1. JULI
Du sier kanskje: I mitt live har jeg ennå ikke fått mye av Gud. Det er bare få ønsker han har
oppfylt. Hva kommer det vel av at ditt liv er så fattig? Det er sikkert ikke Guds skyld. La Gud
spørre deg: Har du oppfylt mitt ønske og gjort etter min vilje og mine bud? Har jeg første plassen i
ditt liv? Elsker du meg over alt annet? Har du elsket dine medmennesker med en kjærlighet som
bærer alt, tåler alt, som er villig til å lide, som ikke blir bitter? Har du æret dine foreldre, ikke
baktalt noen, løyet, stjålet, ikke brutt ekteskapet? Det er et ord i den hellige skrift som sier oss
hvem som skal få det gode han ber om fra Gud. Det lyder: «Dersom vårt hjerte ikke fordømmer
oss, da har vi frimodighet for Gud, og det vi ber om, det får vi av ham, for vi holder hans bud og
gjør det som er ham til behag.» (1.Joh.3,21 og 22). Så gjør Guds vilje, da vil du få erfare
sannheten i hans ord: «Jeg vil glede meg og gjøre vel mot dem.» (Jerem. 32,41).

2. JULI
Vi har ofte rett kunnskap om Gud, men ingen levende forbindelse med ham. Gud står ofte utenfor
vår hverdag. Han og hans gjerning er ikke synlig i vårt liv. Er det slik fatt med deg, da er det på
høye tide å vende om. Det kunne gå deg som den rike bonden, som arbeidet og planla uten
tanke på Gud. I denne stund kunne det lyde: «I denne natt kreves din sjel av deg.» (Luk.12,20).
Hvordan vil du bestå når du ikke er rik i Gud?

3. JULI
Guds, din fars største kjærlighet viser seg i det at han av fri vilje besluttet å gi sin enbårne sønn til
en pinefull død på et kors. Og Jesu store kjærlighet til oss består i at han frivillig bar korset fordi
han elsket oss. Nå venter Gud at vi skal løfte og bære vårt kors frivillig — i kjærlighet. En slik
holdning gir oss Jesu adelsmerke og bringer oss den største herlighet.

4. JULI
I Guds ord har du et løfte om Guds faderlige kjærlighet. Han vil sørge for deg. Så si om og om
igjen hvis sorgen vil overmanne deg: Min far sørger for meg. Ja, Gud vil sørge for deg slik som
bare den fullkomne kjærlighet kan det, den som uttenker alt for deg i guddommelig allmakt og
visdom. Når du vet dette, så begynn å takke og prise ham, og mens du takker for hans omsorg,
vil ditt hjerte bli fylt med trøst og fred.

5. JULI
Når en liten gutt har en stor, sterk mann ved sin side som forsvarer, er han hjulpet. Vi står ofte
som små, fattigslige og hjelpeløse like overfor våre problemer, vanskeligheter og oppgaver. Men
Herren som har skapt himmel og jord, forsikrer oss om at han vil forsvare oss. Derfor er hans
tilrop ikke et tomt ord. Fatt mot. Hva skulle vel den kunne mangle som Herren har lovt: «Jeg
Herren vil gjøre det.» (Es. 45,8).

6. JULI
Når Gud elsker oss som en far, må han oppdra og tukte oss som sine barn. Men han tukter med
smerte, for det er vanskelig for kjærligheten å slå. Tro på hans kjærlighet. Den forbarmer seg om
og om igjen over sitt barn, trøster, gjør vel mot det, oppmuntrer og gleder det. Midt i straffen roper
han til oss: «Er da Efraim min dyrebare sønn eller mitt kjæreste barn siden jeg ennå må komme
ham i hu, enda så ofte jeg har talt mot ham. Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham. Jeg må
forbarme meg over ham, sier Herren.» (Jerem. 31,20). Hold deg til det.

7. JULI
Hvem må leve i trelldom under loven, skjønt han er troende? Bare den som ennå ikke har latt seg
forvandle til å bli et virkelig barn, hvis kjennetegn er tillitsfull kjærlighet. Et Guds barn må riktignok
bære korset, slik sønnen gjorde det, være beredt til å mist sitt liv og forlate det han har kjært. Men
like mye gleder han seg over Guds gaver, over det han har skapt, over skaperverket. Han gleder
seg over mennesker og ting som Gud gir oss som hilsen fra sin faderkjærlighet, å elsker uten
være bundet til dem.
Et liv som Guds sanne barn, fri fra loven, bundet i kjærlighet til Jesu vei gir glede og støter på
lang avstand døren til faderhuset opp.

8. JULI
Gud trenger mennesker som er utholdende i bønn, som lik den fønikiske kvinnen ikke lar seg
avvise. Han venter på mennesker som tar Gud på ordet når han sier: «Hvem av dere som er far,
vil gi sin sønn en sten når han ber om et brød,» (Luk. 11,11), -- selv om de tilsynelatende får
stener istedenfor brød når de ber. En slik far finnes ikke, for da er han ingen virkelig far. Derfor
skal du si til din himmelske far: Du kan altså aldri gi meg stener når jeg ber om brød. Som svar på
en så ydmyk bønn vil Gud forvandle stenen til brød, selv om du alt holder den i hånden, for han
står på sitt ord hvor han blir trodd.

9. JULI
I Jesus Kristus har Gud åpnet faderhuset. Likevel lever vi så ofte utenfor, vi har så lite oppdaget
livet innenfor. Dette faderhuset omslutter barnet med glede og trygghet. Der inne føler seg man
hjemme og elsket og kan komme med alt til far. Her gis råd og hjelp, svar på bønn og forståelse.
Her rår fars vilje og ledelse. Her løses den dypeste nød når man mottar sin himmelske fars
tilgivelse. Jesus vil lokke oss inn i faderhuset når han sier at vi skal bli som barn, uten krav, uten
ærgjerrighet, makt, selvbestemmelsesrett og storhet. Hvem lar seg lokke?

10. JULI
Gud er en far. Han trøster med tanke på den aller største trengsel som vil kunne møte oss, idet
han sier at han kjenner dem som stoler på ham og ikke vil la deres tillit bli til skamme. Vi har
ingen grunn til mistro slik en Gud, som for oss gikk med sin sønn Jesus Kristus inn i den største
lidelse.
Han har bevist at dette er sant: «Herren er god.» (Nahum 1,7). Derfor vil han bevise at han er den
samme i dag som i går – i tider med den dypeste nød, og at han tar seg av oss og hjelper oss.

11. JULI
Hvordan er innholdet i din bønn? Det er en bønn du ikke må glemme, en som Gud liker spesielt
godt, og som han sikkert vil høre. Be om anger! Angeren bringer velsignelse, fordi den driver deg
inn i Guds armer, til hans hjerte. Hvor angeren har funnet en plass i ditt hjerte, strømmer gleden
ut derfra, for av angeren kommer nytt, guddommelig liv. Kjennetegnet på dette livet er kjærlighet
som gir glede. Angeren vil din himmelske far gi deg. Han orker ikke å se at noen er uten trøst.

12. JULI
Du tror på Jesus, og dermed er du et Guds barn. Og likevel sier du at du ikke er lykkelig. Det har
en grunn. Du søker din lykke på gale steder. Lykksaligheten ligger gjemt i korset. Vil du smake
den, så innta en ny stilling til ditt kors. Motta det som en hilsen fra din himmelske far, som en
velsignelse, og vent at nettopp dette korset skal bringe deg den etterlengtede lykkefølelsen. Da
vil du i sannhet erfare: Du som gråter, skal le, og fra korset vokser gleden fram.

13. JULI
«Faderen selv elsker dere.» (Joh. 16,27). Dette sier Jesus, han som er sannheten og kjenner sin
far nøye. Du er altså elsket av Gud, din far. Si det til deg selv om og om igjen: Jeg er elsket, og
du vil oppleve at tillit til Guds kjærlighet helbreder det som er sykt i din sjel.

14. JULI
Er Gud vå far, så har han også rett til å glede seg over sine barn, og finne at de bærer med seg
noe av sin fars adelsmerke. Han lengter etter å finne slike trekk hos dem. Den som villig gir seg
hen til hans tukt, og som tror på frelsen i Jesus, vil kunne gi ham denne gleden. Han blir
forvandlet til sønnens bilde. La oss derfor med iver prøve å gi ham en slik glede. La oss ikke
vente så lenge før han finner slike trekk hos oss. «Jag etter helliggjørelse.» (Hebr. 12,14).

15. JULI
Hverdagens ståk og stell bærer sjelden velsignelse med seg. Alt som er stort og evig, vokser ut
av stillheten. Prøv å få tid til stillhet med Gud. En stund i Guds nærhet kan ikke erstattes med
noe.
Jo mer overveldende arbeidet og vanskelighetene er, desto mer må du søke stillhet hos Gud. I
stillhet og bønn blir du sterk like overfor anfektelser.
Bare gjennom stillhet kan du få bukt med vanskelighetene. Søk Guds nærhet, og problemene
som du selv ikke kan løse, svinner bort.

16. JULI
For å oppnå noe viktig i vårt liv har vi satset mye. Og nå ber Gud som far oss å gjøre nok et
vågestykke. Gud venter på mennesker som på hans ord tar faste skritt inn i det uvisse fordi de
stoler på ham og hans løfter i alt. Slike mennesker vil også i dag oppleve Guds gjerninger og
under. «Ved sin Gud springer de over murer.» (Salme 18.30).

17. JULI
På den aller gråeste dagen må du ikke glemme å si: Jeg takker deg, min far. Akkurat en slik dag
ville det være en stor hjelp for deg å regne opp alt det gode han har gjort mot deg på legeme og
sjel. Takken gjør den gråe dagen lys. Gud gir deg mørke dager, bare for å prøve deg om du er
trofast og fortsetter å gi ham den takken du skylder ham. Den som ikke kan takke på grå dager,
har ennå ikke lært sin lekse. For bare et takkoffer -- altså en takk som koster oss mye, og som
vanskelig kommer over våre lepper, er kostbar og tungtveiende for Gud.

18. JULI
Gud ønsker seg mennesker som lever i et barne-forhold til ham og er avhengige av ham. Gud vil
gjerne gå i bresjen for oss or sørge for oss. Men hvis vi egenmektig vil ordne opp i hverdagens
mange vanskeligheter, opplever vi ikke hans omsorg og beskyttelse. Samtidig nekter vi oss det
kostbareste i vårt liv: erfaringen om en omsorgsfull faderkjærlighet i hverdagen og et sorgløst,
lykkelig hjerte. Så gi slipp på egenviljen som vil ordne opp i vanskelighetene selv, da blir du
hjulpet av Gud.

19. JULI
Du er kan hende ved veis ende både når det gjelder visdom og muligheter. Du vet ikke hvordan
det skal gå, verken med helse, krefter eller arbeidsevne. Tro da: Det er godt for deg hvis du er
kommet dit hen. Da kan nemlig en annen begynne. Det finnes et ord som har gyldighet og går i
oppfyllelse når du tar det alvorlig: «Se, jeg gjør alle ting nye.» (Åpenb. 21,5). Ja, Gud, din herre,
som elsker deg, sier: Jeg gjør alt nytt.— deg også. Men du må gi meg ditt gamle liv med alt det
man kaller synd. Et nytt hus kan bare bygges der det gamle, falleferdige rives ned. Slik vil jeg
slette ut og tilgi dine synder for Jesu skyld. Så kom med dine synder. Bekjenn dem for et
menneske. Da blir du glad over at du så fullstendig var ved veis ende. Det ville være
vendepunktet i ditt liv, begynnelsen til det nye.

20. JULI
«Min far er større enn alle.» (Joh. 10,29). For et utsagn! Så er altså hans kjærlighet større enn all
kjærlighet og menneskers hjelpetiltak. Den hjelpen han kan gi, er større enn din nød. Hans
tilgivelse er større enn din syndeskyld. Når vår himmelske far er større enn alt, er han også større
enn nøden i en katastrofetid som kanskje kommer over oss. Så si, hver gang du har det
vanskelig: «Min far, du er større enn alt.» Så vil du erfare det.

21. JULI
Det er med stor smerte at kjærlighetens far ser at hans formaninger og lutringsarbeid ikke kan
utrette noe. Dette skjer alltid når vi harmes over hans straff og avviser hans tuktende hånd. Den
smerten vi da tilføyer vår far, er uutsigelig fordi vi ødelegger det verket som han vil gjøre med
oss. Slik er det ofte vår egen skyld når vår helliggjørelse, som han vil oppnå med sin tukt, ikke blir
til virkelighet. Så må Gud tenke ut nye midler for å lede oss inn på rett vei. Den som bøyer seg for
Gud, kan unngå mye tukt.

22. JULI
Gud er den rette far for alt som kalles barn i himmel og på jord. (Ef. 3,15). Hva skulle kunne glede
ham mer enn dette at et menneske virkelig ville være som et barn like overfor ham, nærme seg
ham i fortrolighet, i forventning om hans gaver? Gud, vår far, møter bare mistro fra millioner av
mennesker, og det sårer hans hjerte. Vil du være den ene som gleder Guds hjerte? Så gi ham
ubetinget tillit.

23. JULI
Ditt kors trykker deg ned. Du kan ikke lenger tro på Guds kjærlighet. Men du sier at du tror, at du
tror på Jesus Kristus og dermed på din himmelske far. Du bekjenner altså at Gud er en far og
kjærlighetens Gud. Så må du derfor medgi at alt det Gud gjør, skjer i kjærlighet, også når han
tukter deg med et kors. Akkurat da arbeider han på deg for å helliggjøre deg, så du kan nå
himmelens herlighet. Det korset som nå plager deg, vil helliggjøre deg for å løfte deg inn i
himmelen. Derfor skal du elske ditt kors som Gud har gitt deg som en nøkkel, for at du en gang
kan låse opp himmelen med den. Ikke mist den, den er kostbar.

24. JULI
Du gleder deg over at Gud i sin godhet har gitt deg så mye på jorden som du elsker, og som gjør
ditt liv rikt. Det er kanskje mennesker som du er glad i, din stilling, dine evner, din eiendom, hus
og have. Men har du tenkt på at du også har mye å gi bort, siden Gud har overøst deg med gode
ting? Ofre noe til ham som fortjener alle gaver fra oss. La ham ikke vente på din kjærlighet.

25. JULI
Ditt hjerte snører seg sammen i angst for en kommende nødstid. Du mener at du neppe kan
glede deg mer. Da hører du hans stemme som Gud alene kjenner fordi de var sammen fra
evighet av. Det er Jesu stemme som roper til deg: «Ha tro til Gud.» (Mark. 11,22). «Skulle da ikke
Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt. Han skal skynde seg å
hjelpe dem til deres rett.» (Luk. 18,7 og 8).

26. JULI
Vi mener ofte at vi er ensomme og forlatte. Men her tar vi feil. Guds øyne ser uten opphør etter
oss. Han ser inn i vårt hjerte. Han registrerer hver følelse og hver tanke, hver anfektelse og
smerte. Han betrakter oss i uendelig forbarmende kjærlighet. Han venter på oss. Han venter på
at vi skal møte hans blikk og la hans øyne lede oss, trøste, hjelpe og elske oss til rette. Så gjør
det!

27. JULI
Gud, vår himmelske far, lengter etter at vi skal gå inn i fullstendig avhengighet av ham. Hvorfor?
Fordi han som elsker oss, ønsker å bli elsket igjen. Frivillig avhengighet er tegnet på at vi elsker
ham igjen og stoler på ham. Den som er beredt til å være avhengig av Gud, ham viser Gud sin
kjærlighet. Han vil erfare fylden av Guds kjærlighet.

28. JULI
Gud, den allmektige, og vår kjærlige far har tenkt seg at vi skulle ære hans navn med vårt liv, og
at det skulle være fylt med hans under og nåde. Dette vil hende i den utstrekning vi på hans ord
våger å gå troens vei. Jo sterkere vår tro er, desto mer vil vi få oppleve Guds under og tegn og gi
ham æren.

29. JULI
Føler du deg fattigslig og uduelig, så gled deg over din himmelske fars løfter, at hans nåde er nok
for deg. I nåden ligger alt du trenger. Guds kraft fullendes i skrøpelighet. (2. Kor. 12,9). Dette
løftet har du fått. Du er altså rik når du er fattig på dyktighet og evner, ja, når du med Paulus roser
deg av din svakhet – i troen på hans nåde.

30. JULI
Du ser ikke lenger noen hjelp i din vanskelige situasjon, eller ansikt til ansikt med nedbrytende
krefter som vil fylle jorden med skrekk. Stol på Gud. Det står skrevet: «Jeg vil utfri ham.» (Salme
91,14). Hold fast på dette ordet. Gi ingen forsagthet rom, for Herren sier: Stakkars de forsagte, for
de tror ikke. Derfor blir de ikke hjulpet. Men de som frykter Herren, stoler på ham og venter det
beste fra ham, de vil oppleve nåde og trøst – som før, så og nå.

31. JULI
Hvilke mennesker erfarer mest av Guds kjærlighet og omsorg? Det er de som følger etter Jesus
på korsveien, og som tålmodig og ydmykt bærer sitt kors mens de venter all hjelp fra Gud. I dem
ser Gud bildet av sin lidende sønn. Det beveger hans hjerte på det dypeste og får ham til å gjøre
vel mot dem, styrke og trøste dem.

