1. JANUAR
Du trenger trøst. Da skal du vite at det finnes en som kan gi deg denne trøsten. Det finnes en som bærer alle
menneskers nød i sitt hjerte, også din. Det er Gud, din himmelske far. For ham er det ikke vanskelig å trøste
deg, hans kjærlighet er nemlig så stor at han alltid finner det rette ordet og den rette veien. Hans makt er
absolutt, så han kan og vil alltid finne en utvei for deg, kan hende ikke i dag, men alltid i rett tid.
2. JANUAR
Et nådetilbud: Vi skal ikke bestandig bare være mottakere av Guds kjærlighet, tilgivelse og velgjerning. Vi kan
også gi vår far i himmelen noe − vi kan bære mye frukt for ham og derved forherlige ham for menneskene. Når
de ser våre gode gjerninger, vil de prise vår far i himmelen. (Matt. 5, 16).
Hvem tar med takk imot dette nådetilbudet om å glede ham? Hvem av oss vil la Gud rense vårt syndige vesen,
slik en gartner beskjærer et tre, så vi dermed kan bære frukt som gleder vår himmelske far? Det ville være en
riktig takk til ham som ikke kan tåle å se sine barn bedrøvet.
3. JANUAR
Du vet ikke hvordan din fremtid skal bli? Det trenger du heller ikke vite. Bare gå ett skritt videre. Deretter vil Gud
vise deg det nest. Gå alltid ett skritt om gangen, og til slutt vil du se: Etter sin vise plan leder han deg på en vei
som fører til et vidunderlig mål.
4. JANUAR
Gud vil at hans herlighet og makt til å gjøre under skal åpenbares for hele verden. Det skjer gjennom mennesker
som tror på ham. Nå venter han på at dette også skal skje gjennom deg. Våg å tro på ham. Forsøk en gang i en
fortvilet situasjon å stole på ham. Dermed gir du Gud ære, gleder ham og gjør hans navn stort blant
menneskene. Dette vil på den annen side gjøre deg rik og lykkelig, og de under du har erfart, vil styrke din tro.
5. JANUAR
Stol på Guds godhet, også når han oppdrar deg gjennom smertelige opplevelser. Nettopp da er hans faderlige
kjærlighet til deg, hans barn, særlig stor. Spesielt når han tukter deg, gir han deg det aller beste, for slik
forbereder han deg for himmelen. Kan du motta større kjærlighet enn denne at du forberedes til å oppleve
himmelen, det vil si: alltid å være helt lykkelig? Men det begynner allerede her på jorden med at du lar deg tukte.
6. JANUAR
Gud er kjærlighet. Han er barmhjertig og full av godhet. Vil du erfare hans barmhjertighet, så vær barmhjertig
mot din neste. (Matt. 5, 7). Da åpner du døren til hans hjerte, slik at hans barmhjertighet kan utøses over deg.
7. JANUAR
Hvilke krefter er sterkest: de jordiske, iberegnet atomenes, eller Guds himmelske krefter som har skapt alt
jordisk? Rent logisk må svaret bli at skaperen er sterkere enn skaperverket. Så stol på Gud. Alt er underlagt
ham. Stol på hans kjærlighet hvis hjelpende kraft er sterkere enn alle fordervelsens krefter.
8. JANUAR
Mangler du noe? Der er en som passer på deg og tenker på deg. Det er din himmelske far, han som elsker deg.
Nå skal du ikke lenger beskjeftige deg bare med deg selv, ditt arbeid eller dine medmennesker. Vend deg til
Herren som elsker deg og venter på deg. Tenk mye på ham, snakk med ham, elsk ham, takk ham. Da er du ikke
lenger alene, for da vet du at du er forenet med ham. Dette forholdet styrker og trøster deg, og du vil ikke lenger
mangle noe.

9. JANUAR
Gud har i sin uendelige kjærlighet gitt oss en vidunderlig nådegave: angeren. De mennesker er rikest som alltid
på nytt angrer sine synder, for de får om og om igjen del i Guds kjærlighet, tilgivelse og barmhjertighet. De har
en plass i hans hjerte og opplever stadig fornyelsens velsignelse. Jo oftere du angrer din synd, desto mer får du
erfare hans nåde. Gud har lovt å gi nåde til den angrende og ydmyke, men ikke til den selvrettferdige som føler
seg sikker og har nok i seg selv. Så streb etter angeren som etter den største skatt. Gud i sin kjærlighet har den
ferdig for deg.

10. JANUAR
Gud kaller seg vår far i Jesus Kristus. Derfor vil han fremfor alt at vi skal elske ham, slik en far ønsker å møte
kjærlighet hos sine barn. Vi er skapt til å elske Gud. Derfor er vi også frelst. Den som elsker Gud over alle ting,
har nådd sin bestemmelse. For tid og evighet har han alt det han trenger, alt!

11. JANUAR
Der er en som vet om våre bekymringer. Han kjenner hver engstelig tanke og vet hvor smertelig den er. Derfor
vil han hjelpe oss. Han har lovt oss at han vil overta vår bekymring. Kan vi ha det bedre? Han vil gjøre det vi ikke
makter. Han vil bane vei der vi synes alt er stengt. Han vil forandre forhold som tynger oss. Han vil sende oss
hjelp. Derfor skal du overlate bekymringene dine til ham, og takke ham. Takk ham også for at han har overtatt
den bekymringen du har akkurat nå, og vil hjelpe deg. Så vil ditt hjerte bli fylt av fred.

12. JANUAR
Vi har en allmektig far i himmelen. Hvem får oppleve hans vidunderlige allmakt? Det gjør mennesker som tror på
underet. Troen er en kraft som kan forvandle alt. Det er imidlertid ikke en tro ut i det blå, men en tro på den
levende Herre, at han hjelper dem som stoler på ham. Tro derfor på Gud midt i din fortvilte situasjon, og stormen
vil stilne. Tro på ham i din angst, og du får fred. Tro − og du vil oppleve under.

13. JANUAR
Er den byrde Gud lar deg bære, for tung? Det kommer kanskje av at du er uvillig til å bære den og til å ta bare
ett skritt om gangen. Muligens tar du stadig vekk saken i din egen hånd, betrakter ditt kors og undres om du
overhodet kan ta det opp. Men på den måten orker du slett ikke å bære det. Du vil bli fylt av selvmedlidenhet og
være ute av stand til å bære noen byrde. Ta korset på ryggen, og du vil erfare at du kan klare det.
Du har fått det av din far. Han har med omhu valgt det ut nettopp for deg. Derfor er det heller ikke for tungt.

14. JANUAR
«Rop med fryd for Herren, all jorden! Han har skapt oss og ikke vi selv.» (Salme 100, 1 og 3). Vi mennesker har
ikke skapt jorden eller verdensaltet. Vi er skapninger, ikke herrer. Vi er avhengige av Gud. Den som ikke elsker,
vegrer seg mot et avhengighetsforhold. Han vil være fri, bestemme selv, herske. Den som elsker, vil derimot
glede seg over et slikt avhengighetsforhold, som et barn gleder seg over å tilhører sin far, som det trenger.
Dermed blir kjærlighetsbåndet knyttet enda fastere. Så ta imot tilbudet om å bli Guds barn, og du vil erfare den
lykke og rikdom det innebærer. Du skal få oppleve hvor vidunderlig trygt og godt det er å bli elsket, ledet og
forsørget av Gud selv.

15. JANUAR
La oss glede oss over at vi blir ledet mens vi er her på jorden. Guds Ånd styrer oss etter en vis og evig plan.
Daglig har han målet klart for øyet. Ikke motsett deg hans ledelse, for da ødelegger du hans plan for ditt liv, en
vidunderlig plan. Gi deg hen til hans vilje, også når du synes veien er tung og vanskelig å forstå. Da vil veien
ende ved et mål fylt av evig herlighet og jubel.

16. JANUAR
Du er skuffet over mennesker som du hadde satt ditt håp til − kanskje spesielt fordi de er kristne. Men Gud
sender deg denne skuffelsen fordi han vil oppnå noe spesielt hos deg. Ethvert håp som du har satt til
mennesker, skal bli til skamme, for Gud alene skal være ditt håp og din tilflukt.
Gud er den eneste som aldri skuffer. Mennesker vil alltid skuffe oss mer eller mindre, fordi de er syndere. Selv
Jesu Kristi kirke er bare en fattigslig krybbe hvor evangeliets skatt ble lagt. Denne skatten skal du lete etter. Den
er evig og taper ikke i verdi, men blir større etter hvert som du lærer den å kjenne. Slik er det også med Jesus
selv. Så la skuffelsen få utrette det Gud har sendt den for. Takk Gud desto mer for at han ikke skuffer deg. Vend
deg til ham alene, i desto større kjærlighet. Denne kjærligheten skal lære deg å elske dem som han elsker,
nemlig de fattige, de usle, synderne.

17. JANUAR
Engang, kanskje først i går, opplevde du at Gud hørte din bønn og hjalp deg i din nød. Han hjalp deg gjennom
din mørke, vanskelige dag. Engang, kan hende det også først i går, opplevde du at han trøstet deg da du var
meget bedrøvet. Han lot deg ikke fristes over evne.
Mener du at Gud fra i går ikke er den samme i dag? Tro det som står skrevet: «Jesus Kristus er i går og i dag
den samme, ja, til evig tid.» (Hebr. 13, 8). Da er også Gud, din far, i all evighet den samme. Han vil sørge for
deg i dag også og du skal ikke bli fristet over evne. Han vil bære deg gjennom. Stol på det, og du overvinner alle
vanskeligheter i troen på ham som har samme makt og kjærlighet i dag som i går.

18. JANUAR
Hvordan overvinner du angsten for en kommende atomkrig? Tenk mye på Guds, din fars, kjærlighet. Den som
betrakter Guds kjærlighet, blir trøstet. Kjærlighet har alltid en vei til hjelp og beskyttelse. Slik en engel engang
ble sendt til hjelp for Daniels venner i ildovnen, kan Guds kjærlighet befale selv ilden at den ikke skal brenne
oss. Gud har lovt å være hos oss i nøden. Dette løftet gjelder hans barn og er gyldig til alle tider. Han sier: «Når
du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg; når du går gjennom
ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» (Es. 43,2). La det være nok trøst for deg at Gud i de
største nødstider er nær for å hjelpe deg.

19. JANUAR
Gud, vår far, vil i sin kjærlighet tale med oss. Han vil åpenbare seg og åpne sitt hjerte for oss. Men han er den
hellige. Å møte ham vil si å trekke sine sko av. Det betyr for tid og evighet å løse seg fra mennesker og forhold
og fra all virksomhet i hverdagen, og å la det bli ganske stille i vårt indre. Det betyr å vente på at Gud taler. Den
som gjør det, vil få møte Gud. Disse stundene hos Gud vil forvandle hans liv, så han i Jesu navn kan tjene i
Guds rike.

20. JANUAR
Vår dømmesyke og vår reaksjon på andre mennesker som vi synes er vanskelige, er når alt kommer til alt, et
utfall mot Gud selv. Mennesker som opprører oss, er jo hans redskaper. Guds vise plan er at de skal ydmyke
oss og lære oss å elske. Så ydmyk deg under Guds kjærlige hånd. Betrakt vanskelige menneskers oppførsel
mot deg som Guds måte å handle på. Da vil du få del i den velsignelsen som han har tiltenkt deg.

21. JANUAR
For Gud, vår far, er vår kjærlighet verdifull og viktig. Det er mye om å gjøre for ham å eie vår kjærlighet. Om og
om igjen oppfordrer han oss innstendig til å elske ham. Ja, han lover at han vil elske oss igjen, og at han vil ta
bolig i våre hjerter. (Joh. 14, 21). Han vil altså komme til deg hvis du elsker ham. For et møte! Ufattelig nåde og
ære! Forspill ikke denne ære. Gi Gud din kjærlighet. Du spør: Hvordan skal jeg gjøre det? Jesus gir svaret. «Den
som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg.» (Joh. 14, 23). Det kommer ikke an på følelser.
Det kommer an på ubetinget lydighet mot hans bud, framfor alt budet om kjærlighet, den kjærligheten som
utholder alt, tåler alt, og ikke blir bitter. (1. Kor. 13). Den som daglig kjemper for å holde hans bud, vil altså erfare
mest av Guds kjærlighet.

22. JANUAR
Mennesker som lever i forventning, er glade, har det spennende. De har det aldri kjedelig. Forventningen er
levende, fordi kjærligheten er gjemt i den. Så vent på Guds, din fars, komme. Han er alt i ferd med å komme, for
hans kjærlighet driver ham stadig på ny hen til oss. Alltid tar han med seg noe vidunderlig: et ord til oss, en
glede, en gave. Søk ham, så vil ditt hjerte bli levende og fylt av glede.

23. JANUAR
«Syng for Herren!» (Salme 96, 1). Også på en dag da du er neddynget i arbeid? Nettopp da. Når vi synger,
henter vi himmelen ned til oss. Gud kommer til oss når vi lovsynger ham, og han fyller din dag med sin Ånd. Da
vil vårt arbeid velsignes og lykkes, og vi blir sterke nok til å få bukt med vanskelighetene. Da vil vårt arbeid bære
evig frukt, fordi det er gjort i Gud.

24. JANUAR
Guds, vår fars, kjærlighet vil vi aldri i evighet kunne fatte. Vi har såret og krenket ham. Hans enbårne sønn har vi
plaget og pint til døde med vår synd. Hva er Guds svar på vår skammelige ferd? På grunn av Jesus antar Gud
oss som sine barn. Han elsker oss inderlig og sørger for oss. Hans himmel er åpen for at vi engang skal få lov til
å gå inn til hans herlighet.
Likevel våger vi stadig, i ufattelig utakknemlighet og hovmod, å gjøre opprør mot Gud. Vi anklager ham når vi
ikke forstår hans handlemåte og ledelse, og mener at han er hard mot oss. La oss da ikke undres om
forbindelsen med Gud er brutt og vi ikke får noen hjelp eller trøst. Bare den ydmyke gir Gud nåde. (Jak. 4, 6).

25. JANUAR
Et ekte Guds barn undres ofte, som et barn undres over hva faren kan og vet, og ut fra undringen vokser
ærbødigheten. Den som klarest ser sin egen begrensning og armod, vil undres mest over Guds allmakt, visdom
og kjærlighet. Han vil lettest kunne stå overfor Gud i hellig ærefrykt og tilbedelse. Kan vi ennå undres over Guds
storhet, herlighet og kjærlighet? Kan vi tilbe i ærefrykt? Det er kjennetegnet på et sant Guds barn. Passer dette
på oss?

26. JANUAR
Be daglig som disiplene: «Herre, øk vår tro!» (Luk. 17, 5). For ett mangler vi stadig: den sterke troen. Men for å
kunne utføre den oppgaven Gud gir deg, er troen ubetinget nødvendig. I alt arbeid, i alt du har å gjøre, ja, selv i
bønnen er du avhengig av troen, om din gjerning og bønn skal bære frukt. Du sender kan hende mange bønner
til Gud, og ber stadig om det samme. Men hvis du ikke regner sikkert med at Gud har hjelpen klar, og ikke
venter den, skjer intet. Mangler du altså tro, da be om å få den, og regn med at Gud hører din bønn. Han skaper
troen i deg. Gud vil velsigne dette ditt første skritt på troens vei og gi deg bønneemner.

27. JANUAR
Gud elsker de små, de ringe, de som lar seg tilrettevise. Men Gud vender seg bort fra dem som i tanker eller ord
anklager andre. Disse bærer anklagerens, den hovmodige Lucifers trekk, han som rett og slett er Guds fiende.
Vil du bli elsket av Gud, så vær din egen anklager. Ikke ta parti mot andre, men mot deg selv. Da tar Gud parti
for deg. Han gir deg sin kjærlighet og holder sin hånd over deg.

28. JANUAR
Over Jobs liv står skrevet: «Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.» (Jak. 5, 11). Herren syntes synd
på Job. Gud, vår far i himmelen, led med sin tjener Job da hans lidelser var store. Den som lider med andre,
søker å finne utveier, slik at alt vender seg til det beste. Således skjenket Gud Job mer enn han hadde før og
gjenskapte hans lykke. Dette er Guds kjærlighets evige lov i omgang med sine utvalgte. Vent derfor en nåderik
utgang på din lidelse, og du vil oppleve: Heretter gir Gud deg mer godt enn før.

29. JANUAR
Gled og fryd deg over at du får være under den allmektiges beskyttelse, også når storm og kriger raser. (Salme
91, 1 og 2). Dette har han lovt, og dette står han ved. Takk for hans løfte om at i største trengsel og nød vil han
vise seg mektig for sine. I takk og lovsang er stor styrke. Du trenger denne styrken ansikt til ansikt med den nød
og angst som allerede piner deg. Gjennom kraften som vokser fram av takk og lovsang, vil du seire.

30. JANUAR
Gud har gitt oss en stor gave, nemlig øyne som ikke bare ser de synlige ting. Han har gitt oss troens øyne som
kan se det usynlige og skjulte. Men dette bestemmer også vår oppfatning av den synlige verden. Den som
bruker sitt tros-øye, vil kunne erkjenne hemmeligheten ved Guds kjærlighet i sitt og andre menneskers liv.
Da ser vi ikke lenger bare trengsel, men at smerten skaper herlighet. Da ser vi ikke bare våre synder, men Jesu
seier som vil fullbyrdes i vårt liv. Da ser vi ikke lenger planløse og forvirrede skjebner i vårt eget og andres liv,
men Guds vise og vidunderlige plan som står bak. Da erkjenner vi ikke bare hvordan mørket utbrer seg på
denne jorden, men at Jesu Kristi rike er i ferd med å bryte fram. Så betrakt det usynlige, Guds store løfter, og ditt
liv vil bli forandret.

31. JANUAR
Du er nær ved å resignere. Du mener du ikke kan kjempe mer, alt er forgjeves. Men i Guds kjærlighet er det
intet som heter «forgjeves». Det viser korset på Golgata. Her ble en «forgjeves kamp» til en herlig seier. Derfor
roper Gud til deg: Å resignere betyr et tapt slag, mens fortsatt kamp betyr seier. Så begynn å kjempe på nytt, og
du vil seire, for over deg stråler Jesu Kristi kors som seierstegn.

