1. JUNI
Et liv løsrevet fra Faderen forekommer ofte nettopp blant fromme mennesker som har henfalt til
egenrådighet. Vi gjør til syvende og sist hva vi vil. I vårt hykleri dekker vi ofte over denne synden
og bortforklarer den.
Derfor er det nødvendig å finne ut i hvor høy grad jeg virkelig lever i barnlig avhengighet av min
far. Det betyr også at jeg må be om lys fra den hellige ånd i denne saken, for en egoistisk,
egenrådig livsførsel bringer ingen frukt. Jo dypere og mer varig avhengigheten av Gud er, selv i
de minste, hverdagslige ting, desto større blir den frukt vi bærer. Da var alt gjort i Gud.

2. JUNI
Du forstår ikke hvorfor dette lille ordet fra Bibelen ikke blir oppfylt når det gjelder deg: "Lidelse
skaper herlighet." (Rom. 8,17). Du er trøstesløs i din lidelse. Du kan ikke se en eneste stråle av
Guds vidunderlige kjærlighet i ditt hjerte. Men Faderen, som er kjærlighet, har en vei slik at du
blir trøstet i din nød. Han sier til deg: Ikke bær dit kors av tvang som en trell. Bær det av
kjærlighet til Jesus, bær det i tillit til Faderens kjærlighet. Bær det i hengivelse til hans vilje. Da
vil ditt kors begynne å lyse. Du blir lykkelig og vil stråle i lyset fra hans kjærlighet.

3. JUNI
Du bekymrer deg for hvordan du skal komme gjennom ditt livs ørkenvandring i ensomhet, i
motgang, i sykdom. Men med tanke på slike tider nærer Gud ingen bekymring, for han sier: Er
du i ørkenen, så vil jeg vise meg som din far, jeg som engang sendte vaktler og manna i
hungersnøden. (2. Mos.13, 22). På mørke veier går jeg også i dag foran deg, som sky- og
ildstøtte og baner vei.(2. Mos.16, 13-14 og 31). Med mitt nærvær bringer jeg deg trøst og
oppmuntring.
Er det nok for deg?

4. JUNI
Ditt hjerte er såret fordi Gud har tuktet og rammet deg med mye lidelser. Legg deg som et barn i
hans faderarmer, og la hans kjærlighet hjelpe deg til rette. Gud sårer oss aldri uten at han også
leger våre sår og oppmuntrer oss. Han venter på sitt syke barn for å kunne gjøre ham godt. Så
kom!

5. JUNI
Faderens hjerte er kilden til all kjærlighet. Sier et menneske nei til vår bønn om hjelp, appellerer
vi til hans hjerte, hans medfølelse og medlidenhet. Hvem kan få sagt hvordan Guds hjerte er? I
forhold til det blekner all menneskelig kjærlighet. Derfor anroper vi ikke Guds faderhjerte
forgjeves, fordi det er breddfullt av medlidenhet og barmhjertighet. Den som virkelig appellerer til
Guds hjerte i vissheten om hans kjærlighet til oss, er ennå aldri blitt skuffet.

6. JUNI
Du vil gjerne lære Gud å kjenne. Vår Herre Jesus Kristus vil føre deg til ham. Men bare den kan
føres til Faderen som går sammen med Jesus den veien han selv har gått i egenskap av Guds
sønn. Det var korsets vei, en vei kjennetegnet ved fattigdom, fornedrelse, vanære og
lydighet. Dette er veien som også i dag fører til Guds stad, til fars hus. Gå denne veien, så vil du
lære din himmelske far og hans kjærlighet å kjenne. Han åpenbarer sitt hjerte for dem som går
Jesu vei.

7. JUNI
Gud, vår far, søker mennesker som vil dele hans hjertes klage med ham når han sier: "To onde
ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med levende vann..." (Jerem. 2, 13). Eller: "Da
de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte..." (Hos. 13,6). Eller: "Jeg er trett av å bære
dem." (Es. 1, 13-14).
Denne Guds smerte kan bare stilles gjennom hans barns kjærlighet. Den viser seg gjennom
angerens tårer, i fortrolighet, i villighet til å være et virkelig barn like overfor Gud, liten og
avhengig av ham, lydig mot ham. Gud venter på, ja, ber stadig om sine barns kjærlighet. Hvem
ønsker å krenke og skuffe dette elskede hjerte?

8. JUNI
Du er bedrøvet. Hvorfor? Fordi du lever i deg selv istedenfor i Gud. Det gjelder å leve i hans
nærhet. Ha dette klart for deg: Gud er til stede. Ikke et øyeblikk er du uten ham. Han omgir deg,
han ser deg, han bærer alt med deg. Han vil hjelpe deg. Lev alltid i denne vissheten: Gud er til
stede. Denne bevisstheten om hans nærvær forvandler alt for deg, da forsvinner din bedrøvelse.

9. JUNI
Gud vil bo i oss. Hans kjærlighet ønsker å ha bolig i vårt hjerte. Men vi må elske ham. Uten å få
kjærlighet kommer Gud ikke til oss. Derfor er det nødvendig å be mye og ofte om å få kjærlighet
til Gud og vår neste, og å vise den. Kjærligheten trekker Gud ned til oss. Og finnes der en større
gave enn at Gud tar bolig i vårt hjerte?

10. JUNI
Det faller deg kanskje ikke vanskelig å tro at Gud, vår far, vet om en løsning på dine personlige
vanskeligheter og gjennomfører den. Men du er full av bekymring for hvordan det vil bli når en
uutholdelig nødstilstand kommer over oss alle.Vit at hans hjelp står i forhold til ødeleggelsen. Tider med
nød, gru og fordervelse har alltid i særlig grad vært Guds time, da han viste oss sin herlighet. Tenk
på ordet: "Intet hindrer Herren i å frelse, enten det er ved mange eller få."(1.Samuel 14, 6).

11. JUNI
Guds øye søker etter en eneste ting, etter tro. Det søker etter barn som midt i lidelsen, i nødens
mørke natt tar den kommende morgen på forskudd fordi de tror, og derfor synger de også om
denne morgenen. Slik tiltro rører Faderens hjerte, og slike barn vil alltid oppleve morgenen og
den oppgående sol.
Så vær et slikt barn.

12. JUNI
Du spør deg selv hvorfor du må gå slike smertefulle veier. Bare veier gjennom natten fører til
lyset. Gud som elsker deg, vil at alle dine veier skal ende i lyset, i den store gleden. Derfor må
de gå gjennom natten.

13. JUNI
Hva er den største gaven som Gud har å gi? Seg selv, sitt evige vesen, og det er
kjærlighet. Denne kjærligheten vil han ikke beholde for seg selv. Den skal bli oss til del. Derfor
sendte han Jesus, den legemliggjorte kjærlighet til verden. Han kom ned til jorden med denne
kjærligheten for å frelse oss. La oss øse av kjærlighetens nådestrøm fra hans hjerte, da vil vi få
den største lykken for tid og evighet, nemlig kjærligheten. Intet gir så stor lykke som kjærligheten.

14. JUNI
Du søker -- ja, hva søker du? Det som vil tilfredsstille deg og gjøre deg lykkelig? Da gis det et
svar: "Søk, og du skal finne meg." (Jerem. 29, 13). Slik taler Gud som har skapt deg, kjenner
deg og vil gi deg hva du leter etter. Du søker kjærlighet. Hos ham finner du den som hos intet
menneske. Du søker trygghet. Hos ham finner du den, ellers intet sted. Du søker tilfredsstillelse,
et menneske som er til bare for deg, som kunne være et "du" for deg. Her sier den eneste som
ikke lyver, som ikke skuffer: "Jeg vil gi deg i overflod." (Joh. 10, 10). Så vend deg til ham. Han
elsker deg, vil svare deg og oppfylle ditt hjertes lengsel. Han vil ikke og kan ikke skuffe deg.

15. JUNI
Du kan ikke forstå at Gud, som kaller seg far, legger på deg et slikt tungt kors. Det kan komme
av at du har glemt at hver eneste en av oss er en synder. Syndere trenger kors og lidelse i sitt liv
-- til tukt, renselse og helliggjørelse. På annen måte vil vi aldri nå målet, som er Guds herlighet,
"for uten helliggjørelse skal ingen se Herren." (Hebr. 12, 14).

16. JUNI
Se på Guds faderhånd - hva den gjør for syndige mennesker. Dersom de er angerfulle som den
fortapte sønn og sier: "Jeg har syndet mot himmelen og mot deg," legger han i guddommelig
kjærlighet rettferdighetens kappe om dem og smykker dem med den kostbareste ring. (Luk. 15,
21 og 22). Søk inn i disse faderarmer når din svikt og din synd piner deg, og de vil lindre din
smerte og gjøre vel imot deg for alltid.

17. JUNI
Et menneske som elsker oss, gleder seg over å se oss lykkelige, og gjør alt for at vi skal bli
det. Men ingen elsker oss som Gud. Skulle det ikke være hans største glede å se oss, sine barn,
glade? Han vil gjøre oss lykkelige. La oss tro dette om ham, og la oss som barn fryde oss i
forventningen om hans gaver. Da vil vi glede ham. La oss ikke bedrøve hans elskende hjerte
med mistro.

18. JUNI
Gud elsker oss. Derfor oppdrar og tukter han oss slik en virkelig far gjør med sine barn. Han
holder sine gaver tilbake når vi bruker dem på en egenmektig og ulydig måte. Fordi Jesus i sin
godhet vil la oss erfare og smake himmelriket, roper han stadig på ny til oss: Omvend dere! For
hver en som angrer sin synd og omvender seg, åpner Faderen sitt hjerte og overøser ham med
sine velgjerninger.

19. JUNI
Si til Gud, din far: Jeg takker deg at jeg ikke behøver å regne med bare tilfeldige gaver, penger
eller menneskelige muligheter, men med din veldige skaperhånd. Du befaler, og se, det som
mangler, står der. Holder vi oss til dette i takknemlighet og tro, så er hjelpen vår.

20. JUNI
Ditt hjerte er fullt av uro. Freden er veket fra deg. Angsten for den fordervelsen som er forutsagt
i Åpenbaringsboken, har grepet deg. Gud, din far, vil hjelpe deg. Han vil gjerne at hans barn skal
ha fred i hjertet. Han sier: "Gid du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som elven." (Es.
48, 18). Han viser deg veien. Nå gjelder det altså at du lar deg forplikte av Guds bud og gjør
hans vilje dag for dag. Da er du ett med Gud og derfor sterk, og ditt hjerte er fylt av fred. Denne
freden vil ikke vike fra deg. Men når du er i den dypeste nød, vil den være som elven, for din fred
består jo i forening med Guds vilje.

21. JUNI
Så ofte vi på en eller annen måte må blottstille vår udyktighet og armod, er det øyeblikket
kommet da vi med våre bønner kan hente Guds kjærlighet ned til oss som aldri før. Måtte vi bare
tro det! Nettopp da får vi Gud i hans barmhjertighet til å bøye seg ned til oss. Og han vil vise oss
sine under, sin hjelp og sine velgjerninger og overøse oss med sin kjærlighet. La oss utnytte
slike øyeblikk. Da er nemlig muligheten der til å få oppleve Faderens kjærlighet og hjelp som
aldri før.

22. JUNI
Du klager kanskje over at Gud, som er kjærlighet, har lagt et ekstra tungt kors på deg. Din
himmelske far svarer: Ditt kors er ikke tyngre enn at du kan bære det. Men er ditt kors tungt, da
veier den velsignelsen som er gjemt i det, desto mer. Så se min kjærlighet i det at jeg legger et
tungt kors på deg. Dette er gaven til mine barn som jeg har tiltenkt en spesiell velsignelse. Finn
denne skatten i ditt kors, forvisset om den velsignelsen som jeg har gjemt i det.

23. JUNI
Kan vi måle Guds, vår fars godhet? Han må gi og hjelpe for å få gjøre godt mot all sine. Han er
stadig innstilt på å glede sine barn. Dette skal de synge om. Mens vi lovsynger Guds godhet og
takker ham, åpner vi hans hender, og velsignelse, nåde og gaver strømmer ned til oss. Så takk
mer, da vil du få mer, ja, bli rik.

24. JUNI
Gud har et hjerte fullt av kjærlighet. Derfor trøster han sitt barn og sier: Er du ved jordens ende,
og er du kanskje under jorden, og er du ved dødens avgrunn – se, da er jeg også der hos deg for
å hjelpe deg, beskytte deg, bære deg gjennom. Så svar ham: Ja, Herre, du er alt, og den som
har deg, har alt han trenger, selv i døden.

25. JUNI
Den veien som Gud fører deg på, er beredt og uttenkt for deg fra evighet av. Det er altså din vei,
og for deg den beste veien. Den fører deg til et herlig mål. Gud, din far, venter at du som hans
barn lydig og helhjertet skal gå den veien han utpeker for deg. Så si: Min far, jeg takker deg for at
du fører meg på den beste veien. Takken vil åpne dine øyne så du ser Guds velsignelser som
ligger nettopp her.

26. JUNI
Du er motløs og forsagt. Det ser ut til at dine synder binder deg med lenker som om du var fange
i et fengsel. Men Gud, din far, elsker deg. Han lar ikke sine barn bli værende i fangenskap. Han
har gitt deg en dør som fører ut av det mørke fangehullet, nemlig angeren. Den angrende synder
får tilgivelse ved Jesu blod. Og tilgivelsen gjør alt nytt, deg selv, ditt liv. Slik ligger det skapende
kraft i angeren. Selv det som var ødelagt av synd, kan fornyes med tilbakevirkende kraft.

27. JUNI
Vi sier: Det er vanskelig å tro på Guds kjærlighet. Men Gud har bevist at han elsker oss. Av
kjærlighet til oss har han gjennomgått usigelige lidelser idet han overgav sin sønn i menneskers
hender. Og led med ham da han ble pint, mishandlet til det ugjenkjennelige, og til slutt
drept. Derfor er Guds handlemåte alltid kjærlighet, også når vi ikke forstår ham. Akkurat da
skulle vi elske og ære ham med vår tillit, for hans store kjærlighetsgjerning ved Jesus Kristus.

28. JUNI
Gud er en kjærlig far. Kjærlighetens vesen er at den har omsorg for andre. Så la din far dra
omsorg for alt du trenger og alt som angår deg. Du skal ikke bekymre deg og ikke legge planer
på forhånd. Som barn formår du så allikevel ikke å gjøre det riktig. Overlat de store planene til
din himmelske far. Han er vis, allmektig og allvitende. Av deg venter han bare én ting, at du skal
sørge for den lille delen av veien som hører dagen til, overlater det videre løp til Guds
planlegging. Hans råd er vidunderlig, og han gjennomfører det på en herlig måte.

29. JUNI
Du ville gjerne vise Gud din kjærlighet og spør: Hvordan gjør jeg det? Gi ham din vilje. Det betyr
at du gir ham alt. Så velg på forhånd det han vil. Velg den veien han fører deg på. Velg det han
gir deg og også det han tar. Gi ham alt du ønsker og begjærer, da har du vist Gud at du elsker
ham høyere enn noe annet. Gud vil svare på din kjærlighet. Han vil komme til deg og ta bolig
hos deg. (Joh. 14, 23).

30. JUNI
Når et barn er redd, gjemmer moren det i armene sine, slik at det ikke lenger ser det som
skremte. Slik vil vår far i himmelen også gjøre med oss. Når tidene er grufulle, gjemmer han oss
i sitt telt, han holder for våre øyne og tar oss i armene slik at vi ikke ser noe av det forferdelige. Vi
merker bare ett: Vi er omgitt og skjermet av kjærlighet og trygghet. Vi er beskyttet og skilt fra
skrekken fordi han er nær og dekker oss. Han bærer oss igjennom.

