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JAG ÄR MED ER
(Ny utvidgad upplaga)
Från hela världen kommer uppskattande omdömen om dessa ord av gudomlig
uppmuntran och ledning från den Uppståndne Herren Jesus Kristus genom Hans
Helige Ande … ord som mottagits under bönestunder av Fader John Woolley f.d.
kaplan vid ett brittiskt sjukhus. Tillsammans med dessa ord kom ett löfte från Vår
Herre om att Hans ord skulle spridas på ett underbart sätt – ett löfte som nu håller
på att förverkligas.
”JAG ÄR MED ER” erbjuder en enastående hjälp för den som vill följa den kristna
vägen, som ofta är svår att vandra. Den är en oumbärlig vägledare vid bönestunder
och bibelstudier. Dessa ord förmedlar en stark förnimmelse av Guds närhet; de
skänker ro, och underbar styrka. Ledare inom kyrkan, och ett stort antal läsare (från
alla kristna samfund) vittnar ständigt om att de blivit upplyfta och inspirerade av
denna lilla bok … ofta på ett sätt som förvandlat deras liv.

***
Bevis på uppskattning.
”JAG ÄR MED ER’ bringar frid och tröst till alla som läser den”
(Cormac Murphy O´Connor,
Ärkebiskop av Westminster, England)
”JAG ÄR MED ER’ är en mycket speciell bok, som kommer att bli till välsignelse
för oräkneliga människor”
(Prebendary John Pearce, England)
”Jag har aldrig förr upplevt en sådan närhet till Jesus”
(Fran Gunning, U.S.A.)
” En underbar andaktsbok; vi använder den dagligen
(Dr Donald English, f.d. ordförande för Metodistkonferensen)

”JAG ÄR MED ER’ kommer att beröra många människor.”
(Fr. Robert de Grandis U.S.A.)
”Guds Helige Ande andas genom varje sida
( Fader Robert Llewelyn, England)
”Guds beröring finns i dessa vackra ord”
(Margaret Green, Kanada)
”En under bar bok som jag alltid bär med mig”
(Fr.MichaelClothier,O.S.B)
”JAG ÄR MED ER” är så mäktig.”
(Barbara Anicich,USA)
”JAG ÄR MED ER’ är en liten juvel”
(Författarinnan Joyce Huggett
”Underbart inspirerande”
(Betty Topscott U.S.A.)
” JAG ÄR MED ER’ öppnar på ett underbart sätt dörren till Guds närvaro. Det är en
verklig glädje att läsa den.”
(Bishop John Crowley)
”Jag anbefaller ’JAG ÄR MED ER’ till alla personer som söker att fördjupa sitt
andliga liv”
(Kardinal Basil Hume
f.d. Ärkebiskop av Westminster, England)
” Gud talar på ett mycket mäktigt sätt”
(Mgr. Seamus Kilbane)
”Boken har förvandlat mitt liv”
(Fr. Bernard, S.J India)
”Den underbaraste bok jag någonsin läst”
(Fr.Tom Cass Tyneside,England)

Hur man använder den här boken
Orden i JAG ÄR MED ER läses vanligen i den ordning som de står i boken, men i
slutet av den kompletta, inbundna boken finns det en innehållsförteckning, som kan
användas för särskilda personliga behov och oväntade kriser
Många läsare har funnit att om de ber en bön i förväg, slår de ofta upp den rätta
sidan och finner alltid ett ord för det aktuella behovet.

BIBELCITATEN
Bibelverserna - som för det mesta citeras i första person singularis – är avsedda att
bekräfta/komplettera vår Herres ord i ”JAG ÄR MED ER”.

MIN BÖN FÖR DIG
Må Herren Jesus Kristus
tala till ditt hjärta,
om och om igen,
genom sina ord i denna bok
Må Han rikligen välsigna dig,
och varje dag dra dig
närmare sig.

John A. Woolley

1.

Jag är hoppet för alla människor i hela världen. Men det är så få som
känner det i djupet av sina hjärtan. I Mig ligger uppfyllelsen av den
mänskliga naturens alla komplicerade önskningar och möjligheter.
Du vet att alla förmågor, som du ser hos Mig, är tillgängliga för dig. Är
du ledsen, Mitt barn, att du så ofta underlåter att använda dig av dem? Ja,
detta är världens misslyckande - att människorna inte tillgodogör sig det
som finns där för dem, i Mig.
Se alltid Mig framför dig som ditt enda sanna hopp. Förvissa dig om att
din hand ligger tryggt i Min ...Förkunna Mig som mänsklighetens hopp
för alla i din närhet... Allteftersom du märker vilka framsteg du gör
tillsammans med Mig, så växer den övertygelse med vilken du kan
berätta för andra människor om vad Jag skulle kunna betyda för dem!
Jag vet att i ditt hjärta finns en längtan at lära känna Mig mera
fullkomligt. Jag sätter värde på denna längtan, och därför kan du lita på
att Jag har tålamod med alla dina misslyckanden. Det är naturligtvis på
grund av Min nåd som du kan bevara denna längtan - och mer och mer
bli förenad med Mig.
Den som kommer till Mig skall jag inte visa bort.
(John 6.37)

2.
Långt innan Min kärlek var uppenbar på jorden, hade den tagit sig
uttryck i skapande. Fastän man ser Min skaparförmåga som en kraft eller
ett mysterium, så har den sitt ursprung i kärleken ... en fortgående kärlek.
Tillvaron, som du ser den, är ofta förbryllande och skrämmande, men låt
dig hänföras av tanken att Fadern blivit synlig i Sin skapelse. Han har
blivit ett med den. Han har överlåtit sig åt den. I det ögonblick i historien
då Jag stod mitt emellan Guds kärlek och människans hopp och fruktan,
fick allt sant andligt medvetande sin början.
Du kommer att bli medveten om mycket mörker och om krafter som är
engagerade i att hindra dig från att klättra mot den himmelska sfären. Det
vore naivt och ofullständigt att se på Min skapelse på något annat sätt.
Hursomhelst måste du med beslutsamhet betrakta kärleken som
skapelsens själ … nu, liksom den alltid varit.
Kärleken i skapelsen betyder att Jag aldrig är fjärran från Mina barns
sorger och bekymmer … eller, naturligtvis, från dina sorger och
bekymmer.
Den som har sett mig har sett Fadern.
(John 14.9)

3.

Mitt barn, låt det bli ett dagligt privilegium för dig att begrunda Mitt
offer – som Jag gav för hela världen.
I Min lidande kärlek på Korset kan du se en fortgående process … den
obesvarade kärlek vilken söker nå Mina barn - som längtar efter det allra
minsta gensvar, och som är innerligt tacksam när ett av dessa barn lägger
sitt liv i Mina händer.
På Korset kan du, för ett ögonblick, se hur mitt hjärta är krossat, av den
djävulska makt som förmörkar detta universum. Därefter ser du hur
kärlekens kraft återigen bryter igenom ... i Min Faders seger; denna kraft,
som genom sin ödmjukhet, och sitt tålamod, kan förändra, för evigt,
vilken mänsklig situation som helst.
Även om du är medveten om att du är ovärdig denna kärlek, så kan du
vara förvissad om att smärtan över att Jag blivit förkastad blir så mycket
mindre om Du visar det minsta lilla beroende av Mig.
Här, vid Korset, ge Mig ditt hjärta, på nytt, varje dag.
Jag ger mitt liv för fåren.
(Johannes 1:.15)

4.
Hur mycket betyder det inte för Mig, när ett av mina barn svarar på Min
Andes maning och ber om att få leva nära Mig.
Mitt gensvar på den önskan är automatisk. Då sätts krafter i gång för att
föra våra andar närmare varandra, trots de invecklade känslor och
motstridiga inflytanden som finns på jorden. Så snart som denna
tveksamma bön har uttalats, är det möjligt för Mig att betrakta Mitt barn
som fullkomnat.
Allt byggs då på detta barns önskan. Jag bortser från det som kommer i
vägen för framåtskridandet - det andliga missmodet, och de gånger när
Mitt barn sviker Mig. Jag behöver inget mer än detta första gensvar, och
att din längtan att vara nära Mig består, för att Mitt liv mer och mer ska
tränga in i ditt.
Mitt barn, har du fortfarande denna djupa längtan efter närhet till Mig i
ditt hjärta ... även efter de många gånger du känt dig modfälld på din
andliga stig? Om det är så, låt Mig påminna dig om den fullkomlighet
som är ditt mål.
Dragna av mig ... med kärlekens rep!
(Hosea 11.4)

5.
Mitt barn, bandet mellan oss kan inte brytas, därför att du är Min
utvalda …
Den, i vars sällskap du är, är universums Arkitekt, i sin oändliga vishet.
Min närvaro omsluter dig i dina speciella omständigheter, och även Mitt
inflytande. Utan Mig skulle du ha varit i största fara.
Eftersom du är värdefull för Mig och dina behov är ligger Mig varmt om
hjärtat, så räddar jag dig från allt som inte sker till ditt bästa, och avvärjer
skadliga inflytanden.
Ingen kombination av omständigheter kan besegra Mig; var därför inte
rädd för växlingarna på denna jord - eller det allra värsta som det onda
kan åstadkomma. Inte rädd … därför att Jag alltid kan återupprätta och
återföra dig till Min viljas väg. Allt du behöver tänka på är att Min
omsorg om dig sträcker sig ända in i evigheten!
Ingen ska rycka dem ur min hand
(Johannes 10.28)

6.
Även de som erkänner Mig bär på bördor, därför att de inte kan tro att
Min förlåtelse är oändlig. De kan inte tro att det går att bli renad från den
djupa skuld som blir följden av sådana egensinniga handlingar, som fått
tragiska konsekvenser för andra människor. Inte ens om de känner en
uppriktig sorg över sina gärningar kan de tro att Min barmhärtighet kan
sträcka sig till dem.
Mitt barn, du vet att den enda förutsättningen för att min kärlek och
barmhärtighet skall flöda över, är att du känner en sorg i ditt hjärta ...
och detta betyder alltid sorg över att den felaktiga handlingen gjorde Mig
illa. Min förlåtelse är ögonblicklig; du renas i Min åsyn; Du är förtjänt av
Min ömmaste omsorg och det onda sopas bort.
Mitt barn, den kärlek som Jag visar dig kommer nu att hjälpa dig att av
hjärtat förlåta alla som har gjort dig illa. Detta är Min lag som måste
lydas. Frigör dem in i Min kärlek.
Anledningen till att Jag utgav Mig själv var att förmedla friden i
förlåtelsen, en förlåtelse som gäller all slags synd … Jag önskar att Mina
barn ska föras tillbaka till Mig, befriade från skuldens smärta ... även om
minnet av den inte helt kan suddas ut.
Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
Andra Mosebok 34.6)

7.
Det vore fel att låtsas att det alltid kommer att vara lätt att behålla tron på
mig.
Det är en stor frestelse att tro att jordens katastrofer och olyckor pekar på
ett universum utan en själ.
Närhelst du känner dig tvungen, om än bara för ett ögonblick, att dra
slutsatsen att du är ensam i en materialistisk skapelse, då har det onda
uppnått det som alltid är dess största ambition.
Den enda avgörande skiljelinjen i denna värld går inte mellan framgång
och motgång, utan mellan ett liv som är grundat på Mig och delat med
Mig - och ett liv som är skiljt från Mig, vilket leder till en omedvetenhet.
När händelserna verkar leda dig bort från Mig och föra dig in i tvivel, så
är det just i det ögonblicket du skall samla all din kraft för att tala om för
Mig, att Jag, trots allt, är med dig och aldrig kan svika dig.
Du kan inte ana vilken kraft som finns i sådana ord av tillit - uttalade till
Mig under omständigheter som får dig att tvivla!
Den som tror på Mig ska leva!
(Johannes 11.25)

8.
Mitt barn, eftersom jag lever i dig genom Min Ande, upplever jag så nära
som det överhuvudtaget är möjligt, dina konflikter, din längtan - allt som
kan göra dig olycklig. Eftersom Jag har gått samma väg som du, så finns
inom Gudomen, en oändlig och kärleksfull förståelse för det du måste
utstå på jorden.

Eftersom du har svarat på Min kallelse, om än på ett ofullkomligt sätt, så
har jag gjort dig till Mitt ansvar
När Jag ser att du är i djupaste nöd, så förverkligas Min kärlek och Mitt
medlidande med dig. Varje hjärtesorg och varje strävan kan få ditt behov
av Mig att vakna, att din tillit till Mig fördjupas och att du lär dig nya
sanningar.
Jag kan acceptera din kamp här på jorden (men Jag är aldrig oberörd av
den) därför att jag ser att den smärta du delar med Mig ytterst leder till
välsignelse för Dig.
Värdesätt kärlekens förvandlingsarbete i jordens mörker ...Se att
upplevelser av mörker smälter, i Min hand och förvandlas - genom Min
kärlek - till erfarenheter av trygghet och hopp.
Se, Jag gör allting nytt
(Uppenbarelseboken 21.5)

9.
Mitt barn, den tid som du tillbringar i Mitt sällskap ger dig en djup insikt
om att du har Mig att tacka för allt, en djupare insikt än ett enbart
intellektuellt medgivande.
Ja, du kom till genom Mig ... och Jag förutsåg denna händelse. Jag höll
Min hand över ditt liv långt innan dina tankar vände sig mot Mig. Du har
Mig att tacka för din blotta existens i detta nu, i en värld som utan Min
seger skulle ha gått förlorad. Se att det är på grund av Min ledning och
omsorg som dina kära tagit hand om dig och dina vänner visat dig
godhet. Se mig som upphovet till allting som ditt liv blivit välsignat med.
En känsla av tacksamhet mot Mig saknas i så många människors liv. Du
har det oerhörda privilegiet att vara bland dem som kan glädja Mitt hjärta
genom att inse hur mycket du är skyldig Mig.
Du kan naturligtvis aldrig betala den skulden. Allt Jag ber om är att ditt
hjärta visar tacksamhet mot sin Frälsare och Beskyddare.
Jag har gett dig ditt namn, du är min.
(Jesaja 43.1)

10.
Sann kunskap om Mig får man genom att sätta värde på Mig … Att sätta
Mig över allting annat i ditt liv är helt nödvändigt för att du skall växa …
det får dig att hänföras vid tanken på Mig, och att längta efter en allt
närmare gemenskap med Mig.
När du uppnår det välsignade tillstånd där Jag är allt för dig, inser du
också att detta inte har gjort, att de du älskar på jorden har blivit mindre
värdefulla … Tvärtom, Min förstaplats i ditt liv omfattar alla band till
andra människor. Det betyder att himlens inflytande finns i alla dina
relationer – vilket gör att de behagar mig.
Stå fast i beslutet att Jag skall behålla första platsen i ditt liv, även i
stunder av besvikelse; detta kommer att förvandla allt till en vacker
harmoni, då livet förlorar sina konflikter och fåfänga strävan. Mitt barn,
sätt Mig allra högst
nu, och förlita dig på att Jag skall se till att allting som detta resulterar i
är blir fullkomligt rätt.
Jag har kommit för att de ska ha liv,
och liv i överflöd.
(Johannes 10.10)

11.
Tillit skapas ofta genom svårigheter och motgångar; en tillit som varar,
även då Min väg inte frambringar de 'resultat' som du sökt, och när
vägen är svår att förstå.
En blind tillit, även när du inte kan se någon tydlig fördel av den, är den
verkliga tillit som jag behöver och den som jag alltid sätter värde på.
Följ tillitens väg inom varje område, varje upptänklig situation här på
jorden i varje förhållande, varje möte, varje problem. Ja, ett fullständigt
förtroende för Mig - uttryckt i glädje, tacksamhet och ett erkännande av
att Min hand styr det som synes vara tillfälligheter och oplanerade
möten.
Mina planer för dig är osvikliga och kommer att triumfera, när du litar på
rösten inom dig som (mot alla odds) försäkrar dig om att Jag inte kan
svika ett barn som litar på mig! Ge mig ofta en blick av kärlek helt och
hållet fylld med förtröstan.
Genom lugn och tillit vinner ni styrka.
(Jesaja 30.15)

12.
Mitt barn, låt Min frid omsluta dig ... se inte på dig själv utan på Mig!
Låt din ande medvetet och ofta vila i denna frid; det kommer att medföra
ett verkligt helande, och är allt du behöver.
Åtrå ivrigt Min frid därför att den är unik, och du skall veta att den
utplånar oförrätter som du burit på länge. Om inte Min frid får verka på
djupa sår, så är du i det förflutnas våld i mångt och mycket – och du får
återuppleva dess smärta.
Vägra med bestämdhet kärlekslösa och felaktiga vägar, vilka temporärt
kan förstöra Min frid i dig; vägra dem genom Min styrka. 'Analysera'
inte huruvida du har Min frid eller ej, bara vet att den finns där, när du
försiktigt beträder Min väg … då kommer den att överföras från dig till
Mina andra barn.
Mitt namn - Namnet JESUS - bringar frid; Säg det till Mig - med kärlek,
säg det till dig själv – det kommer att osvikligt ge ditt hjärta tröst.
Känn ingen oro och tappa inte modet.
(Johannes 14.27)

13.
Det sanna målet med att du har Mig som ledsagare är att upptäcka att de
Andliga tingen är verkliga. Det är sorgligt att så många fortfarande anser
att de världsliga tingen har mer substans än deras andliga ursprung.
När du tar in Mig i ditt liv, erkänner du att den osynliga världen är av
oerhörd betydelse. Du får aldrig separera mänskliga möten eller
erfarenheter från den verklighet som består och som utgör dess
bakgrund. Skärpan av denna världs besvikelser tas bort (även fastän ditt
hjärta kanske håller på att brista), när deras obeständighet jämförs med
Mig som Den Jag är.
Att inse att det som är osynligt ändå finns, ger en känsla av proportion åt
erfarenheter som temporärt upplyfter eller förkrossar det mänskliga
hjärtat. Att se Mitt kungadöme som denna tillvaros verklighet, och alla
andra manifestationer som förgängliga, skänker dig förunderligt mod och
trygghet när du befinner dig i mörkret. Livets tillfälliga fenomen
omvandlas genom den verklighet som ligger bakom dem. Försök att
finna en andlig vinning i dina jordiska erfarenheter ... som finns i säkert
förvar för dig i Min Kärleks Rike.
Mitt rike hör inte till denna världen
(Joh.18.36)

14.
Mitt barn, den känsla av isolering som du erfar, när du försöker gå Min
väg, är ett stadium som Jag ser som nödvändigt för dig. Det finns en
frestelse att känna att du ger upp för mycket... att t.o.m. känna att du
misstagit dig när det gäller det andliga livets belöningar.
Du har Mitt löfte om att tiden av isolering och kanske modfälldhet, är ett
mycket positivt stadium i din utveckling. Du kommer att erfara att inte
någonting ( i och för sig obetydligt) som tycktes komma emellan oss,
och vilket du har gett upp, någonsin blir något som du ångrar. Det jag ger
till dig är av oändligt mer värde än jordens rikedomar.
Det som världen må se som en isolering, kommer du att uppleva som
gemenskap på djupaste nivå, som en känsla av att ha blivit lyft igenom
oanade områden av svårigheter. Försäkra bestämt, att Jag tillhör dig, då
du frestas att känna dig modfälld... medveten om att du är
omhändertagen i ordets fullaste bemärkelse.
Jag skall själv gå med er,
så att du slipper oroa dig
2 Mosebok 33.14

15.
Vänd dig till Mig när någon smärtsam eller överväldigande situation
uppstår - för det första så att du skall kunna lära dig något av det som
inträffat; för det andra så att Jag kan bryta händelseförloppet innan det
blir alltför betungande för dig.
Du vet att Jag mer än väl kan bemästra det som hotar dig eller gör dig
ängslig; dessa omständigheter består - genom Min tillåtelse - så länge
som de kan främja Mina planer för dig - och för andra. För de som Jag
älskar låter Jag varje prövning passa in i Mitt mönster - och tjäna ett gott
syfte. Du vet att det egentligen inte är fråga om prövningar, när Jag delar
dem med dig, och sedan övervinner dem tillsammans med dig. Jag har
använt Ditt livs erfarenheter för att undervisa dig, för att helga dig och
för att ge dig segrar.
Inga är mer medvetna om livets smärta än de som söker Min väg; trots
det så finner du Min frid och glädje på den vägen ... och Min närvaro den ovärderliga gåvan som du bör söka över allt annat. När du lägger
fram allt i bön, kommer du helt enkelt att mer och mer kunna se dessa
böner besvarade!
I världen får ni lida, men var inte oroliga,
Jag har besegrat världen
(Joh. 16.33)

16.
De som inte har någon erfarenhet av vad jag kan betyda för dem, kan på
ett subtilt sätt ta bort Min överhöghet; det inkluderar några som påstår
sig bära Mitt namn i den här världen.
Mitt barn, ditt förtroende för Mig kommer att undermineras, om Jag för
dig är någonting mindre än....
all kärleks källa...
ursprunget till alla skapade ting...
upphovet till all makt – vad gäller
den här världens behov.
Att lägga ditt liv i Mina händer är detsamma som att få tillgång till alla
Guds resurser, resurser som var fokuserade hos Mig här på jorden ... så
att Mina barn skulle kunna dras till Mig. Det är det mest fullkomliga
uttrycket för Faderns kärlek.
Låt din ande bli underbart upplyft många gånger varje dag, genom att
begrunda Mitt allsmäktiga och aldrig upphörande ansvar för dig.
Jag och Fadern är ett
(Joh. 10.30)

17.
Att nästan instinktivt uttala Mitt namn när livet är mörkt och osäkert ...
ett barns rop efter Den Ende som kan komma nära;
ett barns gråt när förnuftet har upphört att fungera,
när allt utgör ett hot, när mänsklig hjälp inte finns till hands,
när förtroendet har gått förlorat...
Att uttala Mitt namn ställer den enda viktiga faktorn i din livssituation i
centrum. Mitt Namn kan sägas i hjälplöshet ... men sägas i glädje och
tacksamhet bara några sekunder senare! Tacksamhet över att ha blivit
förd genom detta tillstånd av hjälplöshet.
Uttalandet av Mitt namn är en försäkran om att onda makter omedelbart
drar sig tillbaka … och inser att de har besegrats i sitt uppsåt med ditt liv.
Mitt barn, viska Mitt namn ... När du vaknar … När du just skall somna
… och mycket ofta under varje dag!
När du går genom vatten är jag med dig
(Jes. 43.2)

18.
Där kommer att finnas tillfällen då du inte kommer att se nästa steg
framför dig. Du kommer kanske att bli fylld av panik, därför att du vill
undvika det som skulle kunna bli ett katastrofalt steg. Kom ihåg att du
inte alltid behöver se vägen framför dig. För ögonblicket räcker det att
du ser Mig!
När tiden är inne att göra ett val, så kommer du att förstå det och Jag
kommer att hjälpa dig igenom det. Till dess – kan du vara säker på att
bara det faktum att du håller dig nära Mig, är en garanti för att du rör dig
i rätt riktning, trots frågor och tvivel som rasar i ditt inre.
När du inte tydligt kan se nästa steg, så finns det goda skäl till att jag
undanhåller denna insikt. Då infinner sig en tid av tillit ... lita ofta på att
Jag helt enkelt kommer att se till att Min önskan för dig skall
förverkligas. Känn inte ett betungande ansvar att behöva välja väg när
det för ögonblicket inte är nödvändigt. Göm dig bara i Mig och vet att du
snart kommer att se klart...
Till dess, befinner du dig precis där jag vill att du ska vara.
Er fader vet vad ni behöver
(Matt. 6.8)

19.
Mitt barn, en radikal förändring äger rum i ditt liv när du fokuserar,
tydligt på ett viktigt mål ... att gå igenom alla dina personliga ambitioner,
alla dina relationer. Detta mål, som integrerar din personlighet, är enkelt:
På något sätt kommer du att utvidga Min kärleks rike, även i situationer
där det tycks finnas mycket stora barriärer mot att detta ska kunna ske.
Börja med att medvetet bära fram detta mål inför Mig för att få Min
välsignelse - även om du har givit löften av det här slaget tidigare. Jag
kommer att ha din målsättning för ögonen! Jag kommer att hedra den inte endast vid de tillfällen när du själv kommer ihåg den, utan också när
du för ögonblicket är alltför distraherad för att komma ihåg den.
Varje möte med en annan människa står under Mitt Rikes inflytande –
för att de krafter som förmörkar den här världen skall kunna drivas lite
längre bort. Tacka Mig dagligen att Jag använder dig för att upprätta Min
Kärleks Rike.
Sök först hans rike och hans rättfärdighet
(Matt. 6.33)

20.
Medge aldrig att något speciellt område i ditt liv utgör ’ett nederlag’.
Att du misslyckades, kanske många gånger, i en viss situation, betyder
inte att du måste resignera och finna dig i ditt nederlag. Det betyder inte
att segern inte var mycket nära.
Mitt barn, du kommer att uppleva vilken glädje det innebär, att helhjärtat
förena dig med Mig, och gå svåra situationer till mötes med seger. Inget
område, inga omständigheter, behöver visa sig vara omöjliga för dig, om
du tror på att Min seger tillsammans med dig omfattar varje område. Jag
väntar på din beredskap (när du helt och hållet litar på Mig) att ännu en
gång ge dig i kast med de situationer som inneburit förkrossande
nederlag, för att denna gång bevisa att du kunde ha varit segerrik vid alla
de tidigare tillfällena!
Att kompromissa i någon sak eller resignera inför nederlag, försvagar
helheten. Se hur många områden det finns i ditt liv, där du redan reagerat
på ett nytt sätt, och gjort nya framsteg ... Låt detta uppmuntra dig att tro
att segern kan bli din inom alla återstående problemområden.
Ty för Gud är allting möjligt
(Mark. 10.27)

21.
Se gemenskapen med Mig som din främsta aktivitet; ... det finns ingen
plats på jorden där detta inte är möjligt.
Det är inte en ren och skär eskapism, eller en flykt från verkligheten, att
ge tid åt våra andar att kommunicera. Det skänker Mitt hjärta den glädje
som kompenserar för en värld som följer så många illusioner. Din tid
tillsammans med Mig är en tid av förtroende ... när du litar på att Jag
svarar på dina böner; och ger Mig ett utrymme vilket jag kan verka
inom; och låter Mig hjälpa dig att dra lärdom av de rådande
omständigheterna.
Frestelsen att begränsa umgänget med Mig döljer man ofta genom att
hänföra till 'en brådskande plikt'. Detta innebär ofta att du använder din
tid fel, vilket inte bidrar till att du går framåt.
Mitt barn, värdesätt den tid som du medvetet tillbringar tillsammans med
Mig, då Jag fyller dina behov för de närmaste timmarna. En sådan
gemenskap, långt ifrån att bara vara en flykt, är väsentligen dynamisk ...
och den är oumbärlig för dig. Det var inte meningen att du skulle leva
utan Mina resurser!
Bara en sak behövs
(Luk. 10.42)

22.
Gör det till en mycket nödvändig disciplin att ge Mig alla de
omständigheter som du känner att du inte klarar av. Du kan känna en stor
press på dig att ’motsvara’ dessa krav, men du måste ge dig tid (även om
det bara är några ögonblick) att överlåta situationen, med dess ovisshet,
komplexitet och förmåga att skapa ångest, till Mig.
Detta enkla, nästan mekaniska, överlåtande till Mig, borgar för
Gudomlig hjälp; att ägna ett flyktigt ögonblick att överlämna en situation
i Mina händer, lönar sig många gånger om, genom att händelserna
formas genom Min makt och visdom.
Reagera alltid, först och främst, genom att ge svåra eller smärtsamma
omständigheter till Mig. Lägg sedan märke till hur Jag har uppsikt över,
och griper in i, deras utveckling. Jag kommer alltid att visa dig vad som
är brådskande och nödvändigt vad gäller ditt agerande. Men din vandring
tillsammans med Mig måste alltid vara lugn och tålmodig, på grund av
Min tillräcklighet.
Ty jag är med dig säger Herren, och jag skall rädda dig.
(Jeremia 1.19)
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