd jäävad need kolm: Usk,
Lootus, Armastus. Usk on teie hoiak Minu suhtes, Armastus teie hoiak kaasinimeste suhtes, ent
sama oluline on ka Lootus  sisemine kindlus
edu saavutamiseks.

Treenimise ja õpetamise aeg ei ole olnud kasutu.
Vaoshoituse, surutuse ja masenduse aeg muutub
nüüd kirkuse väljenduse ajaks.
Elu täitub Rõõmu ja Õnnelikkusega. Ma olen
teile tõesti valmistanud hõrgutistelaua, pidusöögi kõikide heade andidega.
Tõepoolest on teie karikas üleni täis ja võite
südamepõhjani olla veendunud: Ainult headus
ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma
jään Issanda kotta eluajaks.
Minu Tahe  teie Rõõm. 29. juuni
Meie Issand ja meie Jumal. Juhata meid,
me anume Sind. Juhata meid ja hoia
meid.
Te ei või iial jääda väljapoole Minu Armastust ja
Hoolt.
Pidage seda meeles. Teile ei saa sündida midagi kurja. Olukorrad, mida Mina õnnistan ja
kasutan, on teie jaoks õiged.
Kuid Ma tean, et esimese sammuna peate teie
asetama oma tahte ohvrina Minu ette, peate olema valmis laskma Minul tegutseda, peate olema

168

jumal.p65

169

168-169

02.12.04, 16:00

kindlad  Mind usaldades  et Minu tegutsemisviis on teile parim.
Ja teie teine samm  peate olema kindlad ja
seda Mulle ka kinnitama, et Minul on Väge teha
kõike : Kuninga süda on Issanda käes nagu
veeojad: Tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab!
ja ükski ime ei ole Minule võimatu : Jumalal
on kõik võimalik  Mina ja Minu Isa oleme
üks.
Seejärel jätke kõik Minu hooleks. Õnnelikena, et võite jätta kõik oma asjad Meistri kätesse.
Pidage meeles, et teie ei või näha tulevikku. Mina
võin.
Te ei suudaks seda taluda. Ma avaldan seda
teile vaid vähehaaval. Tunnustage Minu Tahet ja
see toob teile Rõõmu.

Mõistke neid. 30. juuni
Minge kõikjale rõõmsatena. Teid on palju õnnistatud. Teid õnnistatakse veelgi.
Missugune õnnistus ootab teid eelseisvatel
kuudel ja aastatel. Jagage seda teistega.
Armastus võib kanduda ümber maailma 
Jumaliku vooluna inimeselt inimesele.
Rõõmustage kellegi südant ja tema rõõm kan-

dub edasi teistele. Nii levitatakse Minu elustavat
ja Rõõmu andvat sõnumit.
Olge neil päevil vahendajateks. Armastage ja
olge rõõmsad. Rõõmustage kõiki. Armastage
kõiki.
Püüdke alati kõiki mõista ja te hakkate neid
ka armastama.
Nähke Mind igavates, ebahuvitavates, patustes, kriitilistes, õnnetutes.
Nähke Mind laste naerus ja vanade leebuses,
noorte julguses ja täiskasvanute kannatlikkuses.

Rünnake hirmu. 1. juuli
Omandage igapäevaselt usalduse ja rahu säilitamise puhastav õpetund  keset tormi. Missugust
kurbust ja muret päev teile ka tooks  Minu armastav käsk jääb endiseks: Armastage ja Rõõmustage.
Mitte õnnetu alistumine, vaid Armastus ja
Rõõmsameelsus tähistavad Minu Tahte tõelist
omaksvõtmist. Olgu iga hing vapram ja õnnelikum tänu kohtumisele teiega. Niisugune olgu
teie hoiak kõigi suhtes  laste või noorte, keskealiste, vanade, õnnetute ja patuste suhtes.
Armastage ja Rõõmustage.
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Ärge kartke. Tuletage meelde, kuidas Ma võitsin kõrbes saatana  vaimumõõgaga, mis on
Jumala Sõna. Ka teil on olemas kohene vastus
igale hirmule, mida kuri teis õhutab  usaldus ja
usu vastus Minus. Kui võimalik, kinnitage seda
häälega.
Lausutud sõnal on vägi. Vaadake igale hirmule, kui tõelisele kiusatusele, mida tuleb rünnata ja
võita, mitte kui haigusest või muretsemisest tulenevale nõrkusele.
Lapsemeelsus. 2. juuli
Kas tee näib kivine? Ükski kivi ei või takistada
teie arengut. Julgust. Astuge vastu tulevikule, ent
astuge sellele alati vastu vapra ja õnneliku südamega. Ärge püüdke seda näha, sest nii röövite
Usult tema üleva meeldivuse.
Teadke vaid, et kõik on hästi ja Usk, mitte
nägemine, on laev, mis teid üle tormise mere
randa viib. Sündigu sulle sinu usku mööda, oli
Minu korraldus neile, kes Minult tervist palusid.
Kui usk oli nii vajalik imede, tervenemise või
lunastuse jaoks, siis on selge, miks Ma vältimatult eeldasin, et kõik, kes tahavad pääseda Minu

Kuningriiki, peavad saama laste sarnaseks. Usk
on lapselik hoiak.
Otsige kõiges sarnasust lastega. Otsige, otsige, kuni te selle leiate; kuni aastad toovad teie
olemusse lapseliku usalduse. Olgu teis mitte
ainult lihtsat lapselikku usaldust vaid ka laste elurõõmu, valmisolekut naerda, ebakriitilisust, tahet kõike seda teistega jagada. Palvetage palju, et
võiksite saada laste sarnasteks, armastavateks ja
sõbralikeks kõikide vastu ja  mitte kriitilisteks,
mitte kartlikeks.
Kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei
saa te mitte Taevariiki.
Vaimulik küllus. 3. juuli
Meie Issand, me armastame Sind ja igatseme elada Sinule kõigis asjus.
Mu lapsed, õndsad on need, kellel on nälg ja
janu õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. See
on rahuldus.
Üksnes selles vaimulike asjade täiuslikkuses
leiavad valutavad, nõrgad ja kurnatud südamed
rahulduse, tervise ja puhkuse. Me hüüame: Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sa
katad me ette laua. Eluleivaga, Taevase Roaga.
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Kui vähesed mõistavad, et nelja tuhande ja
viie tuhande mehe söötmine oli vaid pilt sellest,
kuidas Mina saan ühel päeval Oma rahva Toiduks.
Mõtelge ilmutuse imele, mida näevad tänini
need, kes elavad koos Minuga. Sajad aastad on
möödunud ja ikka veel on palju sellest, mida Ma
maa peal tegin ja ütlesin, saladus; palju Minu Elust
on veel vaimulikult avastamata maa. See müsteerium avaneb vaid lihtsatele ja armastavatele südametele, kes kõnnivad koos Minuga. Ma olen selle hoolega peitnud tarkade ja mõistlike eest, ent
ilmutanud läbi imikute.
Ärge koormake oma vaimu maailma valude
ja pattudega. Üksnes Kristus suudab seda teha ja
jääda elama. Otsige kõikjalt enda ümber armastavaid, ustavaid, sõbralikke ja vapraid hingi.

Minu Sõber. 4. juuli
See, mida kutsutakse pöördumiseks, on sageli lihtsalt
Vägeva Sõbra leidmine. See, mida nimetatakse religiooniks on teadmine Vägevast Sõbrast. See, mida
peetakse pühaduseks on Vägeva Sõbra jäljendamine.
Täiuslikkus, see täiuslikkus, mida Ma kõikidele tungivalt rõhutasin  olge täiuslikud, nagu

teie Isa Taevas on täiuslik  tähendab sarnaneda
Vägevale Sõbrale ning pöördudes saada omakorda teistele Vägevaks Sõbraks.
Mina olen teie Sõber. Mõtelge taas, mida kõike
see tähendab  Sõber ja Päästja. Sõber on valmis
aitama, valmis igaks sooviks, käsi välja sirutatud,
et aidata, julgustada või ohtu eemale tõrjuda, valmis rahustama hellal häälel väsinud närve, tooma
rahu rahutule ja kartlikule.
Mõtelge, mida tähendab teile teie sõber, ja
siis püüdke korrakski kujutleda, missugune võiks
olla Täiuslik Sõber, väsimatu, isetu, kõike võitev,
imesid tegev Sõber. Selline Sõber ja rohkemgi,
kui teie südamed oskavad ette kujutada  selline
Sõber olen Mina.
Kui Ma kuulutaksin Oma Kuningriigis 
Laste Südamete Kuningriigis  teie kirikute doktriine, jääks see sageli vastukajata. Ent Minu järgijatele antud lihtsaid reegleid teavad, armastavad
ja järgivad nad kõik.
Otsige lihtsust kõikides asjades.
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Te olete võitmatud. 5. juuli
Mina Olen alati teiega, teie üle valvates, teid aidates ja õnnistades. Ükski mees ega naine ei suuda
seista vastu Minu Tahtele teie suhtes. Ka kogu
maailma mehed ja naised ei suudaks seda  kui
vaid usaldate Mind ja kõik oma tegemised Minu
kätesse asetate.
Reisijale võib iga laine näida uputava või kursilt kõrvale kallutavana, ent kapten teab oma kogemusest, et tuulele ja lainetele vaatamata jõuab
laev otse sadamasse.
Usaldage siis Mind  teie lunastuse Kaptenit.
Rikkused. 6. juuli
Ärge kunagi mõtelge: Me ei või seda endale lubada või Me ei suuda seda kunagi teha. Ütelge: Kõike vajaminevat selle jaoks meil veel ei
ole, ent me saame selle, kui on õige aeg. Me saame
selle kindlasti.
Ütelge seda järjekindlalt ja samm-sammult
kasvab teis tunne, et teid varustatakse külluslikult ning teid ümbritsevad rikkused. See tunne
on teie usk, mis nõuab Minult vajaminevat, ning
teile sünnib teie usku mööda.

Ent Ma ei otsi mitte palvehetkedel ja ülistuses väljendatud usku, vaid usku, mis silmapilkselt matab maha kõik päeva jooksul kerkivad kahtlused, usku, mis ründab ja võidab inimliku piiratuse tunde.
Paluge, siis antakse teile.
Valus ettevalmistus. 7. juuli
Siin on abi, rahu ja rõõm. Teie julgust pärjatakse.
Ühel päeval mõistate selle piinarikka aja mõtet, mõistate sedagi, et see ei ole julm proovilepanek, vaid võimalikult õrn ettevalmistus teie mõlema imeliseks elutööks.
Püüdke taibata, et teie palvetele on üliimeliselt vastatud. Vastatud viisil, mis näib teile valus,
ent mis on just praegu ainus võimalik tee.
Edu ajalikus maailmas ei rahuldaks teid.
Teid ootab aga suur edu nii ajalikus kui vaimulikus maailmas.
Ma tean, et siis te mõistate, et nii pidi olema.
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Minu Saladus. 8. juuli

Oodake rohkelt imesid. 10. juuli

Teid juhitakse, ent pidage meeles  Ma annan
sulle nõu Oma Silmaga sind juhtides. Ja Minu
Silm on Minu seatud eesmärk  Minu Tahe.
Juhtida Minu Tahtega tähendab muuta teie
soovid üheks Minu Tahtega, Minu soovidega, teha
Minu Tahe teie ainsaks tahteks. Siis juhib Minu
Tahe teid.

Minu kaitse on imeline.
Ärge oodake ühte imet, vaid mitut.
Kõik päevasündmused, mis sünnivad Minu
käe läbi ja Minu järelevalve all, on imed.

Milleks kahelda? 9. juuli
Rõõmustage Minus. Rõõm on nakkav. Usaldage
ja palvetage. See ei ole patt, kui keegi, kes tunneb
Mind üksnes kui Jumalat ja Loojat, kahtleb Minus, Minu Armastuses ja eesmärkides.
Ent on tõeliselt vale, kui Minu eesmärgis,
päästvas Väes ja hellas Armastuses kahtleb keegi,
kes tunneb, nii nagu teie, Mind kui Sõpra, Päästjat ning maailma loonud Jumalat, kui Isa.

Kaitseinglid. 11. juuli
Te kuulute Mulle. Kui Ma kord olen teile pannud Minu omandi märgi ja pitseri, siis on kõik
taeva väed valmis teid teenima ja kaitsma.
Pidage meeles, et olete Kuninga lapsed.
Püüdke kujutleda teie ihukaitsjat Minu teenijate hulgast, kes ootab  Nähtamatuna  soovides ja suutes teile pakkuda kõike, mis on vaja teie
heaoluks.
Tundke seda, kui lähete läbi päeva. Tundke
seda ja kõik on hästi.
Päästja. 12. juuli
Kui usute, et Minu Käsi päästis teid, siis peate ka
uskuma, et Ma päästan teid veelgi ning hoian teid
teel, mida teil tuleb käia.
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Vetelpäästjagi ei tõmba uppujat veest selleks,
et asetada teda järgmisse sügavasse ja ohtlikku
kohta. Pigem selleks, et viia ta kuivale maale, elustada ja saata koju.
Sellest võrdpildist õppige, mida Mina  teie
Päästja  teen. Kas Issanda Käsi on liiga lühike, et
Ta ei suuda aidata ja päästa?
Minu hüüd ristil  See on lõpetatud  on
Minu Hüüd kogu maailma Päästmiseks.
Mina viin lõpule iga Minule antud ülesande.
Niisiis usaldage ja ärge kartke.
Oodake head. 13. juuli
Kas suudate võtta usu ootava hoiaku?
Mitte oodates järgmist õnnetust, mis teid
võiks tabada, vaid oodates lapselikult rõõmsa usaldusega järgmist head, mis teie jaoks on varutud?
Tõeline edu. 14. juuli
Meie Issand, me täname Sind, et Sa oled
meid hoidnud.
Rõõmustage tõesti, et näete Minu Kätt kõigis päeva jooksul toimuvates sündmustes ja hoidmistes.

Kaitstult läksid iisraellased läbi Punase mere; nii
olete ka teie kõiges kaitstud.
Toetuge sellele ja minge edasi. Te olete nüüd
astunud üle edu läve. Te ei tohi selles kahelda. Te
peate seda nägema. Te peate olema selles veendunud, kõikidele kahtlustele vaatamata. See on tõsi.
See on kindel.
Igaveses Elus ei ole vanust. Ärge haletsege
ennast, olge üksnes rõõmsad ja tänulikud.
Viimased nädalad on olnud uppuja heitlus
vee alla vajudes enne meelemärkusele tulemist
pääsemises. Nüüd minge edasi ja võitke. Minge
kartmatult edasi.
Laulud teel. 15. juuli
Paljud Minu õpilastest on pidanud viibima pimeduses, üksi ja sõpradeta.
Nad võitlesid, minnes lauldes edasi.
Olgu laulud ka teie suul.
Kas Ma asetaksin teie jalad ebakindlale redelile?
Võib-olla on selle toed nähtamatud, peidetud
Kõigekõrgema salajasse Paika, ent kui Ma olen
teid käskinud kindlalt sellele astuda ja ronida, siis
olge ka kindlad, et olen teie redeli toestanud.
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Varjupaik. 16. juuli

Kõndige alandlikena. 18. juuli

Tundke Minu Jumalikku Väge. Usaldage Mind.
Püsige Minu Armastuses. Rõõmustage ja usaldage. Rõõmsameelsus on lapselik usk Jumalasse ja
headusse.
Otsige varju Minu Salajases Paigas.
Seal ei puutu ega haava teid miski. See on
kindel.
Tundke, et olete tugevas Tornis, mis on kindlalt kaitstud ja mida ei võida keegi.

Hirm selle ees, mida teised võiksid ütelda, on
Minu Usaldamise puudumine. Seda ei tohi olla.
Muutke kõik sellised raskused oma iseloomu
puhastavaks jõuks.
Nähke end sellistena, nagu teised teid näevad, mitte nendena, kellena te ise sooviksite end
näha ja kõndige väga alandlikult koos oma Jumalaga.
Ma ülendan teid, sest te olete tundnud Minu
nime  ent selleks peate olema puhastatud.

Vaikige, jääge tasa. 17. juuli
Rõõmustage, rõõmustage. Mul on teile mõlemale palju õpetada. Ärge arvake, et Ma olen teist
eemal, kui Ma ei ilmuta teile midagi uut Oma
Tõest.
Te kõnnite läbi tormi. On küllalt, et Ma olen
teiega ja ütlen tuultele või lainetele: Vaikige, jääge tasa.
Mitte tormituules, vaid tasastel mäenõlvadel
õpetasin Ma Oma õpilastele Taevariigi Tõdesid.
Ka teile saabub mäenõlvade-aeg, aeg, mil koos
Minuga puhkate ja õpite.

Imelised sündmused. 19. juuli
Meie Issand, me täname Sind, südamed
täis rõõmu, et oled meid imeliselt õnnistanud igal päeval.
Ma olen teie kõrval. Järgige kõiges Minu Juhatust. Te näete imesid, mis on üle teie mõistmise.
Mina olen teie Teejuht. Rõõmustage sellele mõteldes. Teie Juht ja Sõber. Pidage meeles, et Minu
jaoks on ime vaid loomulik sündmus. Ka Minu
valituile, Minu jüngritele on ime üksnes loomulik sündmus. Kuid see on loomulik sündmus,
mis toimub vaimulike jõudude läbi, ning inimes-
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tele, kes tegutsevad ja tunnetavad vaid meelte abil,
näib see olevat vastuolus Loodusega.
Pidage aga meeles, et loomulik inimene on
Jumalaga vihavaenus. Mõistke täielikult ja palvetage, et veelgi paremini mõistaksite seda, et ei ole
ühtegi imet, mis ei võiks olla teie jaoks igapäevane sündmus, kui Mina teid juhatan ja teile jõudu
annan.
Minu lapsed, Minu Kuningriigi lapsed on üks
iseäralik rahvas  eraldiseisev, teistsuguste lootuste, taotlustega ja motiividega, teistsuguse tasu
ootusega.
Te näete imelisi asju sündivat nii lihtsalt, kergelt, vahetult  ja imestate.
Mu lapsed, kuulake  see ei ole sündinud
lihtsalt ja kergelt. See on saavutatud, võideldes
tüdimuse ja südamevaluga tunde, päevi ja kuid,
mitte millegi ees taganedes, soovides võita iseennast ja täita Minu Tahet, elada Minu õpetusi.
Mure ja hoole ja põlguse kannatliku talumisega saavutatakse vaimulik Vägi, mis imeliselt tegutseb.

Minu Mõõt. 20. juuli
Viige ellu Minu korraldused ja jätke ülejäänu
Minu hooleks. Tehke seda nii kuulekalt ja ustavalt, nagu ootaksite lapselt, kes lahendades antud
valemi järgi ülesannet, ei kahtle hetkekski, et kui
ta seda korrektselt teeb, on tulemus õige.
Pidage meeles, et Mina olen teile antud korraldused Vaimumaailmas juba täitnud selleks, et
need ka teie puhul ja teie olukorras soovitud tulemuse annaksid. Järgige siis ustavalt Minu käske.
Mõistke, et selles peitub Jumaliku Juhatuse
täius. Inimese  ka kõige targema  seatud reegli
järgimine võib ikkagi viia hävinguni.
Ka teie ise ei või täielikult mõista oma elu ja
iseloomu, teada oma võimeid, olukordi ja kiusatusi, ent kui järgite Minu otsest Juhatust, täidate
käske, mis on antud teid täielikult tundes ja ka
tulemust ette teades.
Iga indiviid on loodud selleks, et ta kõnniks sel viisil
koos Minuga, tegutseks Jumaliku järelevalve all ning
saaks jõu Jumala Väest.
Kas Ma ei ole teile õpetanud, et armastaksite
lihtsust? Pole tähtis, mida maailm mõtleb, maised taotlused ja ajendid ei ole teie jaoks. Oh, Mu
lapsed, õppige Minust. Lihtsus toob rahu. Tõelise rahu ja Väe.
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Maailmale näib see ehk hullusena, ent Minule on see Jumalikkuse eelmaitse. Ärge iial juhinduge maailma mõõdupuudest.
Teie jaoks kehtib üksnes Minu Mõõt.
Ülistusetee. 21. juuli
Ma õpetan teile mõlemale Oma Teed, kuidas liigutada mägesid. See on Ülistusetee. Kui teil on
mure, siis mõtelge kõigele sellele, mille eest peaksite olema tänulikud. Ülistage, ülistage, ülistage.
Tänage Mind alati. See liigutab mägesid 
teie tänulik ülistav süda.
Ajastute ime. 22. juuli
Püsige Minus. Kes usub Minusse, see teeb ka
neid tegusid, mida Mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest Mina lähen Isa juurde.
Suuremaid Tegusid! Pimedad said nägijaiks,
jalutud kõndisid, pidalitõbised tervenesid, vaestele kuulutati Rõõmusõnumit. Ja teeb veel suuremaid kui need on, sest Mina lähen Isa juurde.
Maailma suurim ime! Ajastute vägevaim ime!
Usklikus inimeses saab ilmsiks Jumala Vägi. Ju-

mala Vägi, mis Püha Vaimu toimel õnnistab inimeste kaudu maailma. Tõuske üles haiguse-, vaesuse-, kahtluse-, masenduse  ja piiratusehauast.
Tõuse, paista, sest sinu Valgus paistab ja Issanda
Auhiilgus koidab su kohal.
Teie ees on imeline tulevik. Piiramatu väega
tulevik teiste õnnistamiseks. Olge vaid kanalid.
Olge kasutusvalmis. Paluge. Paluge. Paluge, siis
antakse teile ja neile, kelle eest te palvetate.
Katkestage seniks igasugune töö. 23. juuli
Meie Issand, kingi meile see imeline sisemine Rahu.
Tõesti, Mu Lapsed, see Rahu on üle igasuguse
mõistmise. Seda rahu ei võta teilt ükski inimene.
Kellelgi ei ole jõudu seda Rahu rikkuda. Üksnes
teie ise võite maailma ja selle mured ja hullused
sisse lasta.
Te võite avada ukse hirmudele ja masendusele. Võite avada ukse röövlile, kes tungib sisse ja
hävitab teie rahu.
Tehke endile ülesandeks, et ei luba millelgi
võita teie rahu, teie südamerahu Minus. Katkestage igasugune töö, igasugune suhtlemine teistega  kuni rahu on taastunud. Ärge laske teid
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ümbritsevatel inimestel hävitada teie meelekindlust ja südamerahu. Ärge laske hetkekski millelgi
välisel  ühelgi murel, ärritusel või õnnetusel seda
teha.
Vaadake igale raskusele kui harjutusele, mis
võimaldab teil seda rahu saavutada. Olge hoolsad, et töö tegemine või selle katkestamine ei riivaks teie tõelise mina tasakaalu, kes on koos Minuga varjul Isa Salajases Paigas.
Olge lähedal. 24. juuli
Meie Issand, juhata meid. Näita meile
kõiges Oma Tahet ja Teed.
Olge Minu lähedal ja te teate teed, sest  nagu
Ma ütlesin Oma jüngritele  Mina olen Tee. See
on lahendus kõikidele maailma hädadele.
Olge Minu lähedal, väga lähedal. Mõtelge,
tegutsege ja elage Minu Läheduses.
Kuidas julgeks ükski vaenlane teid puudutada, kui Mina teid kaitsen! Minule väga lähedale
hoidmine on kogu Väe, kogu Rahu, kogu Puhtuse, kogu mõju saladus.
Jääge Minusse. Elage Minu Läheduses. Rõõmustage Minu Armastuses. Tänage ja ülistage alati. Imesid on sündimas.

Imeline Elu. 25. juuli
Mina olen teie Issand. Teie elude Issand, kes valvab teie päevade  teie oleviku ja tuleviku üle.
Jätke kõik plaanid Minu hooleks. Tegutsege vaid
siis, kui Mina teid käsin.
Olete nüüd astunud ellu, mida juhib Jumal.
Mõtelge, mida see tähendab. Jumal õpetab, Jumal juhib.
Kas võiks olla midagi, mis oleks sellise elu
puhul liiga suur ime? Kas mõistate, kui imeline
võib olla elu koos Minuga?
Mõistate, et teile ei või sündida midagi kurja?
Unustage  andestage. 26. juuli
Meie Issand, me täname Sind nii palju
eest. Me kiidame ja ülistame Sinu Aulist
Nime.
Täitke oma maailm Armastuse ja rõõmsameelsusega. Ärge iial hoolige selja taha jäänud ahastusest.
Unustage, andestage, armastage ja olge rõõmsad.
Kohelge kõiki nii, nagu te kohtleksite Mind 
Armastuse ja osavõtlikkusega.

188

jumal.p65

189

188-189

02.12.04, 16:01

Ärgu see, kuidas teised teid kohtlevad, muutku teie suhtumist neisse.
Minu lohutus. 27. juuli
Oo, Jeesus, tule ja kõnni meiega ning lase
meil tunda, et oled meile väga lähedal.
Ma kõnnin koos teiega. Mõtelge, Mu lapsed 
Ma ei kõnni teiega mitte üksnes selleks, et teid
juhatada ja lohutada, teile jõudu anda ja teid hoida,
vaid ka selleks, et Endale tröösti ja lohutust leida.
Kui koos teiega on väike laps, kas olete siis
tema juures vaid selleks, et teda kaitsta ja aidata?
Pigem ka selleks, et leiaksite tema lihtsusest, Armastusest ja usaldusest rõõmu ja lohutust.
Nii on ka teil võimalik Minu Südant rõõmustada ja lohutada.

Mõnikord imestate, miks teil on lastud teha
oma valikutes vigu, kui te ometi nii väga püüdsite
kõiges täita Minu Tahet.
Selle peale Ma ütlen, et see ei olnud viga
Kõike ei ole võimalik õppida ilma raskusteta. Seda
oligi vaja, et teile midagi õpetada. Tõotused on
antud sellele, kes raskused võidab, mitte sellele,
kes kõnnib mööda takistusteta teed.
Et saavutada kiiresti rahu nii enese ümber kui
ka oma südames, läbige see õppetund kiiresti. Ja
võitmine ei ole iial jagusaamine inimesest, kes
teile vaeva tegi, vaid jagusaamine oma iseloomu
nõrkustest ja pahedest, mille ta teis esile kutsus.
Teil ei ole madalamat mõõdupuud, on vaid
Minu Mõõt. Olge siis täiuslikud, nõnda nagu
teie Taevane Isa on täiuslik.
Päikeselised lagendikud. 29. juuli
Issand, õnnista meid sel õhtutunnil ja
tervenda Oma Armust meid kõiki.

Vead. 28. juuli
Mina olen teie Kilp. Maailma nooled ei või teid
vigastada. Tundke, et teie ja kogu põlguse ja teotuse vahel on tugev kilp. Harjutage seda, kuni
millelgi ei ole väge teie sisemist rahu kõigutada.
Siis olete tõesti saavutanud imelise võidu.

Ärge arvake, et kannatus on ainus tee Minu Kuningriiki. On ka päikeselisi lagendikke ja lilledega ääristatud teid, mida mööda inimeste südameid Minu poole tõmmatakse. On linde ja naeru
ja liblikaid, sooja elustavat suveõhku ning koos
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nendega  õrnade kaaslaste ja sõpradega  võib
astuda mööda Rõõmuteed Jumalariigi poole.
Mitte kõik teed pole kõledad, külmad ja hüljatud, kivised ja kibuvitstega ääristatud. Jätke kõik
Minu hooleks. Teede valik, juhatus teel olles. Ja
kui päike kutsub, vastake rõõmuga sellele kutsele.
Isegi Vaimumaailmas sünnib millegi väärtustamine läbi vastandlike kogemuste. Kas võiks kodukolle olla kellelegi armsam kui rändurile, kes
tuleb üle lageda soo ja läbi pimeda tormi? Rõõmustage oma südameid selle sõnaga: Ustav on
Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu.
Maailm ei ole Minu Kuningriik. Maailmas
on teil ahistust, ent olge julged, Mina olen maailma ära võitnud. Elage Minuga, Võitjaga  Kristusega ja ka teie leiate Rõõmu ja Rahu võidust.
Usk tasutakse. 30. juuli
Mõtelge sageli Minu sulastele vanadel aegadel.
Kuidas Aabraham uskus tõotust (kui tal ei olnud
veel last), et tema soo nimel õnnistavad end kõik
maailma rahvad.

Kuidas Mooses juhtis Iisraeli Lapsed läbi kõrbe, olles kindel, et lõpuks pärivad nad Tõotatud
Maa.
Läbi aegade on olnud neid, kes kuuletusid 
mitte nähes, vaid uskudes  ja nende usk tasuti.
Nii on ka teiega.
Tänulikkus. 31. juuli
Andke Mulle kingituseks vapper ja tänulik süda.
Inimene tõestab oma suurust sellega, et leiab elus
põhjuseid olla tänulik.
Kui elu tundub raske ja mured kuhjuvad, siis
otsige kindlasti põhjuseid olla tänulik.
Ohver  tänulikkuseohver, mille toote oma
toimetuste keskel, tõuseb Minuni magusa viirukisuitsuna.
Otsige igas sündmuses hoolsalt seda, mille
pärast rõõmustada ja olla tänulik, ning varsti ei
ole seda enam vaja otsidagi.
Rõõmu ja tänu põhjused kerkivad üles, et tervitada teie armastavaid südameid.
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A U G U S T

Õnnistatud liit. 1. august
Jeesus, olgu meiega alati Sinu Läheduse Ilu.
Ma ei hülga sind ega jäta sind maha.
Maailmas ei ole teist sellist ühendavat sidet
nagu liit Minu ja Mind armastava hinge vahel.
Sellel Sõprusel on hindamatu väärtus.
Südame, meele ja tahte ühtesulamisest sünnib samasus, mida võivad  ehkki ähmaselt  taibata vaid need, kes on seda kogenud.
Lõikus. 2. august
Mu Issand, me otsime Sinu Õnnistust.
Mulle meeldib Oma Õnnistust välja valada parima rikkalikuma mõõduga. Ent enne külvi tuleb
maa ette valmistada.
Teie ülesanne on maa ette valmistada, Minu
oma aga puistata õnnistuseseeme mulda. Koos
tunneme me siis rõõmu lõikusest.

Veetke rohkem aega maa ettevalmistamisel.
Palve teeb mulla viljakaks. Teil on siin veel palju
teha.
Andke iga hetk. 3. august
Mu lapsed, kui armas on Minu Südamele Armastusehüüd, mis pärib Minult järele kõige kohta ja soovib, et iga tegu, mõte, sõna ja hetk oleksid
Minu Omad.
Kui vilets on selle arusaamine, kes arvab, et
raha annetamine ühe või teise hea töö jaoks on
suur ohvriand, mida tuua. Üle kõige igatsen Ma
ju Armastust, tõelist, sooja, lapselikku Armastust,
mõistvat ja usaldavat Armastust. Selle järel pean
Ma aga kõige väärtuslikumaks kingituseks Minule kingitud hetki, kõiki hetki.
Isegi kui Armastuse tuline igatsus Mind teenida on andnud Mulle kogu Elu, kõik päevad,
kõik tunnid, ka siis on teil veel ees pikk ja mitte
lihtne õppetund sellest, mida tähendab anda Minule kõik hetked.
Loobumine mõnest oma plaanist Minu
soovitusel, rõõmuga osutatud väikesed teened.
Nähke Mind kõiges ja see ei ole teile raske ülesanne.

194

jumal.p65

195

194-195

02.12.04, 16:01

See on hindamatu väärtusega sissepühitsemise
tee, kuid pidage meeles, et see tee ei ole kõikide
jaoks. See on nende jaoks, kes on kuulnud Päästjat vajava maailma hädahüüdu ja Päästjalt vaikset
kutset, kes vajab järgijaid, kelle läbi teostada Oma
vägevat Lunastustööd.
Igavene Elu. 4. august
Jeesus, me armastame Sind ja tahame
Sind teenida.
Mu lapsed, te veel teete Minu jaoks suuri tegusid. Kirkus ja imed ilmuvad. Elu on üks kirgas
tervik.
Ammutage oma olemusse üha enam imelist
Igavest Elu. Vaimu, meelt ja ihu läbiv Igavese Elu
vool puhastab, tervendab, taastab ja uuendab ning
kandub teilt edasi teistele imesid tegeva väega.
Ja see on Igavene Elu, et nad tunneksid
Sind ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud. Otsige siis pidevat kontakti Minuga, et võiksite Mind üha paremini tunda.
Tunnetage igal hetkel Minu püsivat Kohalolu. Püüdke vähem teha ja rohkem korda saata,
rohkem saavutada. Tegemine on tegutsemine.
Saavutamine on edukas tegutsemine.

Pidage meeles, et Igavene Elu on ainus kestev
elu, seega kõik, mis on tehtud ilma Minu Vaimu
Väeta, Minu Eluta, on mööduv. Kõik, mis on aga
tehtud Vaimu-Elus, on hävimatu.
Ja Mina annan neile Igavese Elu ja nemad ei
saa iialgi hukka, ja ükski ei kisu neid Minu käest.
Seega tähendab Igavene Elu ka turvalisust, kindlust. Kasvatage endis teadlikkust sellest turvalisusest ja kindlusest.
Vajadusetund. 5. august
Issand, tule meie juurde ja tervenda meid.
Mina olen teie Tervendaja, teie Rõõm, teie Issand. Te palusite Mind, Issandat, et Ma tuleksin.
Kas te ei tea, et Ma olen siin? Ma tulen teie juurde hääletute sammudega.
Teie vajadusetund on Minu Tuleku hetk.
Kui suudaksite mõista Minu Armastust, mõõta Minu Igatsust teid aidata, siis teaksite, et Ma ei
vaja ahastavat anumist.
Teie vajadus on Kutse Minule.
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Eralduge. 6. august

Tühjendage endid. 8. august

Puhake rohkem koos Minuga. Kui Mina  Jumala Poeg  vajasin üksildasi vaikseid hetki, et olla
osaduses Oma Isaga  üksi, eemal kärast ja askeldustest,  siis kindlasti vajate neid ka teie.
Vaimuga varustamine on vajadus. See on eraldumine, sulgumine oma olemuse salapaika, et
olla üksi, omaette koos Minuga.
Te naasete nendest hetkedest Väega, et õnnistada ja tervendada.

Toetuge üksnes Minule. Ärge otsige mujalt abi.
Andke kõik käest usalduses, et teie vajadused rahuldatakse.
Tühjendage kiiresti oma anumad, et Jumal
võiks need taas täita. Mida rohkem te säilitate,
seda vähem on teil võimalik Minult saada. See on
Jumaliku Varustamise seadus.
Kui hoiate ja varute, siis näitab see teie hirmu
tuleviku ees ja usalduse puudumist.
Kui palute, et Ma teid päästaksin vaesuse ja
raskuste merest, peate Mind täielikult usaldama.
Kui te Mind ei usalda, ehkki teie palve ja usk on
siirad, pean Ma esmalt vastama teie abipalvele
nii, nagu teeb vetelpäästja uppujaga, kes end ise
päästa püüab. Ta viib abivajaja veelgi abitumasse
ja jõuetumasse seisundisse, kuni viimane sõltub
täielikult päästjast. Nii mõistke ka Minu juhatust. Usaldage täielikult.
Tühjendage oma anum. Mina täidan selle. Te
palute, et võiksite mõista Jumalikku Varustamist.
See on Minu lastele üks raskemini õpitavaid asju.
Nad ei suuda mõista, sest on sedavõrd sõltuvad
materiaalsest. Te peate elama, nagu Ma teile ütlen.
Sõltuge Minust.

Kõik on hästi. 7. august
Meie Issand, me palume Sind, õnnista ja
hoia meid.
Minu Hoidev Vägi ei eksi kunagi, ent alati ei
suuda te seda taibata. Küsimus ei ole mitte selles,
kas Ma pakun varju tormi eest, vaid selles, et te ei
suuda olla kindlad selle varju tugevuses.
Iga kartus, iga kahtlus on kuritegu Minu Armastuse vastu.
Oh, lapsed, usaldage. Harjuge sageli ütlema:
Kõik on hästi.
Ütelge seda, kuni usute seda, teate seda.
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Pingutus ja puhkus. 9. august
Tulge Minu juurde, rääkige Minuga, elage Minuga ja siis teate, et Minu Tee on kindel tee, Minu
Rajad on turvalised rajad.
Tulge Mulle väga lähedale.
Tungige sügavale Kuningriigi mulda.
Pingutus ja puhkus  nende kahe ühendus.
Eksinud lambad. 10. august

tust, aga olge julged, Mina olen maailma ära
võitnud.
Õppige võitvat Väge Minult. Minu peale sülitati, Mind peksti, mõisteti valesti, hüljati, löödi
risti ja ometi nägin Ma, et see kõik ei saanud
mõjutada Minu Tööd ning hüüdsin Ristil: See
on lõpetatud.
Te olete Minu omad. 11. august

Jeesus, juhi meie samme, et me ei eksiks.

Jeesus, Sina valvad meid, õnnistad ja
hoiad.

Eksimise vastu ei aita muu, Mu lapsed, kui et
hoiate Minule nii lähedale, et miski  ükski huvi,
ükski kiusatus, mitte keegi  ei pääseks meie vahele.
Selles kindlad olles ei saa te teha muud, kui
püsida Minu kõrval, teades, et Mina olengi Tee ja
seega ei saa miski teid takistada õigel teel olemast,
miski ei saa teid eksitada.
Ma olen lubanud Rahu, aga mitte jõudeelu.
Südamerahu ja lohutust, aga mitte lõbu. Ma olen
ütelnud: Maailmas on teil ahastust, ärge siis
arvake, et olete ebaõnnestunud või Ma ei juhata
teid, kui satute ebameeldivatesse olukordadesse. Ent Ma ütlesin ka: Maailmas on teil ahas-

Jah, pidage alati meeles, et Mina juhin teid pimedusest valgusesse. Rahutusest rahusse, korratusest korda. Vigadest ja ebaõnnestumisest täiuslikkusesse.
Usaldage Mind täielikult. Ärge kartke midagi. Lootke alati. Vaadake alati üles Minu poole ja
Mina olen teie kindel abi.
Mina ja Minu Isa oleme üks. Tema lõi kaosest korrastatud ja ilusa maailma, pani tähed oma
radadele ja andis taimedele teada aastaajad. Kas ei
suuda Ta ka teie väikesesse kaosesse luua korda ja
tuua rahu?
Tema ja Mina oleme üks ning teie olete Minu
omad. Teie tegemised kuuluvad Minule. Minu
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Jumalik Ülesanne on korraldada Oma asju  seega korraldan Ma ka teie asju.
Valitsege maailma. 12. august
Pidage meeles, et ükski palve ei jää vastamata.
Pidage meeles  niipea kui miski näib teile vale
või mõne inimese teod sellised, nagu need ei peaks
teie arvates olema  sel hetkel algab teie kohustus
ja vastutus palvetada, et vale saaks õigeks või see
inimene muutuks teistsuguseks.
Kandke oma vastutust. Mis on valesti teie
maal, selle valitsuses, selle seadustes, selle rahva
juures? Mõtelge sellele ja palvetage nende asjade
eest. Te näete, kuidas muutuvad nende inimeste
elud, kellega te isegi kokku ei puutu; kuidas muudetakse seadusi ja vähendatakse kurjust.
Jah, elage laiahaardelist elu. Elage, et teenida
ja päästa. Te ei pruugi oma toastki väljuda ja ometi võite saada üheks võimsamatest jõududest teie
maa ja maailma heaks.
Teie ei pruugi näha, missugust vägevat tööd
te teete, kuid Mina näen seda ja kuri näeb seda
samuti. See on auline elu, päästja elu. Te olete
Minu kaastöölised. Mõistke seda üha enam.
Elage Minuga, jagage Minu elu.

Täiuslikkus. 13. august
Jeesus, me palume, aita meid
Mina olen alati teie aitaja  pimedusest Valgusesse, nõrkusest Väesse, patust Lunastusse, ohust
Turvalisusesse, vaesusest Küllusesse, ükskõiksusest Armastusse, põlgusest Täiuslikku Andestusse.
Ärge iial rahulduge sellega, et võrdlete end
ümbritsevate inimestega. Kõlagu teile alati Minu
sõnad: Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie
Taevane Isa on täiuslik. Ärge iial leppige vähemaga.
Muutke harjumuseks see, et kasvatate oma
iseloomu  suhtumist ellu, armsatesse inimestesse, perekonda, sõpradesse, tuttavatesse, oma
maasse ja töösse.
Mõtelge, kas Mina käituksin samas olukorras
ja samades suhetes teisiti. Mõtelge, kuidas võiks
kõige paremini mõnda viga kõrvaldada, mõnda
pattu, eksimust või tegematajätmist vältida.
Vähemalt kord nädalaski peaksite sellele mõtlema.

202

jumal.p65

203

202-203

02.12.04, 16:01

Minu kalleim Kingitus. 14. august
Jeesus, sina tulid, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti.
Elu  vaimulik, meeleline, füüsiline, ülevoolav
Elu  täis Rõõmu, täis Väge. Jah, seda tulin Ma
teile tooma.
Kas te ei arva, et Minu Süda oleks kurb, kui
vaid vähesed selle armulise kingituse vastu võtaksid!
Mõtelge! Maailma kalleim ja väärtuslikem
kingitus ootab  valmis kõikide jaoks, kuid keegi ei vaevu kätt sirutama, et seda vastu võtta.
On see võimalik? Minu Kingitus, kalleim
kõigest, mida Taevas suudab pakkuda, väärtuslik
Elukingitus, ülevoolav Elu  sellele pöörab inimene selja, lükkab tagasi ja jääb ilma.
Ärgu juhtugu teiega nii. Kiirustage võtma ja
kasutama.
Mitte karistus. 15. august

Mul on plaan, mis saab teoks vaid sel viisil.
Harva leian Ma koos kaks, kes otsivad vaid Minu
Tahet ja tahavad vaid Mind teenida. Selline liit on
imesid tegev.
Ma olen teile ütelnud, et Ma igatsen teid kasutada. Kui palju aega tagasi oleks juba maailm
Minu juurde toodud, kui Minu teenistuses oleksid olnud paljud hinged sel viisil kahekaupa.
Ma läkitasin ka Oma Jüngrid kahekaupa.
Mitte väsinu töö. 16. august
Puhake. On vale end sundida tööle. Puhake kuni
Elu, Igavene Elu, voolates läbi teie veenide ja südame ja meelte, käsib teil tegutseda. Sellele järgneb töö, rõõmus töö. Väsinu töö ei loe.
Puhake. Pidage meeles, et Mina olen teie Arst,
meele ja ihu Ravija.
Pöörduge Minu poole, et leida hoolitsust,
puhkust ja Rahu.

Mina juhin teie pingutusi. Teid ei karistata selja taha jäänud pattude eest. Võtke Minu Sõnad,
mida Ma teile igal päeval lausun ja tehke kõiges
Minu ütlemist mööda. Mina olen olnud teile teed
näitamas. Te ei ole Mulle kuuletunud.
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Loodus rõõmustab. 17. august
Ma tulen, Ma tulen. Te vajate Mind. Viibige palju
väljas. Minu päikesepaistes, Minu värskes õhus,
Minu Läheduses, Minu õpetuses.
Nii võib teil olla igal pool puhkus. Päikesepaiste aitab südameid rõõmsaks teha. See on Looduse rõõm.
Viibige palju väljas. Päike ja õhk, usaldus ja
usk on ravimid, mida pakun Mina.
Usaldus on vaimupäike, Jumaliku Vaimu
ümbritsus.
Usk  hingamine Jumalikus Vaimus. Meel,
hing ja ihu vajavad abi. Võtke see rõõmuga Minult vastu. Lähenege Minule.
Loodus on sageli Minu abimees väsinud hinge
ja kurnatud keha taastamisel. Laske sel toimida.

Te otsite Minu Lähedust ja kes otsib, see leiab.
Küsimus ei ole mitte inimlikus otsimises, vaid
inimlikus äratundmises, tingimusteta alistumises Minu Tahtele nii suurtes kui ka väikestes asjades. See teeb Juhatamise võimalikuks.
Te teate, mida tähendab võtta enesega kaasa
õnnelik, armastav, rõõmust hüppav laps, kes on
nõus iga suunaga ja nõustub iseenesestmõistetavalt iga otsuse ja iga käänakuga  või laps, kes
hakkab vastu ja keda peab sundima, ehkki rahulikumatel hetkedel võib ka tema ütelda: Jah, ma
tahan tulla koos sinuga. Ma ei taha jääda üksi, aga
ma vihkan seda teed.
Mitte tee ei ole see, mis Minu jüngrite puhul
loeb, vaid rõõmu tundmine tee ja juhatuse üle.
Te küll ootate juhatust, aga ei tunne rõõmu igapäevastest kividest teel.

Kivid teel. 18. august

Inimtempel. 19. august

Ma olen siin. Meid ei lahuta mitte mingisugune
vahemaa. Vaimuriigis ei mõõdeta meetritega. Üks
vale sõna, hirmust tingitud ebaõnnestumine, karm
kriitika  see on vahemaa Minu ja hinge vahel. Et
teie tööd Minule miski ei takistaks, peab teie treening olema tõsine.

Issand, me armastame Sind, me kummardame Sind.
Langetage oma pead Minu ees. Kummardamine
ei ole anumine, ehkki mõlemad väljendavad inimeste erinevat vajadust Minu järele. Langetage
oma pead Mind kummardades, teadlikena mitte
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üksnes Minu inimlikkusest, vaid ka Minu Jumalikust Majesteetsusest.
Kui põlvitate alandlikus aupaklikkuses, siis
ütlen Ma teile, et Ma võtsin Enese peale teie inimlikkuse, sooviga tõsta see inimlikkus Minu Jumalikkuseni.
Maa andis Mulle oma parima  inimtempli
Minu Jumalikkuse hoidmiseks ja Mina tõin
temale Jumaliku Väe, Jumaliku Armastuse, Jumaliku Jõu, et need avalduksid igavesti neis
tema lastest, kes võtavad Mind vastu, avavad
oma südamed Minule ja tahavad elada Minu Elu.
Alandlikult põlvitades tõstke oma silmad Taeva poole ja mõistke, et see kuninglikkus, Vägi ja
Ilu võivad olla teie omad. Pidage meeles, Minu
andidel ei ole piire, piirid võivad olla üksnes teie
vastuvõtlikkusel.
Oh, rõõmustage imede üle, milleks olete kutsutud, ja nähes neid palves, tõuske üles Minu
Väes, täis igatsust neid vastu võtta.

Häbi ja kahetsus. 20. august
Mu lapsed, sageli pean Ma Oma jüngreid kaitsma nende endi etteheidete ja põlguse eest.
Vaene Peetrus ei oleks iial suutnud teha Minu
tööd, tal ei oleks iial olnud julgust elada edasi või
koguni elada Minu jaoks, kui Ma ei oleks teda
ümbritsenud oma hella armastusega. Ma ei pidanud teda kaitsma Minu Isa viha eest  sest Tema
on Armastus  ega ka Minu vaenlaste põlguse või
Minu sõprade pahameele eest. Ei, hoopis Peetruse enda viha eest tema enese vastu.
Nii tunnevad ka tänapäeval Minu järgijad häbi
ja kahetsust ja põlgust oma nõrga mina vastu.
Nad tahtsid olla nii tugevad ja vaprad Minu jaoks.
Siis pean ma neid kaitsma Armastusekilbiga või
nad ei leiaks iial julgust võidelda ja võita. Siiski
on see vajalik  häbi ja kahetsus, silmitsiseismine
oma tõelise minaga.
See on arenguetapp, ent kõigest etapp. Mis
kasu oleks liblikal ilusatest tiibadest, kui teda aheldaks maa külge mõte tema põlastusväärsest minevikust? Nii Ma siis ütlen teile  ärge viibige
hetkegi oma mineviku pattudes, eksimustes, vigades ja halbades harjumustes.
Te peate olema nagu võidujooksja, kes komistab ja kukub, ent ometi tõuseb püsti ja pingu-
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tab edasi võidu nimel. Mis kasu oleks sellest, kui
ta jääks uurima kohta, kus ta kukkus, nutma viivituse ja lühinägelikkuse pärast, mis ei lasknud
tal näha ja vältida takistusi teel!?
Nii on ka teiega  ja see on käsk  ärge vaadake tagasi! Andke endile ja kõigile, kellega olete
kohtunud, uus võimalus. Ärge pidage enam meeles nende ega endi eksimusi ja patte. Meelespidamine on pettumusevool, mis takistab ujujat.
Kui Ma läkitasin Oma jüngrid välja  kahekaupa, ilma pauna, teise kuue ja rahata  oli see
käsk, mida tuli täita sõna-sõnalt, aga ka ülekantud tähenduses. Viska eluteekonnal kõik mittevajalik minema. Lükka kõrvale kõik takistused,
teiste puudused, kartus ebaõnnestuda.
Rännake ilma koormata, kerge südamega.
Kergel südamel on aga kaalukas mõju.
Mu lapsed, Ma armastan teid.
Murdunud hääled. 21. august
Vaata, Ma teen kõik uueks. Vaid maa külge köidetud hing ei suuda lennata. Iga õnnistus, mille Ma
teile saadan, iga rõõm, iga vabanemine vaesusest
ja murest seob lahti köisi, mis hoiavad teid maa
küljes.

Vaid sellised köied aheldavad teid. Seega tähendab vabanemine tõusmist Rõõmu ja Tänulikkuse maailma.
Kärbitud tiivad võivad taas kasvada. Murdunud hääled koguvad jõudu ja saavutavad enneolematu ilu. Teie jõud teisi aidata kergendab peagi teie südameid, ehkki abi, mida vajate, näib teile
esmalt liiga kaua viibiv, et veel Rõõmu valmistada.
Kuigi näite kurnatud ja surmväsinud, valust
tüdinud  Ma ütlen teile: Vaata, Ma teen kõik
uueks. See tõotus täitub. Ma kõnelen teile aastate tagant, siiski siinsamas ja lähedal teie kärast
tüdinud kõrvadele, Ma kõnelen teile hellalt, Mu
armsad.
Tulge Minu juurde kõik, kes olete vaevatud
ja koormatud ja Mina annan teile hingamise.

Päikesekiired. 22. august
Et olete soovinud päästa Minu Maailma, siis lasen
Ma teil kasvada sellisteks, et sobiksite päästma.
Võtke oma valud ja kannatused, raskused ja
mured  igal päeval  ning andke need ohvrianniks mõne vaevatud hinge või vastust ootava palve eest.
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Nii tuleb pärast mure ja ahastuse, raskuse ja
valu möödumist esile iga päeva ilu.
Õppige Minu Elust kannatust, mis päästab
teisi. Nii võite oma valus laulda. Ka läbi kõige
süngemate päevade helgivad Päikesekiired.
Mäetipp. 23. august
Ärge pange tähele iga päeva ja tunni väikseid
katsumusi ja vaevu. Pidage silmas üht eesmärki
ja sihti, mille poole kõik viib. Kui te mäkke
ronides vaatate iga kivi ja konarust, näheski vaid
neid  kui kurnav ja mõttetu on siis teie rännak!
Ent missugune võiks see teekond olla, kui
mõtlete selle peale, et iga samm viib teid edasi
mäetipu poole, kust avaneb imeilus vaade!
Ülikõrgele. 24. august
Meie Issand, me teame, et Sina oled vägev ja suudad meid päästa.
Mina olen teie Vabastaja. Usaldage Mind täielikult. Teadke, et Ma teen teie heaks parima. Olge
meelsasti valmis, et sünniks Minu Tahe.

Teadke, et Minul on kõik võimalik. Hoidke
rõõmsalt sellest tõest kinni.
Ütelge sageli: Minu Õpetajal, Minu Issandal, Minu Sõbral on kõik võimalik.
Kui te seda kindlalt usute, siis on see redeliks,
mida mööda võib üks hing tõusta sügavaimast
august ülikõrgele.
Ärakurnatus. 25. august
Me otsime Sind, nagu Sa oled käskinud.
Ja otsides leiate. Ükski ei ole iial Minu Lähedust
asjata otsinud. Ükski ei ole Minu Abi asjata otsinud.
Üks igatsuseohe  ja Minu Vaim on siin  et
uuendada ja ennistada. Vahel ei tulene tüdimus ja
kurnatus mitte Vaimu puudumisest, vaid Vaimu
juhatusest.
Palju imelisi asju oleks jäänud sündimata, kui
Minu teenijad ei oleks olnud füüsiliselt või vaimselt väsinud, nõnda et eraldumine puhkuseks ja
tööst loobumine muutusid hädavajalikuks
Ehkki Minu Tee näib kitsas, viib see ometi
Ellu, Ülevoolavasse Ellu. Käige seda Teed. See ei
ole kunagi nii kitsas, et Mina ei saaks teie kõrval
käia.
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Sellise Kaaslasega ei ole te iial liiga üksildased. Tema  kes on alati õrn, alati tugev  käib
koos teiega.
Lepi katsumustega. 26. august
Katsumused ja mured võivad näida ületamatutena. Ometi ei saa need teha enamat kui täita Minu
Tahet. Ja te olete ütelnud, et Minu Tahe on teie
tahe.
Kas te ei mõista, et teid ei või miski hävitada?
Teile on avanemas uus Elu. Teie päralt on sissepääs Kuningriiki, mille Ma olen teie jaoks valmistanud.
Minu Läheduse valgus on teie radadel. Usaldage ja minge kartmatult edasi. Minu Armust
piisab kõikideks teie vajadusteks.
Segadus. 27. august

Pidage meeles, et Mina olen Ülim Olend,
kes teab kõike ja suudab kõike.
Niipea, kui andsite oma tegemised, segadused, raskused Minu Kätesse, hakkasin Ma neid
korrastama.
Teadke, et seda tehes ei tee Ma teile rohkem
haiget, kui teeks üks arst, kes teab, kuidas haiget
tuleb ravida. Ma teen kõike nii hellalt kui võimalik.
Ütelge Mulle, et usaldate Mind selles.
Jätkuv teenimine. 28. august
Teenimine on Taevane Seadus. Minu inglid kuuletuvad alati. Nad teenivad Teda lakkamata, üteldakse nende kohta, kes Mind armastavad.
Armastuse puhul teenitakse pidevalt iga teo
ja isegi puhkusega.
Ärge arvake, et see on lõpp. See on Minu
Teenimisele pühendatud Uue Elu algus.
Elu  täis Väge ja Rõõmu.

Rahus ja lootuses on teie jõud. Js. 30:15
Tundke seda usaldage Mind. Kas Ma ei juhata
teid kindlalt, ustavalt? Kas usute Mind, oma Õpetajat, et see kõik toob tõesti vastused teie palvetele?
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Sosistage Minu Nime. 29. august
Sosistage lihtsalt Minu Nime.
See on nagu väikese lapse käepigistus, mis
leiab vastuse  käepigistuse, mis julgustab last ja
hajutab hirmu.
Andke, andke, andke. 30. august
Andke heldelt. Tundke, et olete rikkad.
Ärgu olgu teie südames ühtegi kurja mõtet.
Andke, andke, andke armastust, mõtteid, kõike, mida teil on. Te olete Maailma Suurima Andja järgijad. Andke oma aega, isiklikku heaolu ja
puhkust, au, tervenemist, väge, sümpaatiat ja kõike
muud.
Õppige seda ja te muutute oluliseks jõuks
teiste aitamisel ja auliste tegude tegemisel.

Palvetage ja salake. 31. august
See tõug ei lähe välja muu kui palve ja
paastumisega. Mt. 17:21
Te peate elama osaduse- ja palveelu, kui tahate
teisi päästa.
Võtke Minu sõnu kui käsku teile. Palve ja
paastumisega.
Palvetage ja salake iseend ning teid kasutatakse imeliselt teiste päästmiseks ja aitamiseks.
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mitte sellele, mis on maa peal (madalamatele,
ajalikele asjadele) ja te mõistate, kui rikkad te olete.
S E P T E M B E R

Mina varustan teid. 2. september
Kui rikkad te olete. 1. september
Ma ei hülga sind ega jäta sind maha.
Heb. 13:5
Mu lapsed, see sõna on kustumatu tõde.
Läbi sajandite on inimesed leidnud kinnitust
Minu Püsivuses, Minu Väsimatuses, Minu kustumatus Armastuses. Ma ei hülga sind. Ma
ei jäta sind maha. See ei tähenda üksnes Lähedust
Minu Armastus ei jäta teid iial, Minu Mõistmine ei jäta teid, Minu Jõud ei jäta teid. Mõtelge,
kes Ma olen:
Armastus  ja võite alati olla kindlad armastuses.
Jõud  ja võite alati, igas raskes või ohtlikus
olukorras olla kindlad jõus.
Kannatlikkus  ja alati on Üks, kes ei väsi.
Mõistmine  ja teid mõistetakse alati.
Kas võite karta tulevikku, kui selles peitub
teie heaks nii palju? Armsad, mõtelge sellele,
mis on ülal (kõrgematele, vaimsetele asjadele),

Mina olen teie Issand. Sellest piisab. Ma võin
teilt nõuda kuulekat teenimist ja ustavust. Aga
Issandana olen Ma ka kohustatud teid kaitsma.
Ma olen kohustatud teie eest võitlema, teie
eest plaane tegema, teile tagama kõik vajaliku,
mis on Minu Võimuses. Mõtelge, kui ääretud on
minu varud. Ärge iial kahelge.
Missuguguseid imesid on sündimas! Äraarvamatuid imesid! Külluslikuks lõikuseks on
vaja vaid tänuliku vaimu ja armastava südame kastet.
Elage Nähtamatus Maailmas. 3. september
Meie Issand, vaevatute ja koormatute Jumal, tule ja päästa meid.
Mina olen teie Päästja. Mitte üksnes patu, vaid ka
murekoormast, viletsusest ja masendusest, puudusest ja hädast, nõrkusest ja südamevalust. Teie
Päästja.
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Pidage meeles, et tõeliselt elate Nähtamatus
Maailmas  see on Tõeline Elu.
Tõstke oma silmad maistelt muredelt ja vaadake Taevariigi Kirkusesse. Vaadake ikka kõrgemale ja kõrgemale Taevasse. Rääkige Minuga. Igatsege Mind. Puhake Minus. Püsige Minus. Ärge
tooge Mulle rahutuina oma koormaid, et neid
siis taas oma õlgadele tõsta ja minema viia.
Ei! Püsige Minus. Ärge kaotage hetkekski
teadlikkust Minu Jõust ja Kaitsest.
Nagu laps ema kätel on kaitstud ja rahus.
Heitke koormad maha. 4. september
Meie Jumal on meie varustaja.
Paluge Minult kõike. Toetuge Minule kõiges.
Heitke maha koormad, et võiksite käia oma teed
lauldes, rõõmsate ja vabadena. Koormatuina te
kukute.
Heitke kõik koormad Minu Jalgade ette, olles kindlad, et Mina tõstan need üles ja tean parimat viisi nende käsitsemiseks.

Edenemine. 5. september
Edenemine on Taevane Seadus. Tõuske üha
kõrgemale Ellu ja Ilusse, Teadmisse ja Väesse.
Kõrgemale ja kõrgemale.
Olge homme tugevamad, vapramad, armastavamad kui täna.
Edenemiseseadus annab elule mõtte ja eesmärgi.
Need, keda armastate. 6. september
Need, keda armastate, on kindlalt Minu Hoole
all. Õppides, armastades ja töötades on nende elu
täis õnnelikkust ja edenemist. Nad elavad, et teenida, ja nad tõepoolest teenivad. Nad teenivad
Mind ja neid, keda nad armastavad. Nad teenivad
lakkamata.
Ent nende erisugust teenimist ei või te näha,
nii nagu ka Minu kaasaegsed Maa peal ei näinud
ingleid, kes Mind kõrbes teenisid.
Kui sageli jooksevad surelikud oma maiste
sõprade juurde, kes võivad neile vaid piiratud abi
osutada, ehkki sõbrad, kes on vabastatud maisest
piiratusest, võiksid neid palju paremini teenida,
paremini mõista, kaitsta, plaane teha ja isegi Minu
ees kosta.
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Te teete hästi, kui peate meeles oma sõpru
Nähtamatuses. Mida rohkem te elate Nähtamatus Maailmas, seda enam te seda nendega ka jagate ja seda kergem on ka teie lahkumisetund. Maised mured ja raskused ei näi enam nii ületamatutena, kui pöörate pilgud mitte nähtavatele, vaid
tõelistele asjadele, Igavesele Elule.
Ja see on Igavene Elu, et nad tunneksid Sind,
Ainsat Tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle
Sina oled läkitanud.
Kui õpite tundma Mind, siis tuleb Kuningriik teile väga lähedale ja Minus ning Minu tundmise läbi saavad ka teie armsad seal teile väga
lähedasteks.
Igavesed Käsivarred. 7. september
Varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab
välja igavesed Käsivarred. 5. Ms. 33:27
Käsivarred, kaitsvad Käsivarred väljendavad teie
(ja Minu) Taevase Isa armastavat hellust. Oma
hädas ja raskustes ei vaja inimene midagi rohkem
kui varjupaika. Kohta, kuhu peituda. Paika, kus
keegi ega miski ei saa teda puutuda.
Ütelge endile: Tema on meie Varjupaik.
Ütelge, kuni see tõde vajub sügavale teie hinge-

põhja. Ütelge, kuni te teate ja olete selles nii kindlad, et miski ei saa teid enam hirmutada.
Korrake seda, kuni hirm on kadunud ja veelgi enam  kuni Rõõm teid täidab. Varjupaik. Igavesed Käsivarred  väsimatud, kindlad, turvalised.
Kõndige Minu Armastuses. 8. september
Kui teile ka näib, et teie varud on otsakorral, siis
peate teadma, et tegelikult see nii ei ole. Ent samas peate ringi vaatama, kas on midagi, mida
saaksite ära anda. Andke midagi ära.
Kui teie varud näivad väheldastena, peab kuskil olema mingisugune takistus või seisak. Kui
annate, siis puhastate tee ja lasete Minu Vaimul
varusid täiendada.
Kogu Elu muutub, kui tunnetate Minu Lähedust, kui Armastust. Teadlikena Minust avate
kogu oma olemuse Minule ja see toob teile kergendust. Kergendus toob aga Rahu. Ja Rahu toob
Rõõmu. Rahu, mis on üle mõistmise ja Rõõmu, mida ükski teilt ära ei võta.
Minu Armastus ja Hool on sõnulseletamatud. Olge selles kindlad. Rõõmustage selle üle.
Kõndige Minu Armastuses. Nendel sõnadel on
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suur tähendus. Kes kõnnivad Minu Armastuses,
näevad rõõmu, kevadet, õnne. Sellisest kõndimisest saab õnnelik võidumarss. Kõndige nii.
Kasvatage ennast. 9. september
Sinu Jõus me võidame.
Jah, võitva Väe saate Minult. Minuga koos ei ole
ebaõnnestumisi. Edu saladus on seega Elus koos
Minuga.
Kas tahate teha oma elust parimat? Siis elage
Minule  Meistrile ja Eluandjale  väga lähedal.
Teie tasu on kindel  see on täielik edu, kuid
Minu edu.
Vahel seisneb edu võidetud hingedes, vahel
ravitud haigustes. Vahel ka lõpule viidud ohvris 
nii nagu Kolgatal. Vahel vaikimises, hoolimata
vaenlaste teotusest ja pilkeist. Või on see Ülestõusnud Päästja edu, kes kõndis tol hommikul
läbi Arimaatia Joosepi aia.
Igal juhul on see Minu edu. Maailm võib teid
näha ebaõnnestujatena. Mina aga ei mõista kohut
nii nagu maailm.
Laskuge põlvedele, imetledes Minu ilmutust.
Rõõm Vaimsete Tõdede mõistmisest on suur
Rõõm. Taevad avanevad ja Hääl kõneleb  mitte

kõikidele, vaid üksnes ustavatele ja armastavatele
südametele.
Pidage meeles, et teie ise olete endale tohutu
tööpõld. See on teie esimene ülesanne  rohimine, istutamine, kaevamine, pügamine, viljakandmine. Kui see on tehtud, juhatan Ma teid teistele
põldudele.
Jumal või mammon? 10. september
Te peate olema valmis seisma maailmast eraldi.
Kas tahate täielikku rahuldust, mille leiate Minus, ja lisaks ka rahuldust, mida pakub maailm?
Siis püüate teenida nii Jumalat kui mammonat 
või kui mitte teenida, siis vähemalt nõuda tasu
mõlemailt.
Kui töötate Minule, saate palga. Ent siis pöördute maailma ja inimeste poole, ka neilt tasu oodates. See ei ole õige.
Ärge oodake kelleltki armastust, tänulikkust
või tunnustust. Kogu vajaliku tasu annan teile
Mina.
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Helde Andja. 11. september
Mina olen tulnud, et teil oleks Elu ja
kõike ülirohkesti. Jh.10:10
Jah, Mina, teie Õpetaja, olen helde Andja. Mina
annan teile Ülevoolava Elu  küllusliku mõõduga. Selleks olen Ma tulnud. Elu hingedele. Elu,
Igavene Elu, mis voolab läbi teie olemuse ja elustab teie meeled ja ihu.
Helde Andja. Kuninglik Andja. Ma tulin selleks, et inimene võiks Minus elada. Ma kõnelesin
Elust, üteldes: Mina olen Viinapuu, teie olete
oksad. Viinapuu elumahl voolab okstes.
Meie elud on üks  teie ja Minu oma. Kõik,
mis on Minu Loomuses, peab nii lähedase ühenduse puhul voolama ka teisse.
Mina olen Armastus, Rõõm, Rahu, Jõud,
Vägi, Tervenemine, Alandlikkus, Kannatlikkus ja
kõik, mida te iganes Minus, oma Issandas leiate.
Nii peab see kõik ka teis olema, kui Minu Elu
teist läbi voolab. Julgust!
Te ei suuda end muuta armastavaiks, tugevaiks, kannatlikeks ja alandlikeks. Elage Minuga
ja Minu Elu muudab teid imeliselt.

Raha väärtus. 12. september
Ent otsige esiti Jumala Riiki ja Tema
Õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Mt.6:33
Kui su silm on terve, siis on kõik su ihu
valguses. Mt.6:22
Hinge silm on tahe. Kui teie ainus igatsus on
Minu Kuningriik  leida see Riik, teenida seda 
siis on teie ihu tõesti valgust täis.
Kui teil kästakse otsida esmalt Jumala Riiki,
siis esimese sammuna peate tagama, et teie tahe
oleks suunatud sellele Kuningriigile. Terve silm,
mis on suunatud Jumala aule. Igatsus mitte millegi vähema kui Tema Riigi tulemise järele. Kõikides asjades Kuningriigi eest seismine.
Hinnake vaid Vaimulikke väärtusi. Üksnes
Vaimulikku kasu. Otsige alati esmalt Jumala Riiki.
Taotlege materiaalset kasu vaid siis, kui see
on kasu Minu Kuningriigi heaks. Loobuge üldse
asju rahaga hindamast. Kõndige koos Minuga.
Õppige Minust. Rääkige Minuga. Selles peitub
teie tõeline õnn.
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Mitte ühtegi teist Nime. 13. september
Minu Nimi on Vägi, mis tõukab eemale kurja ja
koondab kõik hea teie aitamiseks. Kurjusevaimud
põgenevad, kuuldes Nime Jeesus. Lausutud
hirmus, nõrkuses, kurbuses või valus  Jeesus 
see on kutse, millele Ma ei saa jätta vastamata.
Kasutage Minu Nime sageli. Mõtelge sellele,
kuidas lapsed lakkamata oma ema hüüavad  et ta
aitaks, hoolitseks, otsustaks: Ema. Sel viisil pöörduge ka Minu poole  lihtsalt, loomulikult ja
veendunult: Jeesus.
Hüüdke Mind ka Armastuse väljendamiseks,
mitte üksnes abi saamiseks. Öelduna häälega või
südamevaikuses  muudab see ebakõlade õhkkonna Armastuse õhkkonnaks. See tõstab ka rääkimise ja mõtlemise standardit. Jeesus.
Ei ole antud Taeva all inimestele ühtki muud
Nime, kelles meid päästetakse.
Kui usust jääb puudu. 14. september
Issand, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Mk.9:24
See südame hüüd väljendab inimese vajadust. See
kajastab ka hinge arengut.

Kui hing mõistab Mind ja Minu Väge ning
tunneb Mind kui Aitajat ja Päästjat, siis ta usub
Minusse üha rohkem. Samas on ta aga rohkem,
kui varem teadlik oma puudulikust usaldusest
Minu vastu.
Issand, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Hinge areng  kasvav usk, seejärel palve, et
omada suuremat usku, võita igasugune uskmatus
ja usalduse puudumine.
Palvele vastatakse. Suurem usk ja samas ka
suurem võime näha kohti, kus usaldus on puudulik.
Minu lapsed püüavad minna mööda seda
teed  teed, mis viib iga sammuga Minule lähemale.
Vaikne jõud. 15 september
Puhake Minus. Kui väsinud loomus mässab,
nõuab ta sellega puhkust. Siis puhake, kuni Minu
Eluvägi teist läbi voolab.
Ärge kartke tulevikku. Olge tasa, olge rahulikud  ning selles vaikuses leiate ja säilitate jõu.
Maailm näeb jõudu üksnes tegudes. Minu
Riigis teatakse, et jõud peitub vaikuses. Rahus ja
lootuses on teie jõud.
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Missugune tõotus! Missugune imeline täitumine! Jõud Rahus ja Rahu jõus. Puhake Minus.
Rõõmustage Minus.
Julgeolek. 16. september
Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks
püsiv rahulik elu ning julgeolek. Js.32:17
Minu Rahu annab rahulikkuse ja julgeoleku igaveseks. Minu Rahu voolab tasase jõena läbi elu
kuivanud maa. See paneb elu puud ja lilled kasvama ning rikkalikult saaki andma.
Edu on rahus tehtud töö tulemus. Ainult sel
viisil kannab töö vilja. Ärgu olgu teie plaanides
kiirustamist. Te ei ela mitte ajas, vaid Igavikus.
Nähtamatus maailmas kavandatakse teie tulevast
elu.
Püsige Minus ja Mina püsin teis, siis kannate
palju vilja. Olge rahulikud, julged, puhanud. Armastus ja mitte kiirustamine. Rahu  mitte rahutus. Mitte sobiv, vaid tulemuslik. Külvatud Palves, kastetud Usaldusega, kandes vilja Rõõmus.
Ma armastan teid.

Vankuvad sammud. 17. september
Näita meile Oma teed, Issand, ja lase
meil kõndida Sinu radadel.
Seda te teetegi. See ongi tee. Ebakindla tuleviku ja vankuvate sammude tee. See on Minu
Tee
Heitke kõrvale igasugune hirm tuleviku ees.
Teadke, et teid juhatatakse. Teadke, et teile näidatakse teed. Mina olen seda tõotanud.
Elage seal. 18. september
Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati
Kõigeväelise varju all viibib. Ps.91:1
Peitununa kindlasse paika, mida teab üksnes Jumal ja teie. Nii salajane, et ükski vägi maa peal ei
suuda seda isegi leida.
Kuid, Mu armsad lapsed, te peate seal elama.
Mitte sobilik külastus, vaid tõeline elukoht. Tehke sellest oma kodu.
Teie elukoht.
Selle kodu üle laotub Minu Vari, et teha see
kahekordselt turvaliseks, kahekordselt salajaseks.
Nagu emalinnu tiibade vari. Kui turvaliselt, kui
kindlalt peate end seal tundma!
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Kui teid ründavad hirmud ja mured, siis
olete selle kaitsva Varju alt välja läinud. Ainus
asi, mida teha võite, on pöörduda tagasi Varju
alla. Puhake.
Täielik Rõõm. 19. september
Seda Ma olen teile rääkinud, et
Rõõm saaks täielikuks. Jh.15:11

teie

Pidage meeles, et Tõed, mida Ma teile õpetan, on
ka nüüd (nagu omal ajal Minu jüngritele) antud
selleks, et leiaksite ülevoolava Rõõmu
Otsige elust Rõõmu. Otsige seda nagu varjatud aaret. Armastage ja olge rõõmsad. Rõõmustuge Issandast.
Rõõmustage Minus. Ma soovisin, et Mu jüngritel oleks täielik Rõõm. See oli Minu kavatsus.
Kui nad oleksid oma igapäevases elus elanud
Minu Õpetuste järgi, oleksid nad leidnud
Rõõmutäiuse.

Maitske ja usaldage. 20. september
Maitske ja vaadake, et Issand on hea.
Ps.34:9
Tema on hea. Usaldage Teda. Teadke, et kõik on
hästi. Ütelge: Jumal on hea. Jumal on hea. Jätke
Tema hooleks olevik ja tulevik, teades vaid, et
Tema on hea. Tema võib tekitada kaosest korra,
kurjast hea, segadusest rahu. Jumal on hea.
Mina ja Minu Isa oleme üks. Ühesuguse tahtega teha head. Sest head teha Oma lastele tähendab jagada nendega Oma headust. Jumal on hea,
valmis jagama Oma headust ja häid asju teiega, ja
ta teeb seda.
Usaldage ja ärge kartke.
Nähke Isa. 21. september
Issand, näita meile Isa, siis me jääme rahule. Jh.14:8
Mu lapsed, nii kaua olen Ma olnud teiega, tulnud
teie juurde, rääkinud teile ja ometi ei ole te õppinud tundma Isa.
Teie Isa on Jumal ja kogu maailma Valitseja.
Kuid Ta on nagu Mina. Armastus, Jõud ja Ilu,
mida olete näinud Minus, on Minu Isas.
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Kui te seda näete ja tunnete Teda ja Mind
sellistena, nagu me tõeliselt oleme, siis jääte rahule. Sellest piisab teile täielikult, see täidab teie
elu, rahuldab teid, on kõik, mida vajate.
Õppige tundma Isa, õppige tundma Mind 
ja te jääte rahule. See on ülevoolav Armastus,
ülevoolav Rõõm. Kõik, mida vajate.
Rõõmuavaldus. 22. september
Jeesus, meie Issand, me imetleme ja austame Sind.
Laulge Minule õnnelike südametega. Laulge ja
ülistage Minu Püha Nime. Ülistus on inimese
rõõmuavaldus Minule. Kui ülistate, täidab teid
rõõmujoovastus ja õpite tundma Taevaste Vägede rõõmu.
Pöörduge taas. 23. september
Tulge Jumala ligi, siis Tema tuleb teie
ligi. Jk.4:8
Vaimulikus Elus on see seaduseks. Te peate pöörduma Minu poole, et tunda Minu ligiolu. See on
pöördumine, mida peate rakendama igas olukor-

ras. Õnnelik pöördumine tänulikkuses või pöördumine jõuetuses.
On imeline, et ei olegi vaja midagi muud
kui vaid sõnatut pöördumist. Te ei pea oma
igatsusi sõnadesse panema. Te ei pea anuma ega
ande tooma. Kui imeline, et võite nii lihtsalt
abi paluda ning see saabubki äkitselt, Armastusega.
Ja mitte ainult Abi, vaid ka lohutus ja Rõõm
Jumala Ligiolust ja Sõprusest. See Ligiolu toob
ellu rõõmu, kindlust ja rahu.
Ärge kunagi kartke ega kaotage lootust. Tulge
Minu ligi ja selles Ligiolus on kõik, mida vajate.
Üksnes Minu Lähedus võib muuta olukordi ja
elusid, luua Harmooniat ja Ilu, Rahu ja Armastust.
Õppige Minust. 24. september
Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on
Igavese Elu sõnad. Jh.6:68
Õppige üksnes Minust. Õpetajad on vaid selleks,
et näidata teed Minu juurde. Siis peate aga tunnistama Mind oma Suureks Õpetajaks.
Igavese Elu sõnad on sõnad, mis valitsevad
teie olemuse ja isegi teie ajaliku elu üle. Võtke
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need Minu käest. Ärge kartke. Püsige Minus ja
tunnistage Minu valitsust.
Olge täis tänulikkust. Laske Ülistusetiibadel
kanda teie palved Taevasse. Pidage kõike, mis juhtub, Minu kavatsuseks. Kõik on hästi. Ma olen
Oma Armastuses teinud kõik plaanid. Teie südamed laulgu!
Tulge ja jääge. 25. september
Tulge Minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja Mina annan teile
hingamise. Mt.11:28
Jah, tulge, et puhata. Ent ka jääge, et puhata. Lõpetage igasugune palavikuline tormamine ning
olge rahulikud. Ärge tulge Minu juurde vaid selleks, et teie palveile vastataks, vaid ka selleks, et
olla Minu lähedal.
Olge kindlad Minu abis, olge teadlikud Minu
Lähedusest ning oodake, kuni Minu Rahu täidab
teie hinged.
Selles ei ole kartust ega millegi puudust. See
on kindel ja turvaline. See on vaiksete lagendike,
tasaste jõgede ja kõigutamatute mägede rahu.
Mina annan teile hingamise, teil tarvitseb üksnes
tulla. Tulge!

Teenige kõiki. 26. september
Mina olen teie seas kui teenija.
Jah, pidage meeles kõiki teenida. Olge teenimisega valmis tunnistama, et olete Jumala lapsed.
Vaadake kõikidele, keda kohtate, kui külalistele
teie Isa Kojas ning kohelge neid Armastuse, osavõtlikkuse ja õrnusega.
Ärge pidage kõikide teenijatena ühtegi tööd
liiga madalaks. Olge alati valmis tegema teiste
heaks kõike, mida suudate. Teenige. Teenige. Teenige.
Teenides olete õnnelikud. Minu Tahte täitmises leiate Rõõmu, väljendades Jumala headust
inimeste vastu.
Pidage meeles, et teisi teenides, teete seda oma
Õpetajale ja Issandale, kes pesi samuti Oma jüngrite jalgu. Teenides teisi, väljendage sellega ka oma
Armastust Minu vastu.
Jumalik tagasihoidlikkus. 27. september
Kas on Minu Käsivars lühenenud, et see ei suuda
päästa? Ei! Minu vägi päästa suureneb, kui suureneb teie võime Minu Lunastust mõista. Nõnda
kõnnime me koos Jõust Jõusse, Väest Väesse.
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Minu Imesid tegev Vägi on piiritu, ehkki sellel on piirid iga üksiku elus  ja sedagi vaid tema
enda nägemisvõime puudulikkuse tõttu. Minu
päästval Väel ei ole piire. Nagu ei ole ka piire
Minu soovil ja igatsusel päästa. Minu Käsi ei ole
lühenenud, vaid see on välja sirutatud, igatsedes
ja oodates, mil tal lubatakse õnnistada, aidata ja
päästa.
Mõtelge, kuidas Ma austan iga üksiku hinge
õigusi. Ma ei sunni talle peale Oma Abi, Oma
Lunastust. Võib-olla see ongi raskeim kõikidest
Minu kannatustest inimsoo pärast  vaatamata
kannatamatule igatsusele päästa, pean Ma End
tagasi hoidma, kuni hinge kutse annab Mulle
õiguse tegutseda.
Mõtelge selles väljenduvale Armastusele. Lohutage Minu ootavat, armastavat, igatsevat Südant, paludes Minult Abi, Juhatust ja Imesid tegevat Väge.

Salarada. 28. september
Olgu nüüd nii; sest nõnda on meie kohus
täita kõike õigust. Mt.3:15
Sellele rajasin Ma oma kolmeaastase misjonitöö
maa peal  võttes omaks elu raskuse ja distsipliini, et nõnda jagada Oma järgijate elu kõikidel
aegadel.
Mitte kõik, mida peate omaks võtma, ei tule
omandada sellepärast, et see oleks teile isiklikult
vajalik, vaid  nii nagu Mina tegin  et olla eeskujuks ja jagada inimkonna kannatusi ja vaevu.
Jagamine tähendab päästmist. Nagu oli
Minu puhul, nii on ka teiega: Teisi ta on aidanud, iseennast ta ei või aidata.
Armsad, teid on kutsutud, et päästaksite ja
jagaksite väga erilisel viisil. Valude tee, mida käiakse koos Minuga, on püha ja salajane tee Minu
kõige lähedasematele ja armsamatele, neile, kelle
ainus soov on teha kõike Minu jaoks, ohverdada
kõik Minu jaoks, pidada kõike pühkmeiks, et
kasuks saada Mind  nagu ütles Minu sulane
Paulus.
Ja ehkki eemalt näib see Rada talumatult süngena, leidub seal ometi sooje valguslaike ja rahustavaid varje, mida ei nähta ühelgi teisel maapealsel rännakul.
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Mina puudutan teie kätt. 29. september
Sinu puudutusel on ikka veel muistne
Vägi.
Jah, kui olete vaikselt Minu ees, siis Ma panen
Oma Käe teie peale ja selle tervendava ja vägeva
Puudutuse läbi voolab teie olemusse Jumalik
Vaim. Oodake vaikuses Minu ees, et seda tunda.
Kui otsite juhatust, siis Minu Käsi puudutab
teie kätt  õrn, teed näitav Puudutus. Kui te ihult,
hingelt või vaimult jõuetuina hüüate Minu poole, siis Minu Puudutus toob Jõu ja Tervenemise,
uuenemise ja väe edasi võidelda.
Kui teel nõrkete ja teie komistavad sammud
annavad tunnistust inimliku jõu kahanemisest,
siis toetab teid Minu Tugev ja Aitav Käsi.
Jah, Mu lapsed, Minu puudutusel on ikka
veel igavikuline Vägi ja seda Väge on teile tõotatud. Minge siis edasi tuleviku poole vapralt ja
kartmatult.

Tarkus. 30. september
Missugused on teie päevad, selline on ka
teie jõud.
Ma olen lubanud, et teile antakse jõudu igaks
päevaks. Ärge kartke.
Astuge igale raskusele vastu teadmisega, et
teile antakse tarkust ja jõudu. Nõudke seda.
Toetuge Minule ja Ma täidan Oma Lubaduse. Iga ülesande jaoks, mille Ma Oma järgijale
olen andnud, on Minu Maailmas valmis pandud
ka kõik vajaminev selle täitmiseks. Milleks siis
karta? Milleks kahelda?
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Tõeline tasasus. 2. oktoober
O K T O O B E R

Heaolu saladus. 1. oktoober
Pöörduge Minu poole ja laske endid päästa, kõik maailma ääred. Js.45:22
Ärge otsige Lunastust mujalt. Pöörduge üksnes
Minu poole. Ärge otsige teist varustajat. Pöörduge Minu poole ja teid päästetakse. See on teie
heaolu saladus. Teie aga omakorda päästate mitmeid vaesusest ja vaevast.
Mis teid ka ei ähvardaks, pöörduge Minu poole Missugune ei oleks ka teie soov või vajadus  ja soov või vajadus teiste jaoks  pöörduge
Minu poole. Nõudke kõike Minu Varasalvest.
Nõudke, nõudke.
Pidage meeles, et Mina toitsin kõrbes Iisraeli
Lapsi Taevase mannaga. Mina valmistasin neile
tee läbi Punase mere. Mina juhtisin neid läbi puuduste, raskuste ja katsumuste. Mina viisin nad
maale, mis voolab piima ja mett. Usaldage Mind.
Laske endid juhtida.
Rõõmustage. Need on teie kõrbepäevad. Ent
ka teid viiakse kindlalt ja turvaliselt teie Külluse
Kaananisse.

Kui lihtne on teid juhtida ja juhatada, kui tulete
vastu Minu soovidele. Te saate elus haiget, kui
teie või need, kellest hoolite, püüavad minna oma
teed ja seista vastu Minu Juhatusele.
Kuid soovides teha Minu Tahet, peate seda
tegema rõõmsalt. Tundke Rõõmu Minu Tahte
täitmise üle.
Mina ütlesin: Tasased pärivad maa. See tähendab, et nemad valitsevad maiste ja materiaalsete jõudude ning teiste inimeste üle.
Ent see ülendus saavutatakse vaid alistatud
tahte läbi. Seda tähendab tasane.
Nii elage. Nii alistuge ja võitke.
Õnnistatud julgeolek. 3. oktoober
Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks
püsiv rahulik elu ning julgeolek. Js.32:17
Olge tasa ja teadke, et Mina olen Jumal. Alles siis,
kui hing selle rahu saavutab, on võimalik teha
tõelist tööd ning meel, hing ja ihu on piisavalt
tugevad, et võita ja vastu pidada.
Rahu on õigluse vili  elades õigesti, elades
koos Minuga. Sellele järgnevad rahulikkus ja
julgeolek.
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Julgeolek on rahulikkus, mis sünnib sügavast
usaldusest Minu, Minu Tõotuste, Minu päästva
ja hoidva Väe vastu. Saavutage see rahulikkus ja
hoidke seda iga hinna eest. Puhake Minus. Elage
Minus. Rahulikud, tasased, kindlad  Rahus.
Kõik, mida ihaldate. 4. oktoober
Ei olnud Tal kuju ega ilu; me nägime
Teda, aga Tal ei olnud välimust, et oleksime Teda ihaldanud. Js.53:2
Mu lapsed, siin räägib Minu sulane Jesaja imelisest
valgusest, mille said Vaimust juhitud inimesed.
Need, kes Mind ei tunne, ei näe Minus midagi köitvat või meeldivat.
Nende jaoks, kes Mind tunnevad, ei ole aga
midagi ihaldusväärsemat. Tal ei olnud välimust,
et oleksime Teda ihaldanud.
Oh, Mu lapsed, tulge Mulle väga lähedale.
Nähke Mind sellisena, nagu Ma tõeliselt olen, et
võiksite leida Minus oma Rõõmuks kõik, mida
vaid oskate ihaldada. Kõikide teie igatsuste täitumise oma Õpetajas, Issandas ja Sõbras.

Ei ole juhuslikke kohtumisi. 5. oktoober
Issand hoiab su väljumist ja tulemist nüüd
ja igavesti. Ps.121:8
Mina valvan kõiki teie toimetusi, teie tulemist ja
teie minemist. Mina õnnistan iga külaskäiku.
Mina korraldan iga mineku. Minu õnnistus on
kõigel, mida teete, igal kõnelusel.
Ei ole ühtegi juhuslikku kohtumist, Mina olen
teinud kõik plaanid. Mina olen õnnistanud neid.
Mitte üksnes nüüd  rasketel aegadel  vaid
ka edaspidi ja alati.
Teid juhib Vaim  see on märk, et olete Jumala lapsed. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim
juhib, on Jumala lapsed ja kui lapsed, siis ka
pärijad  Jumala pärijad.
Missugune pärandus! Pärijad  ei ole võimalik, et jääksite ilma oma pärandusest. Nii Jumala
pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad: et kui me ühes
Temaga kannatame, siis meid ühes Temaga ka
austatakse.
Ka teie kannatustel on eesmärk. Seegi on
märk, et olete Jumala lapsed. See viib iseloomu
täiustumiseni (kirgastumiseni) ja ka Ühendusse
Minuga, Jumalaga. Mõtelge sellele.
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Lapsekäsi. 6. oktoober

Rõõmustage nõrkuses. 7. oktoober

Armas Issand, me klammerdume Sinu
külge.

Päästja, kata meid oma andestusega. Sina
tead kõiki meie nõrkusi.

Jah, klammerduge. Teie usk tasutakse teile. Kas
te ei tea, mida tähendab tunda oma peos väikest
usaldavat kätt, tunda lapse usaldust?
Kas see ei too teis esile Armastust ega tekita
teis tahet teda hoida ja kaitsta? Mõtelge, mida
tunneb Minu Süda, kui pöördute oma abituses
Minu poole, haarates Minust, igatsedes Minu
Armastust ja Kaitset.
Kas teie, olles ometi puudulikud ja nõrgad,
petaksite selle lapse ootusi? Kas Mina võiksin teie
ootusi petta? Teadke lihtsalt, et see ei ole võimalik. Teadke, et kõik on hästi. Te ei tohi kahelda.
Peate olema kindlad. Ei ole imet, mida Mina ei
võiks teha. Ma suudan päästa ka veel üheteistkümnendal tunnil.

Jah, Mina tean kõike. Tean iga armuanumist, iga
väsimuseohet, iga abipalvet, iga kurbust ebaõnnestumise üle, iga nõrkust.
Mina olen teiega kõiges. Minu poolehoid
kuulub teile. Minu Jõud on teie oma.
Rõõmustage oma nõrkuses, Mu lapsed. Minu
jõud saab nõrkuses täielikuks. Kui teie olete nõrgad, siis Mina olen tugev. Tugev, et aidata, hoolitseda, kaitsta.
Usaldage Mind, Mu lapsed. Mina tean kõike.
Mina olen teie kõrval. Tugev, tugev, tugev, et päästa. Nõjatuge Minu Armastusele ja teadke, et kõik
on hästi.
Pimedad paigad. 8. oktoober
Jeesus, paljas mõte Sinule täidab meid
Õnnega.
Jah. Armastage Mind, kuni Rõõmuks ja vaimustuseks piisab vaid Minule mõtlemisest. Kuni leiate
õnne lihtsalt mõttest Temale, kes on väga lähedane ja armas.
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Mõte Minule on palsam igasugusele kurbusele. Minust mõteldes ja Minuga rääkides tervenevad kõik teie ihu, hinge ja vaimu haavad.
Kas teie südameis on kahtlusi ja hirme? Siis
mõtelge Minule, rääkige Minuga. Ning teie südameid ja olemust täidab hirmude ja kahtluste
asemel kõiki muid maiseid rõõme ületav imeline
Rõõm.
See ei valmista iial pettumust. Ärge kunagi
kahelge selles. Julgust, julgust, julgust! Ärge kartke
midagi. Rõõmustage ka pimedaimais paigus. Rõõmustage.
Armastage Mind rohkem. 9. oktoober
Jeesus, meie Issand, Sind me kummardame. Aita meil Sind üha rohkem
armastada.
Jah, Armastusesidemetega saan Ma teid Enesele
ikka lähemale ja lähemale tõmmata. Patustaja Armastus Lunastaja vastu, päästetu Armastus Päästja vastu, lammaste Armastus Armastava Karjase
vastu, lapse Armastus oma Isa vastu.
Kui palju on Armastusesidemeid, mis teid
Minuga seovad.
Kui kogete oma elus Rõõmu või kurbust,

raskusi või edu, vaeva või heaolu, ohtu või turvalisust  iga selline kogemus esitab Minule oma
nõudmised. Iga kogemus aitab vastata teie palvele: Õpeta meid üha rohkem Sind armastama.
Lisatöö. 10. oktoober
Meie Issand ja meie Jumal, aita meil jõuda läbi vaesuse küllusesse, läbi rahutuse
rahusse, läbi kurbuse Rõõmu, läbi nõrkuse Väesse.
Mina olen teie Aitaja. Teie tänase raja lõpus on
õnnistused. Niisiis usaldage ja teadke, et Mina
juhatan teid.
Astuge igasse uude päeva kindla veendumusega Minus. Pidage iga kohustust, iga tööd katkestavat sündmust Minu poolt määratuks.
Teie olete Minu teenijad. Teenige Mind sama
lihtsalt, rõõmsameelselt ja varmalt, nagu tahate,
et teid teenitaks.
Kas süüdistate teenijat, kes väldib lisatööd või
nuriseb, kui teda kutsutakse tegema midagi, mis
talle vähem meeldib? Kas teile ei tundu, et ta ei
teeni teid hästi?
Ent kuidas on teie suhe Minuga? Kas teie
mitte ei teeni Mind sageli just sel viisil? Mõtelge
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sellele. Pange see oma südamele ja vaadake oma
päevatööd selle pilguga.
Häbi ja ahastus. 11. oktoober
Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema
Kiitus minu suus.
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest.
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada.
Ps.34:1,4,5
Vaadake, Mu lapsed, ka ahastuses on esimene
samm Kiitus. Enne kui te oma ahastuses hüüate,
õnnistage Issandat; ka siis, kui raskused näivad
ületamatuina.
See on Minu Jumalik korraldus, kuidas Mulle läheneda. Jälgige seda alati. Ka suurimas ahastuses otsige seni, kuni leiate põhjuse olla tänulikud. Seejärel aga õnnistage ja tänage.
Siis olete loonud vajaliku kanali Minuga suhtlemiseks. Seda kanalit mööda saatke teele oma
hädahüüd.
Siis veendute, et Mina teen oma osa, ning
võite olla kindlad abis. Oo, südame rõõmu! Te

leiate tõelise kergenduse, teie koorem võetakse
teilt, kui pöördute Minu poole.
Ka kõik häbi ja ahastus kaob. See on alati järgmine samm. Esmalt peate oma suhte Minuga
korda seadma, seejärel lahenevad asjad ka teiste
inimestega.
Teie olete Minu Rõõm. 12. oktoober
Nemad olid Sinu omad ja Sina andsid
nad Mulle ja nad on pidanud Sinu Sõna.
Jh.17:6
Pidage meeles, et nii nagu teie tänate Jumalat
Minu eest, tänan ka Mina Teda, et ta on teid Mulle
kinkinud. Minu ahastusetunnil maa peal kõlas
üks Rõõmunoot läbi valu. Mõte hingedele, kes
olid Isalt Minule antud ja kes pidasid Minu Sõna.
Siis ei olnud nad veel teinud suuri tegusid
Minu Nimel ja Minu Nime auks. Nad olid lihtsalt Minu Sõna järgijad, mitte ainult kuuljad. Oma
igapäevastes tegemistes, oma igapäevastel teedel
pidasid nad lihtsalt Minu Sõna.
Ka teie võite Mulle ustava teenimisega Rõõmu valmistada. Ustav teenimine väikestes asjades. Olge ustavad.
Täitke oma väikseid kohustusi.
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Skulptori anne. 13. oktoober
Issand, me usume, aita meid meie uskmatuses. Issand, kuule meie palveid ja
lase meie hüüdeil jõuda Sinu ette.
Mööda ülistuserada  nii nagu Ma teile ütlesin.
Jah, kindlasti aitan Ma teid teie uskmatuses ja
vastusena teie palveile kingin Ma teile nii vägeva
usu, üha suureneva usu, et võite igal päeval üha
kõrgemalt tagasi vaadata ja näha oma eelmise päeva
usku peaaegu uskmatusena.
Minu Kuningriigi Ilu seisneb selle kasvamises. Selles Riigis on alati näha arengut, kasvamist
jõust jõusse, kirkusest kirkusesse. Olge Minu Kuningriigis, olge Minu Kuningriigist  ja seisak ei
ole võimalik. Minu Kuningriigi laste päralt on
Igavene Elu, ülevoolav Elu.
Ärge raisake aega tehtud vigadele või ebaõnnestumistele. Saadud õppetunnid olgu vaid pulkadeks redelil. Astuge edasi ja visake peast kõik
mõtted sellele, kuidas üks või teine pulk tehtud
on. On see tehtud rõõmust või kurbusest, ebaõnnestumisest või edust, haavadest või ravivast
palsamist  sel ei ole tähtsust, Mu lapsed, kui see
vaid teenib oma eesmärki.
Õppige veel: kui skulptor leiab vigadega marmoritüki, paneb ta selle kõrvale. Ja et seda ei raiu-

ta, võib see marmoritükk arvata, et on täiuslik,
ning vaadata põlgusega marmorile, mida Skulptor raiub ja lihvib, et muuta see täiuslikuks. Õppige sellest terveks eluks, Mu lapsed.
Ohver. 14. oktoober
Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära
maailma patu. Jh.1:29
Meie Paasatall Kristus on tapetud. Mina olen
Jumala Tall. Heitke Minu peale oma patud, eksimused ja ebaõnnestumised. Minu ohver toodi
kõikide lunastuseks. Mina olen vahemees Jumala
ja Inimese vahel  Inimene Jeesus Kristus.
Ärge elage minevikus. Te teete Minu Ohvri
kasutuks.
Ärge tehke seda! Mõistke, et Minus on teil
kõik  täielik andestus, täiuslik kaaslane, täielik
tervenemine.
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Tundke, et olete rikkad. 15. oktoober
Elage Minu Salajases Paigas, seal tunnete täielikku rahuldust. Te saate näha küllust. Jumala varasalved on ülevoolavad, kuid peate oskama näha
seda oma vaimus.
Te peate olema selles kindlad enne, kui saate
seda näha materiaalses vormis.
Mõtelge sellest küllusest. Te olete Kuningatütred. Ma olen teile seda ütelnud. Soovige küllust endile ja kõikidele, kellest hoolite ja keda
soovite aidata.
Vangistatud Jumal. 16. oktoober
Meie Issand, me ülistame Sind. Sinu
Nimi olgu õnnistatud igavesti.
Jah, ülistage! Sel hetkel  raskeimas olukorraski 
muutub teie kurbus Rõõmuks, mure tänuks,
ümbritsevates oludes muutub korratus korraks,
kaos rahuks.
Igasugune muutus saab alguse teist endist.
Kui piiratud ei oleks ka tingimused, kui vähe suudaksite ka korraldada rahaasju, alati võite näha
ennast ja püüda muuta seda, mis ei ole korras.
Kuna igasugune muutus liigub seest väljapoo-

le, märkate alati, et ka väline on edenenud. Nii
tehes vabastate vangistatud Jumaliku Väe.
Kui see Vägi kord tegev on, hakkavad ka imed
kohe sündima. Siis muutub teie kurvastus Rõõmuks.
Usunägemus. 17. oktoober
Pöörake oma silmad Minu poole. Ärge vaadake
räpast ümbrust, inetust, ebatäiust iseendas ja ümbritsevates inimestes. Selles Usunägemuses näete
kõike, mida iganes oskate soovida, Minus.
Oma mures vaadake Minu rahulikkusele,
Minu rahule. Oma kannatamatuses Minu kustumatule kannatlikkusele. Oma puudustes ja piiratuses Minu Täiuslikkusele.
Vaadates Minule, muutute Minu sarnaseks,
kuni inimesedki ütlevad, et olete olnud Jeesusega.
Kui te muutute Minu sarnaseks, suudate teha
tegusid, mida Mina tegin ja suudate teha suuremaidki, sest Mina läksin Oma Isa juurde.
Ja sellest elukohast, kus ei ole mingisugust
inimlikku piiratust, varustan Ma teid kõike võitva ja imesid tegeva Väega, mis on teie Jumalikul
Vennal ja Liitlasel.
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Üksildus. 18. oktoober

Kuulake Minu vastust. 19. oktoober

Siis kõik jätsid Ta maha ja põgenesid.
Mk.14:50

Issand, kuule meie palveid ja tõusku meie
hüüd Sinu ette.

Läbi aegade on järjekindla pühendumuse lihtsad
teod, kuulekus raskustes ja armastav teenimine
pidanud hüvitama Minu üksildust, mida Ma kannatasin inimesena sellel hülgamise hetkel.
Siiski  olles mõistnud Isa soovi päästa ja näinud, et inimesed Ta hülgasid ega mõistnud Ta
meelt ega kavatsust  kuidas oleksin saanud arvata, et Mindki ei hüljata?
Mu lapsed, õppige nendest sõnadest kahte
asja. Esmalt, et Mina tean, mida tähendab üksindus, üksildus ja hüljatus. Õppige, et iga teie ustav
tegu toob lohutust Minu Südamele. Õppige ka
seda, et neile, kes olid Mind hüljanud, andsin Ma
ülesande kuulutada inimkonnale Minu Sõnumit.
Neile, kes hülgasid ja kartsid, andsin Ma Oma
Väe tervendada ja ellu äratada.
Maine edu ei ole see, mida Ma kasutan Oma
Kuninriigi vägevas töös. Siis jätsid kõik Ta maha
ja põgenesid. Õppige, et Mina andestan ja mõistan inimlikku nõrkust. Inimene ei õpi tõelist
alandlikkust enne, kui on eksinud. Ja üksnes
alandlikud pärivad maa.

Inimese hinge hüüd ei jää iial kuulmata. Jumal
kuuleb hüüdu alati, aga inimene ei suuda kuulda
vastust.
Inimese hüüd ja Jumala vastus on nagu masina osad, mis on valmistatud üksteisega sobima ja
täiuslikus kooskõlas töötama.
Inimene peab aga hädahüüdu millekski eraldiseisvaks, mida Jumal kas kuuleb või mitte 
vastavalt Tema soovile. Inimene ei mõista, et vastus on olnud olemas juba terve igaviku, oodates
üksnes seda hüüdu, ja inimese enese suutmatus
tähele panna ja kuulata on teda hoidnud teadmatuses, pääste ja abita.
Koorem ei vaeva. 20. oktoober
Meie Issand ja meie Jumal, sündigu meile Sinu Sõna mööda.
Minu Tahte omaksvõtmine on Jumaliku Ilmutuse
Võti. Sellest tulenevad nii Pühadus kui Õnnelikkus. Tee Risti juurde võib olla valude tee, ent
Risti all võetakse teilt pattude ja maiste ihade
koorem.
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Minu ike  see, et Ma võtsin kõiges omaks
Oma Isa Tahte  on asetatud Minu järgijate õlgadele ning sellest hetkest ei ole ükski koorem liiga
raske ega vaevane.
Kuid ärge arvestage Minu Tahtega üksnes eluliste otsuste puhul. Püüdke näha igas vahejuhtumis, igas kohustuses  ükskõik kui väike see ka ei
oleks  sellesama Jumaliku eesmärgi täitmist.
Võtke see omaks, tänage selle eest. Tehke seda,
kuni see saab harjumuseks ja Rõõm, mille seejärel leiate, muudab teie elu.
Armastussöömaaeg. 21. oktoober
Vaata, Ma seisan ukse taga ja koputan:
kui keegi Mu Häält kuuleb ja ukse avab,
selle juurde Ma lähen sisse ja söön õhtust
ühes temaga ja tema Minuga! Ilm.3:20
Vaadake, Mu lapsed, te ei ole seda koputust millegagi pälvinud  ehkki see on vastus teie südame
igatsusele Minu järele.
Hoidke, hoidke seda kuulvat kõrva. Kui keegi
Mu Häält kuuleb. Jällegi ei ole te seda ära teeninud. Üksnes kõrv, mis on pööratud kuulma Minu
häält, kuulma Minu õrna koputust.
Kuulake: Kui keegi Mu Häält kuuleb ja ukse

avab, selle juurde Ma lähen sisse ja söön õhtust
ühes temaga ja tema Minuga.
Missugune söömaaeg! Te mõtlete, missugune Rõõm oleks olnud viibida Kaana pulmas Galileas või olla üks Minu jüngritest Ülemises Toas,
Viimasel Õhtusöömaajal või üks neist kahest
Emmause teel või üks neist, kellele Ma valmistasin söömaaja järve kaldal.
Kuid mitte ühelgi neist söömaaegadest, ehkki
need valmistas Jumal, ei oleks te võinud tunda
seda vaimustust, mida tunnete siis, kui kuulete
Häält ja koputust ning avate ukse, et paluda Mind
Söömaajale.
See on Õhtusöök lähedastele, Õhtusöök Jumaliku Roaga, see on tõesti Armastussöömaaeg.

Kodu ehitamine. 22. oktoober
Te ehitate üles vankumatut usku. Sisustage nüüd
oma hinge vaikseid paiku.
Täitke need kõigega, mis on harmooniline ja
hea, kaunis ja vastupidav.
Ehitage endile Vaimus kodu ja te olete oma
ooteaega hästi kasutanud.
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Ohvrimägi. 23. oktoober
Te peate usaldama lõpuni. Te peate olema valmis
usalduseks viimase tunnini.
Te peate teadma, isegi kui te ei näe Nagu
Minu sulane Aabraham nii peate ka teie olema
valmis ronima ohvrimäele, minema edasi viimase hetkeni, enne kui te näete Minu Päästet.
Selle viimase katsumuse peavad läbima kõik,
kes kõnnivad Usus. Te peate üksnes Minule toetuma.
Ärge otsige mujalt abi, ärge toetuge teisele
käsivarrele. Usaldage Vaimu vägesid Nähtamatus
Maailmas ja mitte neid, keda näete. Usaldage ja
ärge kartke.
Maa sool. 24. oktoober
Issand, me õnnistame Sind ja täname
Sind Sinu kaitsva Väe eest.
Jah, valvatakse Jumala Väega  see on tõotus ja
kinnitus, milles peitub uskuva hinge jaoks Rõõm
ja Ilu.
Kaitse, mis tähendab kindlust ja turvalisust,
on imeline. On kaitset, milles sisaldub Elu, värskus, puhtus, hoidmine maailmast reostamatuna.

Ja on kaitset, mille Ma tagan neile, kellest Ma
kõnelen kui maa soolast.
Teie olete maa sool, aga kui sool tuimub,
millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam
millekski kui välja visata ja inimeste tallata.
Ainult väga lähedases osaduses Minuga mõistetakse seda kaitsvat Väge. Väge, mis hoiab soola
värske ja hea ega lase ka sellel paigal manduda,
kuhu Ma olen soola puistanud.
Missugune töö! Ja see ei sünni seekord mitte
tegutsemise, vaid lihtsalt olemise läbi.
Tööpuudust ei ole. 25. oktoober
Minu jüngrid peaksid tundma teed võiduni materiaalse ja ajaliku üle. Seda õpitake tundma enese ja oma füüsilise mina äravõitmise läbi.
Püüdke siis kõiges võitu saavutada. Pidage
seda väga selgeks Juhiseks. Olud on ebasoodsad.
On vaja ka ajalikku jõudu ja raha.
Püüdke päevast päeva saada üha enam võitu
enese üle ja kindlasti saate võitu ka ajalikest vägedest ja võimust, ehkki te ise ei pruugi seda taibatagi.
Kui inimesed seda mõistaksid, ei oleks enam
tööpuudust.
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Kui kellelgi ei ole tööd, siis muutku ta end
võitvaks jõuks, alustades igasuguse kurja võitmisega eneses, seejärel oma kodus, seejärel aga kõigis, kes teda ümbritsevad. Temast saab sel viisil
vajalik jõud ja ta peab saama tööd.
Minu Kuningriigis ei ole jõudehetki. Ootamine võib näida tegevusetusena  mis puutub
välismaailma  kuid see võib ja peabki olema väga
tegus aeg vaimuelus, avaldades mõju ka materiaalsele.
Hülgajad. 26. oktoober
Te peate täielikult uskuma. Minu Armastus ei
lepi vähemaga. Nii sageli haavatakse Mind Minu
sõprade kojas. Kas arvate, et Mind haavas see,
kui Mu vaenlased Minu peale sülitasid, Mind
teotasid, naersid ja põlgasid? Ei.
Siis jätsid kõik ta maha ja põgenesid. Ma ei
tunne seda inimest. Neist jäid armid.
Seega ei tee Mulle haiget mitte Mu vaenlaste
uskmatus, vaid see, et Mu sõbrad, kes Mind teavad ja armastavad, ei suuda käia oma teed lõpuni
koos Minuga ja kahtlevad Minu Väes teha seda,
mida Ma olen lubanud.

Võidupäevad. 27. oktoober
Ma näen armastust ja püüdu, mitte vigu. Ma näen
teie vallutust just selles lahingus. Ma pean seda
võiduks, õnnelikuks võiduks.
Ma ei võrdle seda Oma suurte Pühakute jõulise võitlusega.
Teie jaoks on see võit ja inglid rõõmustavad
ning teie armsad rõõmustavad, nagu rõõmustab
kogu Taevas iga vallutuse üle.
Mu lapsed, pidage võidupäevi väga õnnistatud päevadeks.
Rõõmsad üllatused. 28. oktoober
Meie Issand, me teame, et kõik on hästi.
Me usaldame Sind kõiges. Me armastame Sind üha enam. Me allutame end
Sinu Tahtele.
Alluge, ent mitte nii nagu alistutakse raskele löögile või paratamatule otsusele.
Alluge nagu laps, kes teab, et teda ootab rõõmus üllatus sellelt, kes teda armastab.
Alluge sellisel viisil, oodates ainult üht armastavat sõna, et tõsta oma pea ja tunda Rõõmu
teile valmistatud üllatuse kirkusest ja imelisusest.
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Ärge mõõtke rahaga. 29. oktoober
Ärge iial mõõtke edu saadud rahaga. Minu Kuningriigi mõtteviis ei ole niisugune. Teie edu seisneb selles, mil määral olete ilmutanud Minu Tahet ja Meelt neile, kes on teie ümber.
Teie edu mõõdetakse sellega, kui palju olete
oma elus Minu Tahet järginud.
Raskeim õppetund. 30. oktoober
Oodake ja te mõistate, mida tähendab selle Rõõm,
kes suudab olla rahulik ja oodata, teades, et kõik
on hästi. Viimane ja raskeim õppetund on ootamine. Niisiis oodake.
Ma peaaegu ütleksin teile täna: Andke Mulle
andeks, lapsed, et Ma lasen teil seda lisakoormat
nii paljugi kanda.
Ma tahan, et teaksite, et alates hetkest,
mil andsite kõik Minu Kätesse ega otsinud enam
abi mujalt, olen Ma valinud võimalikest lühima tee, et viia lõpuni teie pääste ja teid vabastada.
Ma olen pidanud teile väga palju asju õpetama  et vältida tulevast hävingut. Ent Sõber, kes
seisab teiega ebaõnnestumiste, surnud ambit-

sioonide ja loovutatud ihade haual, on Sõber igaveseks ajaks.
Kasutage ooteaega, et kindlustada oma Sõprust Minuga ja kasvatada oma Teadmist Minust.
Taas Hääl. 31. okoober
Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Ps.119:105
Jah, Minu Sõna, Pühakiri. Lugege seda, uurige
seda, talletage see oma südameis, kasutage seda
nagu lampi, et valgustada teed.
Kuid pidage meeles, Mu lapsed, Minu Sõna
on rohkem kui see. See on Hääl, mis kõneleb teie
südametele, see sisemine teadlikkus, mis räägib
Minust.
See on Hääl, mis räägib teiega neil pühitsetud õhtutundidel isiklikult. Ja see on veelgi enam 
see olen Mina, teie Issand ja Sõber.
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Tõesti
jalale lambiks ja valguseks jalgteel.
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N O V E M B E R

Kui vaestena surevad need, kes jätavad maha
varanduse! Varandus on selleks, et seda kasutada
ja kulutada Minu heaks.
Minge ja kasutage. Tundke kasutamisest
rõõmu.

Rõõmupalve. 1. november
Armas Issand, Rõõm on sõnumiviija, kes
kannab meie palved Sinu ette.
Palve võib olla nagu viiruk, tõustes üha kõrgemale ja kõrgemale, või nagu udu, mis hõljub maa
kohal, kordagi üles tõusmata.
Silm, mis näeb kõike, Kõrv, mis kuuleb kõike, teab iga hüüdu.
Kuid tõelise usu palve on Rõõmupalve, mis
teab ja tunneb Armastusesüdant, mida ta on tõusnud tervitama, ning on täiesti kindel selle vastuses.
Kulutage. 2. november

Piire ei ole. 3. november
Piiramatu varustamine on Minu Seadus. Oh, piirituid varusid! Oh, viletsaid tõkestatud kanaleid!
Kas tunnete, et Minu Väel ei ole piire?
Kuid inimene palub  ja teotab niiviisi Jumalat  midagi viletsat ja tühist. Kas te ei mõista, et
teete Mulle ülekohut? Mina soovin teile teha kingitust, aga kui teie rahuldute viletsa, väärtusetu ja
inetuga, siis solvate Mind, Kinkijat.
Paluge, siis antakse teile. See, kuidas Ma
täidan Oma lubaduse, on Minu Töö ja mitte teie
asi muretseda Olgu teil suur Usk, oodake suuri asju ja need sünnivad teile.

Andke, andke, andke. Olgu teil alati üks tühi
anum, mida Ma saaksin täita.
Kasutage tulevikus kõike Minu heaks ja andke ära kõik, mida teie ei saa kasutada.
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Mina olen teie kõrval. 4. november
Rõõmu on rohkesti Su Palge ees, meeldivaid asju on Su Paremas Käes alatiseks!
Ps.16:11
Ärge püüdke saavutada seda Rõõmutäiust oma
pingutuste läbi. See ei sünni nii. Ei leiaks te ju ka
Rõõmu mõne sõbra lähedusest, kui peaksite tegema pingutusi selle nimel, et teile hakkaks meeldima temaga koos olla.
Nimetage sageli Minu Nime: Jeesus.
See, et hüüate Mu Nime, ei kutsu Mind tegelikult kohale. Ma olen ju teie kõrval. Kuid see
eemaldab justkui katte teie silmadelt ja te näete
Mind.
See on nagu armsa inimese käesurve, millele
vastatakse omapoolse pigistusega  järgneb Rõõmutunne, tõeline ja õnnestav lähedusetunne.

Teine tulemine. 5. november
Jeesus, kõikide kurvastajate Lohutaja, aita
meil pakkuda Sinu lohutust igale südamele ja elule, keda Sina igatsed meie läbi
lohutada. Kasuta meid, Issand. Olgu aastaid palju või vähe. Saada meid paika,
kus me võime Sind kõige paremini teenida ja Sinu mõju enim levitada.
Maailm jõuaks kiiresti, väga kiiresti Minu juurde, kui vaid kõik, kes Mind Issanda ja Kristusena
tunnistavad, annaksid end tingimusteta Minule
kasutada.
Ma saaksin iga inimest kasutada sama võimsalt, nagu Ma Oma inimkeha kasutasin  Jumaliku Armastuse ja Väe kanalina.
Mina ei viivita Oma teise tulemisega. Minu
järgijad lükkavad seda edasi.
Kui igaüks elaks Minu jaoks, Minuga, Minus, lubades Minul elada temas, kasutada teda
Jumaliku ilmutamiseks  nii nagu Mina seda maa
peal ilmutasin , siis oleks maailm juba ammu
Minu juurde toodud ning Mina oleksin tulnud
järele omadele.
Mu lapsed, püüdke siis elada selle ainsa igatsusega  ilmutada Mind ja oma maailmale Minu
Armastust.
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Jumal teguseb. 6. november

Teie mina-ise tapab Väe. 7. november

Vägi ei ole selline vastupandamatu jõud, nagu see
paistab, miski, mida kutsute appi, et see sekkuks
kriisi. Ei. Vägi on lihtsalt tegutsev Jumal.
Ükskõik kui nõrk Minu teenija inimesena ka
poleks, kui ta laseb Jumalal enda läbi tegutseda,
on kõik see, mis ta teeb, väeline.
Kandke endas seda mõtet läbi päevade, mil
teile näib, et saavutate nii vähe. Püüdke mõista,
et see on Püha Vaim teis, mitte teie ise. Nagu Ma
olen teile juba ütelnud  ainus, mida võite teha,
on oma mina-ise kõrvale tõrjuda. Suur kirves võib
Meistri Käes palju korda saata aga lapse käes mitte midagi. Mõistke siis, et loeb Meistri Käsi ja
mitte tööriist.
Pidage meeles, et ükski päev, mil mõni vaimulik tõde on saanud selgemaks, ei ole olnud
kasutu. Ükski päev, mille olete andnud Minule
kasutada, ei ole läinud tühja. Võib-olla te ei näinud, kuidas Ma seda kasutasin. Jätke see Minu
hooleks. Jääge Minusse ja Mina jään teisse, nii
kannate palju vilja. Vili ei ole okste töö tulemus,
ehkki nad võivad seda uhkusega kanda. See vili
on Viinapuu oma, kes laseb elumahlal okstesse
voolata.
Mina olen Viinapuu ja teie olete oksad.

Kui püsite Minus, soovides teha vaid Minu Tahet
ja Minu tööd, siis Minu Vaim ei saa jääda voolamata läbi teie elu teiste eludesse.
Paljud peavad alandlikkuseks, kui ütlevad, et
teevad nii vähe ja neist on nii vähe kasu Minu
maailmale. Niimoodi mõtlemine on uhkus ja
mitte alandlikkus.
Mõelda vaid, kui veetoru ütleks: Ma teen nii
vähe, ma sooviksin, et minust oleks rohkem kasu.
Vastus sellele oleks: Mitte sina, vaid vesi, mis
läbi sinu voolab, on päästeks ja õnnistuseks. Ainus,
mida sina võid teha, on vaadata, et miski ei takistaks veel voolamast.
Ainus takistus, mis teie kanalis olla võib, on
teie mina-ise. Eemaldage see ja võite olla kindlad,
et Minu Vaim voolab teis. Et olete kanalid, siis
peab paratamatult ka kõik, mis teiega kokku puutub, paremaks muutuma.
Mõistke seda ja hakkate pidama loomulikuks,
et teisi aitab teis voolav Vaim ja mitte teie ise.
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Pühkige tahvel. 8. november
Ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun
sinnapoole, mis on ees, ma pürin seatud
eesmärgi poole. Fi.3:13,14
Unustage minevik. Mäletage üksnes selle helgeid päevi. Pühkige oma südametahvel puhtaks
Armastusega, mis kustutab kõik selle, mis ei ole
Armastuses kinnitatud. Te peate unustama oma
eksimused, enda ja teiste omad. Kustutage need
oma mälestuste raamatust.
Ma ei surnud Ristil selle jaoks, et inimene
peaks ise oma patukoormat kandma. Ta kandis
Ise meie patud Oma ihus üles ristipuule.
Kui te ei unusta teiste patte, mida Mina kandsin, suurendate Minu Kurbust.
Imeline Sõprus. 9. november
Mõtelge Minule kui Sõbrale, kuid mõistke ka
selle Sõpruse imelisust. Niipea kui inimene
peale austamise ja kummardamise, kuulekuse ja
truuduse Mind ka armastab ja mõistab, saab temast Minu Sõber, nii nagu Mina olen tema
Sõber.
Mida Mina saan teie heaks teha. Jah, aga ka

mida meie saame üksteise heaks teha. Mida teie
saate Minu heaks teha.
Teie teenistus muutub hoopis teistsuguseks,
kui tunnete, et Ma arvestan teie suure sõprusega,
mis on valmis seda või teist Minu heaks tegema
Mõtelge sageli sellele, et olete Minu sõbrad ja
kui hea on Minul teada, kelle poole pöörduda, et
leida Armastust, mõistmist, abi.
Uued jõud. 10. november
Pidage meeles, et eluraskused ja mured ei ole
selleks, et pidurdada teie arengut, vaid et lisada
kiirust. Te peate rakendama uusi jõude, uusi vägesid.
Mida te ka ei peaks ületama või ära võitma 
tuletage seda meelde.
See on nagu võidujooks. Miski ei tohi teid
heidutada. Ärge laske raskustel teist võitu saada.
Teie peate need võitma.
Minu jõud on valmis teid aitama. Rakendage
kõiki mõtteid, kogu oma jõudu. Miski ei ole liiga
väike, et sellele ei peaks vastu astuma. Kui te ei
pööra tähelepanu väikestele probleemidele, valmistate te ette suuri raskusi.
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Tõuske, et võita. Ma tahan, et te kõnniksite
võidurada. Minuga koos ei saa ebaõnnestuda.
Aga Temale, kes teid võib hoida komistamast ja teid veatumaina seada Oma Auhiilguse
Palge ette hõiskamisega 

Taeva värvid. 11. november
Ükskord tagasi vaadates mõistate, et iga samm oli
planeeritud. Jätke kõik Minu hooleks. Iga kivi
sobib mosaiigi täiuslikku mustrisse, mille on kavandanud Meister.
Kõik on nii imeline!
Värvid on aga Taevased, nii et teie silmad ei
suuda näha tervikut enne, kui olete jõudnud teisele poole eesriiet.
Te näete vaid kive. Jätke muster Meistri hooleks.

Hääletu hüüd. 12. november
Jeesus, kuule meid ja tõusku meie hüüd
Sinu ette.
See hääletu hüüd, mis kerkib ahastavast südamest, kostab üle Taevase muusika.
Küsiva südame probleeme ei lahenda teoloogide seletused, vaid südame hüüd Minu poole ja
veendumus, et Ma olen kuulnud.
Iga probleem on lahendatud. 13. november
Inimestel on kummalisi ettekujutusi sellest, mida
tähendab Minu kutse: Tulge Minu juurde. Sageli arvatakse, et see on kutse täita oma kohus
Looja ees või maksta võlg Päästjale.
Selles  Tulge Minu juurde  peitub aga
palju rikkam tähendus. Tulge Minu juurde, et
leida lahendus kõikidele oma probleemidele, võita
kõik hirmud, rahuldada kõik ihu, hinge ja vaimu
vajadused.
Haiged, tulge Minu juurde, et leida tervis.
Kodutud, paluge Minult kodu. Üksildased, otsige sõpra. Lootusetud, küsige varjupaika.
Tulge Minu juurde kõige pärast.

274

jumal.p65

275

274-275

02.12.04, 16:01

Käänulised teed. 14. november
Elu ei ole lihtne, Mu lapsed. See ei pidanud nii
olema, aga inimesed on elu selliseks teinud.
Teed, mis pidid olema sirged, on inimene teinud käänuliseks ja halvaks, täis takistusi ja raskusi.
Minu Vaimu läbi. 15. november
Inimesed kalduvad arvama, et Minu Imesid tegev Vägi on ilmunud vaid ühel korral. See ei ole
nii. Mil iganes inimene Mind täielikult usaldab ja
laseb Minul valida päeva ja tunni, ilmneb Minu
Imesid tegev Vägi sama võimsalt, nagu see ilmnes Minu maa peal olles või kui Minu Apostlid
vangist pääsesid, imesid tegid ja haigeid tervendasid.
Usaldage Mind. Olgu teie usk Minusse piiritu ja te näete neid asju sündimas ning neid nähes
annate Minule kogu au. Pidage meeles ja ütelge
endile sageli: Ei väe ega võimu läbi, vaid Minu
Vaimu läbi, ütleb Issand.
Mõtelge sageli sellele, mida Ma saatsin korda
maa peal olles, ja ütelge endile: Tema, meie Issand ja meie Sõber, võib seda nüüd ka meie eludes korda saata.

Pidage neid imesid silmas oma igapäevastele
vajadustele mõteldes ja olge kindlad, et te leiate
Abi ja Pääste.
Liit on Vägi. 16. november
Sest kus kaks või kolm koos on Minu
nimel, seal olen Mina nende keskel.
Mt.18:20
Pidage alati sellest tõotusest kinni. Olge kindlad,
et kus kaks Minu armastajat kohtuvad, seal olen
Mina kolmandaks. Ärge kunagi kitsendage Minu
tõotust.
Kui olete kahekesi koos Minu Nimel, ühendatud Minu Vaimu sidemega, olen Mina koos
teiega. Ja mitte üksnes siis, kui kohtute, et Minuga rääkida ja Minu Häält kuulata.
Mõtelge, missugust Väge see tähendab. See
on Vägi, mis antakse kahele, kes on ühinenud, et
Mind teenida.
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Vaikne elu. 17. november
See on hea, sa hea ja ustav sulane. Mine
oma Issanda Rõõmusse! Mt.25:23
Need sõnad on sosistatud paljude kõrvadesse,
kellest maailm on tähelepanuta mööda läinud.
Neid sõnu ei öelda kuigi sageli selle maailma vägevatele ja kuulsatele, vaid Minu vaiksetele järgijatele, kes Mind tagasihoidlikult, ent ustavalt teenivad ja vapralt oma risti kannavad, maailmale
naeratades. Tänage Mind vaikse elu eest.
Need sõnad ei räägi mitte üksnes teise, täiuslikumasse Vaimsesse Ellu minemisest. Ustavalt
täidetud kohus tähendab jõudmist Ellu, mis on
täis Rõõmu  Minu Rõõmu, teie Issanda Rõõmu. Maailm ei näe seda alandlikku vaikset teenimist võib-olla kunagi, kuid Mina näen ja Minu
tasu ei ole mitte maine kuulsus, maine rikkus või
maised lõbud, vaid Jumalik Rõõm.
Kas siin või seal, maa peal või vaimumaailmas  see on Minu tasu. Rõõm. Rõõm, mis
särab ka keset valu, vaesust ja kannatusi. Rõõm,
mille kohta Ma ütlesin, et seda ei võta teilt ükski
ära. Maailmas ei ole ühtegi naudingut, ühtegi tasu,
mis valmistaks inimesele sellist Rõõmu. Seda
tunnevad vaid Minu armastajad ja Minu sõbrad.

See Rõõm ei ole alati tasuks tegutsemise eest
Minu teenistuses. See võib olla tasuks ka kannatlikult ja vapralt talutud kannatuste eest.
Kui talute oma kannatusi koos Minuga, siis
leiate omal ajal Rõõmu, mis järgneb alati tõelisele osadusele Minuga. Niisiis elage Minuga selles
Rõõmuriigis, Minu Kuningriigis, mille Väravaks
võib olla teenimine ja võib olla ka kannatus.
Kirgas Auhiilgus. 18. november
Tõuse, paista, sest sinu Valgus tuleb ja
Issanda Auhiilgus koidab su kohal.
Js.60:1
Issanda Auhiilgus on Tema Loomuse Ilu. See koidab teie kohal, kui te seda mõistate, ehkki maa
peal suudate seda vaid osaliselt teha.
Jumala Armastuse ja Puhtuse Ilu on surelike jaoks
liiga kirgas, et seda täielikult näha.
Issanda Auhiilgus koidab teie kohal, kui te
seda Kirkust oma elus peegeldate, kui te Armastuse, Kannatlikkuse, Puhtuse, Teenimise või millega tahes ilmutate maailmale midagi Isast, kinnitusena, et olete olnud Minuga, oma Issanda ja
Päästjaga.
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Issanda Mäed. 19. november
Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust
mulle abi tuleb! Abi tuleb mulle Issanda
käest, kes on teinud Taeva ja maa!
Ps.121:1,2
Jah, tõstke alati oma silmad maa räpasuselt, kurjuselt ja valelt Issanda Mägede poole. Pöörake
oma silmad vaesuselt Issanda Abi poole. Tõstke
nõrkusehetkedel oma silmad Issanda Mägede
poole.
Treenige pidevalt oma nägemist sellise vaatega kaugusse. Õppige nägema üha rohkem, üha
kaugemale, kuni kauged mäetipud omaseks saavad.
Issanda Mäed. Mäed, kust tuleb teile abi. Kuivanud maa vaatab Mägedele, kust voolavad jõed
ja ojad ja kust tuleb elu. Vaadake Mägede poole.
Neilt Mägedelt tuleb Abi. Abi Issanda käest, kes
on teinud Taeva ja maa.
Oma vaimsete vajadustega pöördute te Issanda poole, kes tegi Taeva, ja maiste vajadustega
Minu, selle kõige omaja  Issanda poole, kes tegi
maa.

Mõistatused. 20. november
Teie Lootus on Issandas. Pange kõik oma lootused Minule. Teadke, et mida ka tulevik endas ei
kätkeks, on selles ikka rohkem ja rohkem Mind.
See peab olema täis Rõõmu ja õnne. Olgu Taevas
või maa peal  teie tee peab tõesti olema õnnelik.
Ärge püüdke leida vastuseid maailma mõistatustele. Õppige Mind üha enam tundma ja selles
Tundmises leiate kõik vastused, mida teil siin vaja
on. Kui näete Mind kord Vaimumaailmas Palgest
Palgesse, ei tunne te enam vajadust küsida. Sealgi
leiate kõik vastused Minus.
Pidage meeles, et Mina olin ajalikus elus vastus kõikidele küsimustele Minu Isa ja Tema Seaduste kohta. Teil ei ole vaja tunda teoloogiat.
Tundke Mind. Mina olin Jumala Sõna. Kõike,
mida peate teadma Jumalast, saate teada Minust.
Kui inimene Mind ei tunne, on kõik teie seletused asjata.
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Kiirgav Rõõm. 21. november
Mitte ainult teie ei pea rõõmustama, vaid teie
Rõõm peab saama avalikuks. Kõigile inimestele
tuttavaks. Ei süüdata ju küünalt ega panda seda
vaka alla, vaid küünlajalale, et see paistaks kõikidele, kes majas on.
Inimesed peavad teie Rõõmu nägema ja tundma ning seda nähes kahtlemata teadma, et see
tuleb usaldusest Minu vastu ja elust koos Minuga.
Alistumise raske ja igav tee ei ole Minu Tee.
Jeruusalemma sõites Ma ju teadsin, et Mind ootab
ees põlgus, teotamine ja surm, ometi oli see teekond võidumarss Hoosianna-hüüete saatel. Need
ei olnud mõned üksikud lootusetud jüngrid, kes
koos Minuga linna hiilisid. Meie Viimasel Õhtusöömaajal ei valitsenud kurbus ja me läksime Õlimäele, olles laulnud kiituslaulu.
Niisiis usaldage, võitke, rõõmustage. Armastus palistab teed. Armastus leevendab vastutuule
teravust.
Armastus. Armastus. Armastus Minu vastu.
Teadmine Minu ja Minu Isa Lähedusest. Me oleme üks ja Tema  Jumal  on Armastus.

Üksnes Armastus püsib. 22. november
Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin
ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke!
1.Kr.13:1
Loeb ainult Armastus. Ainult see, mis on tehtud
Armastuses, püsib, sest Jumal on Armastus ja
üksnes Jumala teod jäävad püsima.
Maine kuulsus ja kiiduavaldused neile, kes
inimeste ja inglite keeli räägivad, imetlust äratavad ja tähelepanu võidavad, on tegelikult väärtusetud ja antud kaduvale, kui selles puudub Jumalik mõõde  Armastus.
Mõtelge sellele, kuidas üks naeratus või armastav sõna võib saada tiivad ja Jumaliku Väe,
ehkki näib nii lihtne, ja kuidas kõnemehe vägevad sõnad võivad langeda viljatule pinnasele. Iga
tõelise töö ja sõna läbikatsumiseks küsige  kas
seda ajendab Armastus?
Kui inimesed vaid taipaksid, kui kasutu on
suur osa nende tööst! Kui palju on Minu Nimel
tehtud tööd, mida Mina ei tunnista. Paluge endile Armastust. Heitke oma südamest ja elust välja
kõik, mis ei ole armastav, ja te kannate palju vilja
ning inimesed tunnevad, et te olete Minu jüngrid  kui te üksteist armastate.
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Maa raev. 23. november
Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, Mina olen maailma ära võitnud.
Jh.16:33
Võib-olla küsite, miks teil siis on ahastust, kui
Ma olen maailma ära võitnud?
Ma ei võitnud maailma Enda pärast, vaid teie,
Oma laste pärast. Ma ületasin iga raskuse, iga
kiusatuse.
Kurjuse jõud tegid kõik selleks, et Mind murda. Nad ebaõnnestusid, ent see, kuidas nad ebaõnnestusid, on teada vaid Mulle ja Minu Isale,
kes nägi Minu kartmatut Vaimu. Maailm ja isegi
Minu Järgijad nägid vaid Lootusetut Juhtumit.
Nad arvasid, et Mind on võidetud  Mind ju
teotati, peksti, Minu peale sülitati. Kuidas võisid
nad näha, et Mu Vaim oli vaba, purustamata, kahjustamata?
Ja et Ma olin tulnud, et ilmutada inimesele
Jumalat, pidin Ma Teda ilmutama võitmatu ja
kahjustamatuna, kurja ja selle vägede poolt puutumatuna. Inimene ei saanud näha Mu Vaimu puutumatuna, tõusnud üles maa viha ja raevu seest
Isa Salajasse Paika. Kuid ta võis näha Mu Ülestõusnud Ihu ja pidi sellest õppima, et isegi inimeste viimane katse Mind hävitada oli nurjunud.

Julgustage oma meelt sellega, sest peate jagama Minu ahastust. Kui kuri teid ei ründa, olete
ise kurjad. Kui ta aga ründab ja kui katsumused
teid rõhuvad, siis teadke, et see tuleb sellest, et
olete Minu poolel ja Minu sõpradena ka maailma
vihaalused.
Ent olge rõõmsameelsed. Te kõnnite koos
Minuga. Mina võitsin kurjuse igas punktis, ehkki
inimene nägi Minu võitu tõestatuna alles siis, kui
Ma olin surnuist üles tõusnud. Minu võitvas Väes
kõnnite ka teie haavamatuina.
Kannatage, et päästa. 24. november
Vaadake igale päevasündmusele kui tööle, mida
saate teha Minu heaks. Selles Vaimus saadab teid
kõiges, mida teete, õnnistus. Ohverdades oma
päevatöö Minule, osalete Minu Elutöös ning aitate
seega päästa Minu maailma.
Te ei pruugi seda näha, kuid asendusohvril
on suurem lunastav vägi, kui inimene seda siin
maa peal mõista suudab.
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Taevane Kerjus. 25. november
Vaata, Ma seisan ukse taga ja koputan.
Ilm.3:20
Mõtelge taas nendele sõnadele ja õppige tundma
Minu suurt alandlikkust.
On Minu armulik kutse neile, kes igatsevad
õnnelikkust, rahu ja rahuldust, mida nad maailmas ega selle sihtides iial leidnud ei ole. Neile
kõlab: Tulge Minu juurde ja Mina annan teile
hingamise.
Kuid neile, kes ei tunne vajadust Minu järele,
kes Mind visalt tagasi lükkavad, kes sulgevad oma
südameukse, et Ma ei saaks siseneda  neile lähenen Ma alandlikus igatsuses. Isegi kui Ma näen,
et kõik on suletud ja lukustatud, seisan Ma Kerjusena, koputades ja koputades, Taevase Kerjusena Oma Suures Alandlikkuses.
Ärge kunagi mõtelge, et need, kes on teid
minema saatnud või unustanud, peavad nüüd
ootama  teie neid ei vaja. Ei! Pidage Teda meeles 
Taevast Kerjust  ja õppige Minult alandlikkust.
Õppige, kui palju väärt on iga inimese õnn ja
rahu Minule, tema Jumalale. Õppige tundma  ja
palvetage, et võiksite jagada  Jumalikku Rahutust, mis ootab, et üks hing võiks leida rahu ja
hingamise Minus.

Minu Ilu. 26. november
Prohvet Jesaja taipas Minu hilisemate sõnade tähendust Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu, mida
võiks ka väljendada: Kel silmad on näha, see
nähku.
Jumal, kes pidi sündima maa peale, ei pidanud saama ihu, mis oleks nii ilus, et inimesed
Teda imetleksid ja järgiksid Teda Välimuse pärast.
Ei. Ta pidi olema selline, keda maailm põlgaks, ent Vaim selles ihus pidi nägijale silmale
olema täiuslikult ilus. Me nägime Teda, aga tal
ei olnud välimust, et oleksime Teda ihaldanud.
Paluge endale silmi, mis näevad Minu Loomuse ja Minu Vaimu Ilu. Veelgi enam  nagu usk
nägi Jumalikku Ilu Temas, kel ei olnud kuju ega
ilu, nii paluge, et teil oleks usk, mis näeks Armastust Minu tegudes ja kavatsustes teie jaoks. Maailm võib teiega sündivat pidada julmaks ja karmiks, kuid teie näete ususilmadega vaid seda, mida
olete ise igatsenud.
Õppige tundma Mind. Rääkige Minuga. Laske Minul teiega rääkida, et Ma võiksin teie armastavale südamele selgitada seda, mis praegu
tundub mõistetamatu ja mõttetu (Ei olnud tal
kuju ega ilu).
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Teid ei takistata. 27. november
Mitte meie, vaid Sinu Tahe, Issand.
Kui valesti on inimesed Mind mõistnud. Ma ei
taha, et ükski asetaks oma tahte vastumeelselt
Minu Altarile. Ma tahan, et sooviksite ja armastaksite Minu Tahet, sest selles peitub teie õnn ja
Vaimu rahu.
Kui tunnete, et ei suuda lasta Minul otsustada, siis ärge palvetage, et suudaksite teha Minu
Tahet, vaid et võiksite Mind paremini tunda ja
armastada. Sellises tundmises ja Armastuses veendute, et Mina tean teie elu kõige paremini ja tahan teile vaid kõige paremat.
Kui vähe tunnevad Mind need, kes arvavad,
et Ma tahan neid takistada. Kui sageli vastan Ma
hoopis nende endi palvetele kiireimal ja parimal
viisil.
Vaimu tee. 28. november
Jeesus, me tuleme Rõõmuga Sinu juurde.

järel, kui sõprus muutub üha sügavamaks, üha
siduvamaks, hakkab teie huvide ring taas järkjärgult avarduma.
Ärge pidage oma elu praegu piiratuks. Mul
on Oma Eesmärk, miks Ma teid muust tööst ja
huvidest teatud ajaks ära lõikan.
Tegelikult ei ole õige alustada kõrgete eesmärkide püstitamisest ja igatsusest teha maailmas palju vägevat tööd ning alles siis jõuda lähedase suhteni Minuga. Tee väljastpoolt sissepoole
on vale tee. Kui üks hing sellises tegutsemises
kord Minuni jõuab, pean Ma alustama meie Sõprust sellega, et lõikan katki sidemed, mis seovad
teda välismaailma avarusega. Kui ta on saavutanud jõu ja õppetunnid oma ahtamas sisemaailmas Minuga läbinud, siis võib ta oma elu avardada  seekord seest väljapoole liikudes  ning võtta
igasse kohtumisse, igasse sõprusesse kaasa oma
sisemaailma mõju.
See peab olema teie eluviis.
See on Vaimu tee. Inimesed mõistavad seda
sageli valesti.

Rõõm Minuga kohtumisest peaks üha enam ja
enam täitma teie elu. See sünnib. Teie elud peavad esmalt kokku tõmbuma  üha enam ja enam
 omaette eluks koos Minuga (meie kolm) ja see288
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Kui kaks on ühel nõul. 29. november
Kui kaks teie seast ühel nõul on maa
peal. Mt.18:19
Mina olen Tõde. Iga Minu Sõna on tõsi. Iga Minu
Tõotus täitub.
Esiteks  te olete koos Minu Nimel, teid
seob ustavus Minu vastu, te igatsete teha vaid
Minu Tahet.
Siis aga olen ka Mina seal ja ühinen teie palvetega, tehes teie nõudmised Enese omadeks 
sellega on aga vastus tagatud.
Kuid inimene ei ole võib-olla mõistnud kõike, mis nende sõnade taga peitub. Sest see, kui
kaks inimest on ühel meelel, et nende palve on
arukas, ja nad on veendunud, et sellele peab saama vastuse ja et sellele ka saadakse vastus  ei ole
sugugi seesama, kui kaks inimest nõustuvad millegi eest koos palvetama.

Oma mina juurest Jumala juurde.
30. november
Varjupaigaks on Iidne Jumal. 5.Ms.33:27
Koht, kuhu põgeneda, pühamu. Varjupaik valearusaamade eest, iseenda eest. Te võite minna teiste eest oma olemuse salapaika, kuid kuhu saate
põgeneda iseenda eest, oma ebaõnnestumiste,
nõrkuse, pattude ja eksimuste eest?
Igavese Jumala Varjupaika. Kuni te Tema
Mõõtmatuses unustate oma väiksuse, kurjuse,
piiratuse.
Kuni kergendus turvalisusest muutub Rõõmuks hinnalise varjupaiga üle ning te kogute endasse Jumalikku ja saate jõudu, et võita.
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D E T S E M B E R

Vastutus. 1. detsember
Mina olen teie kõrval. Inimene Jeesus, kes mõistab kõiki teie nõrkusi ja näeb teie võitlusi ja vallutusi.
Pidage meeles, et Mina olin Nõrkade Kaaslane. Valmis kustutama nende nälga. Õpetades Oma
jüngritele vastutust kõikide ees, mitte üksnes lähedaste ja armsate, vaid ka rahvahulkade ees.
Issand, lase rahval minna, et nad läheksid
küladesse ja ostaksid enestele toidupoolist, ütlesid Mu jüngrid, tundmata kaasa nõrkevatele ja
väsinud meestele, naistele ja lastele.
Kuid Mina õpetasin neile, et Jumalik Kaastunne tähendab vastutust. Andke teie neile süüa,
oli Minu vastus. Ma õpetasin, et kaastunne ilma
vahenditeta kurjuse või häda vastu on väärtusetu.
Andke teie neile süüa. Kuhu on suunatud
teie kaastunne, sinna peate te ka ise minema  kui
võimalik. Tuletage seda meelde ka oma vajadustele mõteldes. Oodake siis Minult samasugust
suhtumist.

Teenija ei ole ülem oma Isandast, eriti Vaimulikes asjades. Mida Ma õpetasin Oma jüngritele, seda teen ka Mina ise.
Teadke, vaevatud ja väsinud inimesed elu järvekaldal, et Ma rahuldan teie vajadused meelsasti
ja heldelt.
Ideaalne inimene. 2. detsember
Tulge Minu ligi, kingad jalast võetud, vaikses aukartuses ja imetluses. Tulge ligi nii nagu Mooses
ligines põlevale põõsale.
Ma kingin teile armastava sõbra läheduse, aga
Ma olen ka Jumal ja meie suhte ime  teie ja
Minu läheduse ime  tähendab teile seda rohkem, kui te vahel näete Jumala Poja Majesteetsust.
Tulge ligi põhjatus usalduses, mis on ülevaimaks palveks. Tulge Minu ligi. Ärge anuge eemal
seistes  isegi mitte tulega rüütatud Jumala ees.
Tulge ligi. Tulge ligi  mitte anujate, vaid kuulajatena. Mina olen Anuja, kui Ma teile avaldan
Oma soovid. Sest see Majesteetlik Jumal on ka
Vend, kes väga igatseb, et te oma kaasvendi teeniksite ja  veelgi enam  et osutuksite sellisteks,
nagu Tema teid ette kujutab.
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Te räägite, et pettute kaasinimestes, sest nad
ei vasta teie ettekujutusele ja ideaalile. Aga Mina?
Ma näen iga inimese puhul ideaali  seda inimest, kes ta võiks olla, sellist, nagu Ma tahaksin,
et ta oleks.
Mida tunneb Minu Süda, kui see inimene ei
suuda ideaalini jõuda? Inimestel võib olla palju
pettumusi, aga need ei ole võrreldavadki Minu
pettumustega. Pidage seda meeles ja püüdke olla
sellised sõbrad, nagu Mina teid ette kujutan.
Teekond Minuga. 3. detsember
Ärge vaevake oma meeli mõistatustega, mida te
ei suuda lahendada. Võib-olla ei leia te lahendust
enne, kui olete maisest elust lahkunud.
Pidage meeles sõnu, mida Ma teile sageli ütelnud olen: Mul on teile veel palju ütlemist, aga te
ei või nüüd seda kanda. Samm-sammult, asteastmelt võite oma teekonnal ülesmäge edasi
minna.
Olge aga kindlad ühes  see on teekond koos
Minuga. Te leiate Rõõmu, mida tunnevad need,
kes koos Minuga kannatavad. Ent mitte kannatuse tulemusena, vaid lähedase osaduse tõttu Minuga, kuhu kannatus teid lükkas.

Valude Mees. 4. detsember
Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune,
kelle pealt silmnägu ära pööratakse: Ta
oli põlatud ja me ei hoolinud Temast.
Js.53:3
See, et neil sõnadel on Ilus kaja südameis, mis on
häälestatud kuulma Ilusat, on tunnistuseks, et
süda vajab Valude Meest. Et ei nähta midagi põlastusväärset Temas, keda maailm põlgas. Et nähakse tohutut vahet Taeva ja maailma väärtushinnangute vahel. Kuulsus ja heakskiit saadavad
maailma vägevaid, põlastus ja hülgamine Jumala
Poega.
Üks asi, mida Mu jüngrid peavad alati püüdma teha, on jätta kõrvale maailma väärtushinnangud ja mõõta asju üksnes Taevase mõõdupuuga.
Ärge otsige inimeste kiitust ja tähelepanu. Need
ei ole teie jaoks. Te järgite põlatud Kristust. Vaadake, kuidas märatsev rahvahulk vilistab, loobib
kive ja pilkab, kuid tolles väikses rahulikus grupis
tuntakse õnne ja Rõõmu, mida põlastavad hulgad
iial ei tunne.
Jälitage seda väikest gruppi pilgetega ja kivide
ning te näete selles vaid viletsaid, naeruväärseid
ja põlatavaid inimesi. Olge üks nende hulgast ja
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te tunnete Jumala Majesteetsust Tema juures, kes
oli põlatud ja hüljatud. Kiiduavaldused või pärg
Tema peas pigem kahandaksid Tema Majesteetsust.
Pimedatel tundidel, inimliku abi puudumisel
hoidke Valude Mehe ligi. Tundke Minu Armastuse Käepigistust vaikivas, kuid täielikus mõistmises. Ka Mina olin valudega tuttav. Ükski süda
ei või valutada, ilma et Minugi Süda valutaks. Ta
oli põlatud ja me ei hoolinud Temast.
Varustamise seadus. 5. detsember
Esimene vaimumaailma seadus on andmise seadus. Andke kõikidele, keda kohtate või kellega
teie elud kokku puutuvad, osa oma palvetest, oma
ajast, iseendast, oma armastusest ja mõtetest. Esmalt peate seda andmist harjutama.
Seejärel andke selle maailma asju ja raha, nii
nagu seda on teilegi antud. On vale anda raha ja
materiaalset abi, enne kui teil on kujunenud harjumuseks päevast päeva üha enam anda vaimulikke asju.
Andke, andke, andke parim neile, kes seda
vajavad. Olge helded andjad. Andke, nii nagu Ma
ütlesin, et Minu Isa Taevas annab. Tema laseb

päikesel tõusta heade ja kurjade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Pidage
meeles, nagu Ma teile olen ütelnud, et te annaksite alati vajadusest ja mitte teenetest lähtudes.
Kui te andes mõtlete tõelisele vajadusele, mida
rahuldate, siis sarnanete kõige rohkem Taevase
Isaga, Helde Andjaga.
Kui saate Minult, peate rahuldama nende vajaduse, keda Ma teie juurde saadan. Kõhklemata
ja piiramata. Nende lähedane või kauge suhe teiega ei tohi kunagi midagi lugeda. Juhinduge vaid
nende vajadusest. Palvetage, et teist saaksid helded andjad.
Valmistuge kiusatusteks. 6. detsember
Issand, anna meile Väge võita kiusatus,
nii nagu Sina võitsid kõrbes.
Esimene samm kiusatuse võitmisel on selle nägemine kiusatusena. Enese lahutamine sellest.
Ärge arvake, et kiusatus tuleb väsimusest, haigusest, vaesusest või närvipingest, millega võiksite end hästi vabandada. Saage aru, kui olete kuulnud Minu häält ja hakkate täitma oma ülesannet,
Minu heaks töötades ja Mulle hingi võites, peate
valmistuma vägevaks rünnakuks kurja poolt, kes
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püüab kogu oma jõuga teid ärritada ja töötamast
takistada. Olge selleks valmis.
Kui satute siis suurematesse või väiksematesse kiusatustesse, teatke, et need on kurja kavatsused Mind tõkestada. Siis saavutate võidu lihtsalt
Armastuse pärast Minu vastu.
Eluleib. 7. detsember
Mul on rooga, mida teie ei tea.
Need olid Minu sõnad jüngritele Minu maapealse töö algusaegadel. Hiljem selgitasin Ma neile
Jumala ja hinge vahelist Kuninglikku Liitu, milles jõud, elu ja roog kanduvad Ühelt teisele.
Roog on ihu toitmiseks. Jumala Tahte tegemine toetab ja tugevdab Elu. Toituge sellest.
Vaim nälgib, kui te ei suuda täita Minu Tahet
ega sellest rõõmu tunda. Kui palju räägitakse maailmas nälgivatest kehadest! Aga nälgivad hinged?
Olgu teie roaks tõesti Minu Tahte täitmine.
Sellest saate Jõudu ja Väge.

Minu Kuningriik. 8. detsember
Ja te teete veel suuremaid tegusid, kui need
on, sest Mina lähen Isa juurde.
Paljud neist, kes olid koos Minuga, kui Ma maa
peal tegutsesin, pidasid Minu asja lootusetuks juhtumiks. Minu jüngritegi usk oli pooleldi kahtlev,
pooleldi imestav. Kui nad kõik Mind hülgasid ja
põgenesid, siis mitte niivõrd kartusest Minu vaenlaste ees kui veendumusest, et Minu Missioon 
kui ilusaks nad seda ka ei olnud pidanud  oli
luhtunud.
Vaatamata kõigele, mida Ma olin neile õpetanud, vaatamata Viimasel Õhtusöömaajal avaldatule, olid nad salajas ikkagi kindlad olnud, et otsustaval hetkel  kui variserid oma viha Minu
vastu avalikult tunnistavad  kutsun Ma appi väed,
asun juhtima Oma järgijaid ja rajan Oma maapealse kuningriigi. Isegi jüngrid, kel olid silmad
nägemaks Minu Vaimuriiki, arvasid, et maised
jõud olid Minust võitu saanud.
Kuid koos Ülestõusmisega saabus ka lootus.
Usk elustus taas. Nad pidid hakkama üksteisele
meelde tuletama Minu sõnu. Nad pidid saama
kindluse Minu Jumalikkuse ja selle kohta, et Ma
olin Messias, kindluse, mille puudumine neis oli
Minu tööd maa peal pidurdanud. Nad pidid saama
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Minu Väe Nähtamatus Maailmas  Püha Vaimu,
kes neid aitaks.
Pidage meeles, et Ma tulin rajama Kuningriiki  Jumala Riiki. Kes elasid Jumala Riigis, töötasid selle heaks, tehes vägevamaidki tegusid kui
need, mida Mina sain teha. Kui inimesed nägid
Minus Jumalat, suurenes lihtsalt võimaluste hulk
Minu Nimel tegutseda, mitte ei ilmnenud suurem Vägi ega elatud vägevamat Elu. Minu tegevuse eesmärgiks maa peal oli koguda Enda ümber Oma Riigi tuumik ja õpetada neile Jumala
Riigi Tõdesid. Nende Tõdede järgi pidid nad hakkama elama ja töötama.
Teie otsingud tasutakse. 9. detsember
Issand, kõik inimesed otsivad Sind.
Kõik inimesed otsivad Mind, aga kõik ei tea, mida
nad tahavad. Nad otsivad, sest nad ei ole rahul,
mõistmata, et Mina olen nende otsingute siht.
Pidage suurimaks rõõmuks võimalust olla
oma elu, kannatuse, sõnade ja armastuse läbi vahendiks, et tõestada otsijaile, et nende otsimine
lõpeks siis, kui nad näeksid Mind.
Võtke Mind Eeskujuks. Ma jätsin Oma töö 
näiliselt suurima töö  hingede päästmise ja eral-

dusin, et otsida osadust Oma Isaga. Kas Ma ehk
teadsin, et paljude puhul oli tegu tühja uudishimuga? Kas ma teadsin, et Jumalariiki ei tormata?
Et üksnes vaikne hääl  mitte rahvahulkade karjumine  veenab inimesi selles, et Mina olen Jumala Poeg?
Miks lasta end ümbritseda hulkadest, kui need
hulgad ei soovi tegelikult Minult õppida ega Mind
järgida. Järgnege Kristusele vaiksetesse palvepaikadesse.
Vaiksed hetked. 10. detsember
Võib olla palju hetki, mil Ma ei avalda midagi, ei
käsi midagi, ei anna juhatust. Kuid teie tee ja ülesanne on selge  õppida päev-päevalt üha enam
tundma Mind. Seda võimaldavad teile need vaiksed hetked koos Minuga.
Võib-olla palun Ma teil vaikselt istuda ega
lausu teile ühtegi sõna, mida võiksite kirja panna.
Ent see ootamine koos Minuga toob teile samal
ajal lohutust ja Rahu. Üksnes sõbrad, kes üksteist tunnevad ja armastavad, suudavad koos vaikida.
Võib juhtuda, et Ma tõestan meie sõprust sellega, et palun teil vaikselt oodata ja puhkan ühes
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teiega, olles veendunud teie Armastuses ja mõistmises. Niisiis oodake, armastage, rõõmustage.
Päikesetõus. 11. detsember
Neile, kelle elu on olnud täis võitlust ja muret,
kes on tundnud  nagu teiegi  elamise vaeva ja
ahastava südame valu Minu vaese maailma pärast  neile jüngritele kingin Ma Rahu ja Rõõmu,
mis toovad uue Elukevade, elustavad nooruse,
mille nad Minu ja Minu maailma eest on ohverdanud
Pidage iga päeva Minu kingitud rõõmsaks
päikesetõusuks. Lihtsad igapäevased ülesanded,
mida te täidate Minu jõus ja Armastuses, loovad
teis teadmise suurimate lootuste täitumisest.
Oodake suuri asju. Oodake suuri asju.
Muretu. 12. detsember
Täiuslik armastus ajab kartuse välja.
Armastus ja kartus ei saa koos elada. Oma loomuste tõttu ei ole neil võimalik kõrvuti seista.
Kuri on võimas ja hirm on üks kurja võimsamaid
relvi.

Seepärast võib hirm peagi nõrga ja kõhkleva
armastuse välja juurida, ent täiuslik Armastus,
usaldav Armastus jääb alati Võitjaks ning võidetud hirm peab segaduses põgenema.
Mina aga olen Armastus, sest Jumal on Armastus ja Mina ja Isa oleme üks. Seega saate täiusliku Armastuse, mis kartuse välja ajab, ainult siis,
kui lasete Minul üha rohkem oma ellu tulla. Te
võite hirmu võita üksnes Minu Läheduse ja Minu
Nimega.
Hirm tuleviku ees  Jeesus on meiega.
Hirm vaesuse ees  Jeesus varustab meid.
Ja nii kõikide hirmu kiusatuste puhul. Ärge
laske hirmul siseneda. Rääkige Minuga. Armastage Mind. Ja Minu Väe tajumine täidab teid, nii
et ükski kartus ei saa teie meeli enam täita. Olge
tugevad Minu Armastuses.
Lakkamatu Juhatamine. 13. detsember
Rõõmutäius. Rõõm Lakkamatust Juhtimisest.
Rõõm teadmisest, et iga pisiasi teie elus on Minu
poolt planeeritud rikkaliku helluse ja Armastusega.
Oodake igal sammul Juhatust. Oodake, et teile
näidataks Minu teed. Mõte sellele armastavale
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juhtimisele peaks teile suurt Rõõmu valmistama.
Kõik Elu vastutus võetakse teie õlgadelt. Kõik
asjaajamise mure võetakse ära. On tõesti suur
Rõõm tunda end nii vabana ja ometi veendununa, et kõik on korraldatud.
Oo, kui imeline on Jumala juhitud elu. Sellistes tingimustes mõelda millestki kui võimatust
oleks sama, mis öelda, et Mina ei suuda seda teha.
Nii öelda tähendab aga Mind salata.
Tormid. 14. detsember
Meie armastav Issand, me täname Sind
Sinu kaitsva väe eest.
Ei ole midagi imelisemat kui hing, keda kaitseb
Minu Vägi. Kurjusejõud märatsevad võimetuina.
Marud raevutsevad asjata.
See on nagu vägeva lärmaka linna keskel asetsev varjuline aed lillede ja puude, mesilaste, liblikate ja purskkaevudega. Püüdke oma elu sellisena näha.
Mitte ainult rahuliku ja kõigutamatuna, vaid
ka lõhnava ja ilusana. Olge valmis tormideks.
Teadke, et teil ei saa olla sellist ühendavat sõprust
ja liitu sooviga teha Minu tööd või sellist suurt
Armastust Minu vastu, ilma, et see tekitaks kade-

dust, viha ja pahatahtlikkust neis, kes ei ole Minu
poolel.
Mida vaenlane ründab? Kindlust ja kantsi 
mitte tühermaad.
Minu vari. 15. detsember
Õppige elama iga päev Minu Väes ja teadlikena
Minu Lähedusest  ka siis, kui Rõõm näib olevat
kadunud. Pidage meeles, et kui vahel näibki teie
elu kohal olevat vari, siis ei tähenda see Minu
kaugenemist. See on Minu vari, mis seisab teie ja
teie vaenlaste vahel.
Ka kõige lähedasemate ja armsamate juures
tuleb ette vaikseid päevi. Te ju ei kahtle nende
Armastuses, ehkki ei kuule nende naeru ega tunne erilist rõõmu nende lähedusest.
Vaiksed hallid päevad on kohuse täitmiseks.
Tööks rahulikus veendumuses, et Ma olen teiega.
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Mis on Rõõm. 16. detsember

Õnnistuse tingimused. 17. detsember

Issand, kingi meile Rõõm, mida ükski
meilt ära ei võta  ei inimesed, ei vaesus,
ei erinevad olukorrad ega tingimused.

Jeesus, me armastame Sind. Me näeme,
et sina oled kõik asjad kavandanud. Me
rõõmustame selle üle.

Te peate saama Minu Rõõmu. Kuid praegu on
teie elu nagu marss  vaevarikas marss Rõõm
tuleb, aga praegu ärge mõtelge sellele, mõtelge
vaid marsile. Rõõm on tasu
Ma tõotan kinkida teile Rõõmu, ent tõotuse
ja Rõõmu tundmise vahel seisavad ebaõnnestumine, pettumine, salgamine, hülgamine, lootusetus, seejärel lootus, ootus ja julgus ohtudes.
Rõõm on tasu kannatlikkuse eest otsida Mind
ka hallides päevades, usalduse eest ka kui ei nähta Rõõm on justkui teie südame vastus Minu
naeratusele, kui Ma näen teie ustavust
Ärge arvake, et kõik teie elus on vale, kui te
seda ei tunne Pidage meeles, et ehkki te ei ole
veel rõõmsad, olete vaprad. Ent julgus ja isetu
mõtlemine teistele  nagu Rõõmgi  on samuti
kindlaks tunnistuseks sellest, et olete Minu jüngrid.

Rõõmustage selle üle, et olete Minu omad. Minu
Kuningriigi alamatel on palju eeliseid. Kui ma
ütlesin, et Minu Isa laseb Oma päikest tõusta
kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete
ja ülekohtuste peale, siis pange tähele, et Ma
kõnelesin ajalikust ja materiaalsest õnnistusest.
Ma ei mõtelnud, et usklikku ja uskmatut saaks
kohelda ühel viisil. See ei ole võimalik; Ma võin
küll anda mõlemale võrdselt vihma, päikest, raha
ja maiseid õnnistusi, kuid Jumalariigi õnnistuste
puhul on see võimatu.
Viimaste saamisel kehtivad teatud tingimused. Minu järgijad ei ole seda alati mõistnud, aga
on oluline, et nad seda mõistaksid, kui nad mõtlevad Minu korraldusele, mis järgnes: Teie olge
siis täiuslikud, nõnda nagu teie Taevane Isa on
täiuslik.
Oleks võimatu püüda jagada kõikidega võrdselt Armastust ja Mõistmist ning oma mõtteid.
Kuid ajalikke ande jagage nagu Minu Isagi. Tehke
kõike Armastuses ja tõeliselt andestava meelega.
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Nähke imesid. 18. detsember
Mõtelge end otse Minu Kuningriigi südamesse.
Vaadake Minu varaaitade külluslikkust ja sirutage
oma käed selle järele.
Nähke imesid, paluge imesid, võtke need endaga kaasa. Pidage meeles, et see ilus maa, millel
elate, oli kord Jumala Mõte. Mõtelge, kuidas teie
mõttest võiks üks nurgake sellel maal saada Issanda Aiaks, Betaania-koduks teie Õpetajale, kohaks, kuhu Mul on õigus tuua Oma sõpru, vajaduses olijaid, et nad võiksid seal Minuga rääkida
ja leida rahu.

kõigest. Kuulake Mind alati. Tundke Minu hella
ligiolu, asendades hirm alati mõtetega Minule.
Kurjuseväed on valvel, nii nagu on valvel kaitstud linna piirajad  eesmärgiga leida mõni nõrk
koht, seda rünnata ja niiviisi sisse pääseda. Nõnda luurab teid kuri, püüdes teid ootamatult tabada mõne hirmuga.
Hirm võib olla üsna tühine, kuid see võimaldab kurjal leida nõrga koha ja sissepääsu ning
tormates saabuvadki meeleheide, kahtlused ja teised patud. Palvetage, Mu armsad, endile Täiuslikku Armastust, mis tõesti ajab välja kõik kartuse.

Täiuslik Armastus. 19. september

Masendus. 20. detsember

Meie Issand, kingi meile Oma Täiuslik
Armastus, mis ajab välja kõik hirmud.
Ärge kunagi kartke kedagi ega midagi. Ärge kartke, et Ma teid jätan. Ärge kartke, et teie usk kaob.
Ärge kartke vaesust ega üksildust. Ärge kartke, et
te ei leia teed. Ärge kartke teisi. Ärge kartke nende mõistmatut suhtumist.
Kuid see täielik hirmu puudumine, Mu lapsed, on Täiusliku Armastuse tagajärg. Täiuslik
Armastus Minu ja Mu Isa vastu. Rääkige Minuga

Võidelge hirmuga, nagu võitleksite katkuga. Võidelge Minu Nimel Ka kõige väiksem hirm on
lõige Armastuse köitesse, mis teid Minuga seovad.
Kui väike see ka ei tunduks, ajapikku kuluvad
köied üha nõrgemaiks ning siis piisab vaid ühest
pettumusest või ehmatusest, et need puruneksid.
Võidelge hirmuga.
Masendus on üks hirmuseisund. Võidelge ka
sellega. Võidelge. Võidelge. Masendus on jälg,
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mille jätab hirm. Võidelge ja võitke. Armastuse
pärast Minu vastu, Minu hella ja ustava Armastuse pärast teie vastu  võidelge, armastage ja
võitke!
Naeratage leplikult. 21. detsember
Lapsed, pidage iga hetke Minu poolt kavatsetuks
ja korraldatuks. Pidage meeles, et teie Õpetaja on
iga päeva väikeste sündmuste Issand. Kõigis väikesis asjus tundke Minu õrna käepigistust. Jääge
või minge  nii nagu suunab teid see Armastuse
puudutus.
Hetkede Issand, lumehelbe ja vägeva tamme
Looja. Õrnem pigem lumehelbe kui tammega.
Ja kui asjad ei lähe nii, nagu olete kavatsenud,
naeratage Mulle leplikult Armastuse naeratust 
ja ütelge, nagu ütleksite oma armastatule: Olgu
siis nii, nagu Sina tahad, teades, et Oma Armastuses teen Ma selle tee teie jalgadele nii kergeks
kui võimalik.

Rakendage Minu kaitset. 22. detsember
Ärge kartke kurja, sest Mina olen kurja ära võitnud. Tal on võimalik haavata vaid neid, kes ei tule
Minu kaitse alla. See ei ole enesetundeküsimus,
vaid kinnitatud tõsiasi.
Te peate vaid veendunult ütlema, et see 
mis see ka ei oleks  ei või teid haavata, sest Mina
olen selle ära võitnud. Lapsed, olge kindlad Minu
võitvas Väes  mitte üksnes elu suurtes, vaid ka
väikestes asjades. Teadke, et kõik on hästi. Olge
selles veendunud. Harjutage seda. Õppige,
kuni see teadmine saab vaistlikuks ja vankumatuks.
Rakendage seda üsna väikeste asjade puhul ja
märkate, et see toimib lihtsalt ja loomulikult, armastuses ja usalduses ka elu suurtes asjades.
Maailma laul. 23. detsember
Me palume Sind, Issand, õnnista meid ja
näita meile teed, mida mööda Sa tahad,
et me läheksime.
Kõndige Minuga Rahuteed. Külvake Rahu  mitte
lahkhelisid  kuhu te ka ei läheks. Kuid see peab
olema Minu Rahu.
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Mitte kunagi Rahu, mis oleks vaherahu kurjusevägedega. Mitte kunagi harmoonia, mis tähendaks teie elumuusika kohandamist maailma
meeleolu ja muusikaga.
Minu jüngrid eksivad sageli, arvates, et kõik
peab olema harmooniline. Ei! Ei, kui see tähendab maailma laulu laulmist.
Mina  Rahuvürst  ütlesin, et Ma ei ole
tulnud tooma Rahu, vaid mõõka.
Ta tuleb. 24. detsember
Meie Issand, Sa oled siin. Lase meil tunda Sinu ligiolu.
Jah, kuid pidage meeles, et esimene Tervitus peab
olema nagu Tarkade tervitus Petlemas  sõime
ees. Te ei saa Mind tervitada kui Kuningat ja Issandat Taevases kirkuses, enne kui olete Mind
tervitanud Tarkade kombel  Mind kui ühte madalaimaist, kui maistest rikkustest ilmajäetut.
Kummardage siis alandlikku  Petlema Last 
alandlikkusega.
Peale seda kummardage aga meeleparanduses. Patustena seisate Minu kõrval Jordani jões,
Johannese ristituina, kummardades Mind kui
Patuste Sõpra ja Teenijat.

Mõtelge palju Minu Elule. Astuge Minu
kõrvale. Jagage seda Minuga. Alandlikkus, Teenimine, Kummardamine, Ohverdamine, Pühitsemine  astmed Kristlikus Elus.
Petlema Lapsuke. 25. detsember
Põlvitage Petlema Lapse ette. Võtke omaks tõsiasi, et Taevariik on alandlikele ja lihtsaile.
Tooge Mulle  Kristus-lapsele  oma annid,
mis on tõesti maailma targemate annid.
Kuld  teie raha.
Viiruk  pühitsetud elu armastamine.
Mürr  Minu ja maailma vaevade jagamine.
Nad tõid Temale ande, kulda ja viirukit ja
mürri.
Tervis ja rikkus. 26. detsember
Ärge kartke, te leiate nii tervise kui rikkuse. Minu
rikkuse, millest piisab nii teie vajadusteks kui
Minu tööks, mida igatsete teha.
Raha kogumine ja sellega uhkeldamine ei ole
Minu Jüngrite jaoks.
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Rännake läbi maailma, otsides vaid vahendeid Minu Tahte ja töö tegemiseks. Ärge hoidke
enesele midagi, mida te ei kasuta. Pidage meeles,
et kõik, mis Ma teile annan, kuulub Mulle ja on
antud teile vaid kasutamiseks. Kas kujutaksite
Mind ette varandusi kogumas? Teiegi ei tohi seda
kunagi teha. Toetuge Minule.
Koguda tuleviku jaoks tähendab karta ja kahelda Minus. Hävitage kohe igasugune kahtlus.
Elage Rõõmus Minu pideva Läheduse üle. Alistuge Mulle igal hetkel. Täitke iga tühiseimatki
kohustust kui Minu palvet, Minu jaoks ja armastusest Minu vastu. Elage nii, armastage nii ja töötage nii
Väikeste Teenete Apostlid jäävad alati noorteks.
Auline töö. 27. september
Ma olen teid paljust vabastanud, et teie elu oleks
tõeline heaolu. Ehitatud kivi kivi järel kindlale
vundamendile, Kaljule  teie Õpetajale, Kaljule 
Kristusele.
Teie elu peab olema distsipliini ja rõõmsa kordamineku elu Ärge kunagi laske silmist aulist
tööd, milleks olete kutsutud.

Ärgu rikkused ega mugavus ahvatlegu teid
imetegude teelt, mida te käite koos Minuga.
Armastage ja olge rõõmsad. Usaldage ja palvetage. Minge armastavas alandlikkuses vastu võidule.
Tunnustähed ja tunded. 28. detsember
Meie Issand, Sa oled siin. Lase meil tunda Sinu ligiolu.
Ma olen siin. Ärge tundke liigset vajadust tunnete järele. Kui palute liiga palju tundeid, siis
palute tunnustähte, vastus on aga sama: Aga talle
ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona
tunnustäht. Sest otsekui Joona oli valaskala
kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm
ööd.
Varjatud uskmatute silmade eest. Uskliku
jaoks on see aga ajutine vari, millele järgneb auline ülestõusmine
Mis loeb see, mida tunnete? Loeb see, kes
Mina olen, olin ja alati saan olema teie jaoks 
Ülestõusnud Kristus Tunne, et Ma olen teiega, võib sõltuda igast teie mööduvast meeleolust,
olukorra muutusest, tühjast-tähjast.
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Mind aga ei mõjuta olukorrad Mina pean
antud Lubadust. Ma olen siin, teiega üks hellas
Armastuses ja sõpruses.
Töö ja palve. 29. detsember
Töö ja palve esindavad kahte jõudu, mis tagavad
teie õnnestumise. Teie töö ja Minu töö. Sest palve  usupalve  põhineb veendumusel, et Mina
töötan teie heaks, koos teiega ja teis.
Minge edasi rõõmsalt ja kartmatult. Mina olen
teiega. Inimeste juures võib teie ülesanne olla
võimatu, kuid Jumala juures on kõik asjad võimalikud.
Inimeste püüdjad. 30. detsember
Kui mõtlete neile, kellest olete kuulnud, et nad
on ahastuses, kas te siis ka vahel mõtlete, kuidas
Minu Süda nende valu ja ahastuse pärast valutab?
Kui Ma vaatasin Jeruusalemmale ja nutsin
tema pärast, kui palju enam ei peaks Ma nüüd
nutma nende vaevatud südamete pärast, elude
pärast, kes püüavad elada ilma Minu kaitsva
Väeta.

Nad ei taha tulla Minu juurde, et saaksid
Elu.
Elage selle nimel, et tuua inimesi Minu juurde. Mina olen ainus Õnne ja Südamerahu Allikas.
Jeesus on Võitja. 31. detsember
JEESUS.
Selle Nime abil võidate. Ärge nimetage Mu
Nime  Jeesus  alandatud kerjustena, vaid inimestena, kes on tundnud ära oma sõbra. Sa pead
Temale nimeks panema Jeesus, sest Tema päästab
Oma rahva nende pattudest.
Ja patud ei tähenda mitte ainult pahet ja
mandumist, vaid ka kahtlusi, hirme, pahameelt,
masendust, kannatamatust ja Armastuse puudumist suuremates ja väiksemates asjades. Tema
päästab Oma rahva nende pattudest. Ainuüksi
Minu Nime nimetamine tõstab hinge mõttetu
ärrituse orust üles mägede kõrgusele.
Tema päästab Oma rahva nende pattudest.
Lunastaja ja Sõber, Rõõmutooja ja Elupäästja,
Teejuht ja Õpetaja  Jeesus. Kas vajate vabastamist argusest, keerulistest olukordadest, vaesusest, ebaõnnestumisest, nõrkusest?

316

jumal.p65

317

316-317

02.12.04, 16:01

Ei ole muud Nime, kelles meid päästetakse  JEESUS. Nimetage Minu Nime sageli.
Võtke vastu Vägi, mida see teile annab.
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