1. APRIL
Ansikt til ansikt med truende katastrofer i en kommende krig taler Gud som en far til deg, sitt lille, engstelige
barn: «Intet ondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.» (Salme 91, 10). Du spør:
Hvordan skal det gå til når alt omkring meg er et eneste stort kaos? Dette skjer ved at du blir beskyttet av de
mektige, sterke englene som Gud vil sende deg. Du spør: Sett at jeg må dø likevel? Da vil du erfare at du blir
båret hjem til Gud på englearmer, at Jesu nærhet og kjærlighet dekker deg, slik at intet ondt kan hende deg. Slik
og ikke annerledes vil det skje.

2. APRIL
Det er vanskelig for deg å si ja til Guds vilje. Hans vilje virker hard på deg, ser ut til å ødelegge ditt liv. Men der
hvor Gud lar ditt ønske og dine planer for livet bli ødelagt, vil han gi deg et nytt innhold, et nytt ønskemål som
harmonerer med et ydmykt hjerte. Han vil gi deg noe stort og vidunderlig, for Gud er kjærlighet. Han tar aldri fra
oss det som i virkeligheten er vår lykke, og som ville være til det beste for oss. Han vil bare ramme det urene i
vårt liv. Etterpå vil han bygge opp igjen det som ligger sønderknust foran oss. Da blir alt desto herligere, slik som
vi, når alt kommer til alt, hadde sett fram til at det skulle bli. Lev i forventningen om det, da vil du kunne si ja til
Guds vilje og finne trøst i det.

3. APRIL
Hvis vi er motløse og ikke skjønner hvor hjelpen skal komme fra, så la oss si dette ordet fra Skriften høyt: «Gud
er oss en Gud til frelse, og hos Herren er det utganger fra døden.» (Salme 68, 21). Gud kan hjelpe fordi han er
allmektig. Og Gud vil hjelpe fordi han er kjærlighet og kjærligheten alltid må hjelpe. Slik er vi sikker på å få hjelp.
Men hvis vi sier: Det er umulig å hjelpe oss, da har vi felt den dommer over oss selv at vi må bli i vår elendighet.

4. APRIL
Du mener at du ikke lenger kan bære de byrdene som er lagt på deg. Hør hva Gud, din far, trøstende sier til sitt
barn: Snart har du lagt den mørke dalen bak deg. Snart venter strålende glede og lykksalighet på deg. Så mye
som du før har grått, skal du nå le. «Salige er de som gråter, for de skal bli trøstet.» (Luk. 6, 21). Lev i
forventningen om den timen da gråten skal vendes til glede. Timen kommer, og i evighet skal gleden aldri ta
slutt. Men dagen venter deg allerede her på jorden – kanskje alt i morgen.

5. APRIL
Gud bøyer seg ned mot oss med hjertet fylt av kjærlighet. Det viser den kjensgjerningen at han om og om igjen
oppmuntrer oss til å komme som barn med alle våre bønner. Slik gjør en far som har glede av å gjøre sine barn
lykkelige og gi dem gaver. Nå ber han deg: Vær som et barn overfor meg. Kom til meg, din himmelske far, uten
å være redd. Kom daglig med dine store og små bønner. Jesus sier til oss at Faderen gir gode gaver til dem
som ber ham. (Matt. 7, 11). Prøv det!

6. APRIL
Gud gjør under. Hans navn er under. (Es. 9, 6). Det hører med til hans vesen at han gjør under, for han er den
allmektige. Han skaper nytt liv. Det som er umulig for mennesker, kan han. Men i dag som før kan han bare
gjøre sine under i liten grad på grunn av vår vantro. Det er smertelig for Gud, og også for oss. Han venter på
mennesker som priser Gud midt i sin nød: «Du er den Gud som gjør under.» (Salme 77, 15). Bekjenn at Gud
gjør under, pris hans makt og storhet, da vil du erfare hans under i ditt liv – ellers ikke.

7. APRIL
Guds storhet viser seg på det mektigste i dette at han er allesteds nærværende, at han i sin allmakt styrer og
gransker skaperverket på samme tid som han tenker på det ringe og sørger for det minste. Hvert hår på vårt
hode teller han. Den som har øyne som ser Guds storhet, det overveldende i hans faderkjærlighet, som ser at
Gud sørger for de minste ting, han har på det dypeste fattet Guds vesen og herlighet. Be om å få slike øyne, så
vil du overalt få se sporene etter Guds store gjerning, og i de minste hendelsene vil du vite at du blir ført av ham.

8. APRIL
Du piner deg selv: Du er slikt et vanskelig menneske og kan ikke godta din natur. Men Gud, som har skapt deg
og elsker deg, vil hjelpe deg. Han viser deg veien: Du skal akseptere deg selv, så vil Gud gjennom Jesus gjøre
deg til det som du ennå ikke er, for den ydmyke gir han nåde. (Jak. 4, 6).

9. APRIL
Lær en sang som har makt til å jage bort tvil, angst og sorg. Det er sangen om kjærligheten til Gud, din far.
Hvem synger den sangen? Kristne som i sannhet er blitt vår himmelske fars barn. Deres kjennetegn er at de
lever i et avhengighetsforhold til Gud – de lever i barnlig tillit til ham, er små og ringe som barn. De hører
hjemme i Guds hus hvor man overalt synger denne sangen. La det bli din sang, da vil du også oppleve at den
jager bort sorg og angst.

10. APRIL
Vår Gud og far glemmer aldri dem som lider, for de minner ham alltid om hans enbårne sønns lidelser. Allerede
derfor bøyer faderhjertet seg mot dem i stor, forbarmende kjærlighet. Tro det.

11. APRIL
Nødstider har lært oss at Gud nå mer enn noensinne tenker på sine barn og lar dem få hjelp. Så venter Herren
av sine barn, som har en slik erfaring, at de ansikt til ansikt med kommende trengsler står fast på ordet: «For du
har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.» (Salme 63, 8). Si stadig i bønn: Jeg har en hjelper.
Det er min herre og min Gud. Under hans beskyttelse skal jeg på ulykkens dag ikke bare være trygg, men kunne
juble. Denne bekjennelsen vil trøste deg.

12. APRIL
Guds kjærlighet gjelder de små, de ringe, de som ikke tenker stort om seg selv, de som ikke vil gjelde for noe,
de som tar imot irettesettelse og tåler å bli satt til side. Mot dem bøyer vår himmelske far seg full av godhet med
hjelp og trøst. Han gir dem alle slags gode ting som de ber om. Så velg fornedrelsens vei. Hold deg til de små,
da vil du bli delaktig i hans gaver.

13. APRIL
Den som har frigjort seg fra menneskelige sikkerhetsforanstaltninger i sitt liv og lever helt avhengig av Gud, vil i
sine tyngste stunder få oppleve hvor klokt han har handlet. Det er bare denne sikkerheten i Gud som vil vare.
Hos Gud er man best forsikret. Hans hjelpemidler svikter aldri. Hos ham har man alt man trenger til enhver tid og
i enhver situasjon. Så la andre sikkerhetsforanstaltninger fare.

14. APRIL
Hvis vi ønsker å bli bønnhørt, må vi be bønner som har Guds forjettelse. Jesus har lært oss en slik bønn. Det er
bønnen i hans navn. Nevn Jesu navn når du ber til din himmelske far. Dette havnet er en nøkkel som åpner
faderhjertet. Ta opp bønneemner som er i Jesu ånd og etter hans vilje. Da kan ikke Gud motstå din bønn, for
Jesu navn tvinger ham. Jesus har ofret seg for oss, og Faderen kan ikke avslå noen bønn fra sin sønn. Derfor
sier Jesus: «Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.» (Joh. 16, 23). Ber du slik? Da vil du
oppleve at dine bønner går i oppfyllelse.

15. APRIL
Det er et karakteristisk trekk ved barnet at det ikke får til ting som de voksne kan. Det er henvist til de voksnes
hjelp, og venter også selvfølgelig hjelp fra dem. Det finner seg like selvfølgelig i å bli sendt hit eller dit av de
voksne, å ta imot ordre fra dem. Det tar imot tilrettevisning og straff. Den som bærer disse barnets kjennetegn
like overfor Gud, vil oppleve det som hans himmelske far lovte de små og ringe, sin omsorg, sin hjelp, sine
under.

16. APRIL
Gud, din far, fører deg ofte dit du ikke vil, hvor du har det vanskelig. Da er tiden inne til å lære en lekse, nemlig å
ville bare det som Gud vil. Den som har lært denne leksen, å si ja til Guds vilje i enhver situasjon, har lært noe
vesentlig, noe som fyller hans liv med fred og glede. Selv når han fører på mørke og vanskelige veier, kan han
leve i fred og lykke, for han hviler i Guds vilje som er det aller beste for ham. Så øv deg når du har små
vanskeligheter, i å be: «Skje din vilje!» Da vil du overvinne den største motgang, trygg på at Guds vilje skjer.

17. APRIL
Fordi Gud er kjærlighet, og fordi han elsker deg, attrår han kjærlighet, ønsker at du skal vise ham din kjærlighet.
I ånden stiller han sin enbårne sønn fram foran deg, han som i kjærlighet til deg gav avkall på alt, på hele sin
lykke. – Nå spør Gud: Hvordan har du takket ham? Hva har du forlatt for hans skyld? Men gi ikke bare det du
selv har mottatt av gaver, gi deg selv, din frihet, dine ønsker, din vilje, hele ditt hjerte og liv. Et slikt offer vil binde
deg til Gud og forene deg med ham. Dermed har du funnet den største skatten i himmel og på jord og blir et
lykkelig menneske.

18. APRIL
Gud, den store, allmektige Herre, gjør ikke sine under som en magiker. Han gjør dem som en kjærlig far. Men
kjærlighet kan bare åpenbare seg for hjerter som åpner seg i bønn, forventning, tillit. Kjærligheten er hensynsfull.
Den er ikke påtrengende med sine under. Således vil bare den oppleve under og Guds store gjerninger som har
et slikt tillitsforhold til sin Gud som det et barn har til sin far. Men da vil han også alltid oppleve det.

19. APRIL
Du føler deg nedfor. Du kan ikke glede deg over Gud. Begynn med å regne opp hva du har i din himmelske far:
Han er en Gud som hjelper deg. Han er en far som elsker deg, som alltid har gode tanker. Han er den store
fullender som i sin plan med deg fører deg til et herlig mål. Han er allmektig og byr deg beskyttelse og vern. Han
har gitt sin enbårne sønn som løsepenge for deg. Når du priser ham og tenker slik, vil din glede blusse opp, og
all bedrøvelse forsvinner.

20. APRIL
Som barn av den himmelske far kan du ikke være dristig nok i tro på hans kjærlighet og makt. Gud elsker en
dristig tro, for han oppfordrer oss ofte til det. Han gleder seg ved en slik tro, derfor vil han ikke skuffe dem som er
dristige i bønn og tro når de vandrer etter hans bud.

21. APRIL
Ingen som føler seg fattig, liten og ringe, vil være prisgitt de vanskelighetene som følger med krig og
nødstilstand. Faderarmene er der. De bærer den som er liten og elendig og kan slett ikke la oss falle i
avgrunnen. Legg deg i disse faderarmene, så er du trygg, da vil du bli båret gjennom alle stormer.

22. APRIL
Du gråter bittert. Har du tenkt på dette at du ikke er glemt, men at et øye, Guds øye, ser barmhjertig på deg, og
han har allerede uttenkt en hjelp. Det går ham til hjertet når du har det vondt. Han ser det og har allerede beredt
trøst og hjelp for deg. Tro det!

23. APRIL
Hvordan er veien til lykksalighet? Det er å gi seg helt og fullt til Gud. Det betyr å overgi sin vilje hvert øyeblikk til
Guds vilje. Dette er grunnlaget for enhver lykke. Den som har gjort dette og stadig på ny gjør det, er fri for
motstridende, egoistiske lyster og trykkende bekymringer. Isteden hviler han i Guds vilje, i Guds kjærlige vilje.
Dette gjør lykkelig.

24. APRIL
Gud er den hellige, den rettferdige som harmes over synden. Hans hånd er utstrakt til dom over den syndige,
frafalne menneskehet. Men til sine barn, de som elsker ham og lever etter hans bud, rekker han sin hånd ut til
hjelp og redning. Til dem roper han: Den rettferdige er i Guds hånd, og ingen nød rører ham. Hvem vil erfare
dette i nøds-, doms- og krigstider? Den som tar dette løftet fra Herren til seg og lever på det.

25. APRIL
Guds vesen er storhet, allmakt og herlighet. Hos ham er det intet som heter umulig, slik som for oss arme, svake
mennesker med all vår begrensning. Likså ofte som vi står overfor et uløselig problem i vårt liv eller ikke kan
finne noen utvei, vil han at vi skal erfare dette: «For Gud er allting mulig,» (Matt. 19, 26), hvis vi stoler på ham.
Gud venter at vår tro skal settes i brann av vårt «umulige». Derfor fører han oss inn i slike forhold og situasjoner.
Hvis vi tror på Guds løfter midt i nøden eller håpløsheten, vil vi få erfare hvorledes det umulige blir mulig.
Sperrede veier blir ryddet på ny, menneskehjerter forvandles, og jo vanskeligere situasjonen er, desto større
viser Gud seg å være.

26. APRIL
Det finnes et faderhjerte som aldri kan oppgi et menneske, selv om dette mennesket ville oppgi seg selv. Men
dette tillater ikke Gud, for Guds faderhjerte er evig og bare kjærlighet. Så kan du være viss på ett når du er i nød
eller kjemper mot synd og anfektelser: Gud oppgir deg ikke. Hans hjerte slår alltid for deg i kjærlighet for å hjelpe
deg til rette. Han vil gjøre det!

27. APRIL
Du ønsker inderlig at det skal strømme velsignelse ut fra ditt liv. Guds kjærlighet vil gi deg den gleden. Derfor
har han oppreist et alter i hvert menneskes liv. Der leter han etter offer som vi har bragt ham i kjærlighet. Bare
der hvor det ligger et offer på alteret, kan offerflammen brenne. Men så lenge som den brenner, vil den lyse vidt
omkring som en flamme fra Gud – ut fra ditt liv. Da vil den oppflamme og velsigne andre.

28. APRIL
Aksepterer du vanskelighetene og synden i ditt liv som om det var uavvendelig? Så lenge som du gjør det, vil
din vanskelige situasjon ikke forandre seg. Først når du begynner å regne med Gud, som gjør under også i dag,
vil saker og ting forandre seg, for han har alltid en hjelp på rede hånd. Takk og pris Gud for umulighetene i ditt
liv. Gjør det i tro på hans allmakt. Når du ber, da fremfør Guds løfter som om det var et skyldbrev som skal løses
ut. Da vil du erfare Guds under og hjelp – at ditt liv blir forvandlet i forhold til andre mennesker.

29. APRIL
Du spør: Hvordan skal jeg fortest mulig bli kvitt lidelsen? Et slikt spørsmål skulle ikke være din første tanke. Det
viktigste nå er at du lider på rett måte, for at du kan bære frukt. Da har du ikke lidd forgjeves. Sørg for at du lider
tålmodig og ydmyker deg under Guds veldige hånd. Når du har tanke for den rette innstilling til din lidelse, vil all
falsk bekymring falle bort, og da vil du overvinne dine bekymringer. Da følger en frukt som har evig verdi.

30. APRIL
Du klager over at alt omkring deg er så dødt og kaldt. Du står ensom i din familie, din vennekrets eller din
menighet. Men det kan ikke være etter Guds vilje, for Gud er din far. Han elsker deg. Derfor vil han at du skal bli
elsket og være lykkelig. Han viser deg en vei. Gi mye kjærlighet, da vil du høste kjærlighet. Selv om ditt hjerte
skulle være dødt og kaldt og ute av stand til å elske, så gis det en flamme som kan gjøre selv ditt hjerte
brennende. Det er kjærlighetens flamme som brenner i Faderens hjerte, og som har flammet mektig opp i Jesus
Kristus. La Gud tenne deg i brann, så blir du selv en kjærlighetens flamme. Ja, din kjærlighet blir som en sol som
omstråler alle de kalde hjertene omkring deg med sin godhet og vennlighet, og tenner kjærlighetens flamme i
dem. Da blir du ikke lenger ensom.

