1. DESEMBER
Du klager over at du som kristen har så liten styrke, at ditt liv gir så få resultater. Feilen må ligge
hos deg. For Gud tenker i sin kjærlighet bare på å gi deg velsignelse og styrke. Derfor sendte han
sin enbårne sønn. Han har frelst oss for at vi skal bære frukt, at vi skal bringe velsignelse. Så
viser han deg veien til det. Begynn med å bring offer for Gud og hans rike, offer som koster deg
noe. Bring offeret i tro på at han erstatter den kraften som du gir fra deg. Når du ofrer penger eller
andre goder for ham og hans rike, vil han på en annen måte la deg få alt det du trenger. Da vil du
få erfare Guds kjærlighet som aldri før, og du blir selv en som bringer velsignelse.

2. DESEMBER
Når lidelsen vil knuse deg, så husk at den ikke kommer fra en blind skjebne, men fra Guds, din
fars, hånd. Begynn å takke og prise for at Gud som far gir lidelse slik at den kan skape herlighet.
Lidelsen skal forvandle oss i Guds bilde, skal bringe oss en stor høst. Så si til din far: Jeg vil
gjerne lide for dermed å bli beredt til den evige herlighet. Da strømmer straks velsignelse og trøst
inn i ditt hjerte.

3. DESEMBER
Du regner med Guds hjelp så langt din fornuft kan gå med på det. Stol på Gud at han har veier til
hjelp som langt overstiger din fornuft. Regn med at hans hjelp svarer til hans allmakt, og
innebærer store under og gjerninger som er ufattelige for menneskene. Da regner du rett.

4. DESEMBER
Ditt livs skute blir kastet hit og dit av en mektig storm. Du er redd, og du roper til Gud. Men
stormen blir sterkere, og bølgene vil nesten oppsluke deg. Du roper: Hvor er nå min Gud? Har
han ikke hørt min bønn? Han har hørt. Men ofte er det hans vilje at stormen skal nå
høydepunktet. Med det har han en kjærlig hensikt. Han vil lokke fram mest mulig tro hos deg, for
engang å kunne rekke deg troens krone. Ut fra din tro vil han i dag la sine under skje for dermed
å kunne gjøre sitt navn stort. Så pris ham tappert mens stormen ryster deg: Nå handler Gud, nå
skal det skje store ting med meg, og dertil skal hans navn bli herliggjort. Jeg vil holde ut og stole
på ham.

5. DESEMBER
Når vi slår fast at Gud er en far, en kjærlig far, har vi samtidig sagt at hans vilje alltid er god. Den
kommer jo fra et hjerte fylt av kjærlighet. Tilbe hans vilje som den aller beste vilje. Gjør det også
når han leder deg på tunge, uforståelige veier som du synes er bitre. Mens du tilber, mildnes det
bitre. Ja, det blir søtt.

6. DESEMBER
Adgang til Guds hjerte og til faderhusets skatter har ingen fremmed eller trell, men bare barna.
Du kan bare bli Guds, din fars, barn ved troen på din frelser, Jesus Kristus. Porten som du må gå
gjennom, er korset. Bring dine synder dit idet du angrer og bekjenner dem for Gud og mennesker.
Så åpner porten seg. Faderhusets rikdommer tilhører deg.

7. DESEMBER
Angsten for fremtiden trykker deg. Herren sier til deg: Har jeg ikke sagt at jeg vil være med deg
alle dager? Da kan ikke de vanskelige dagene være unntatt. Tvert imot vil jeg da være så nær
deg som aldri før. Er nøden sju ganger så stor som ellers, vil også min hjelp være sju ganger
sterkere. Stol på det. I de tyngste dagene kommer jeg til deg med mangedobbel englehær for å
hjelpe deg. Når nøden er størst, er Gud ikke bare nærmest med sin hjelp, men også sterkest.

8. DESEMBER
Lever du i forventning og håp? Dette er kristen livsform. Vent deg en gave, noe godt, fra Gud.
Vent hjelp fra din himmelske far, særlig etter lidelsesfylte dager. Vær et barn, og åpne ditt hjerte
og dine hender uten forbehold for at han kan få legge fra seg gaven. I en slik forventning og et
slikt håp vil du ikke bli til skamme.

9. DESEMBER
Å elske Gud vil si å gi seg helt hen til ham med hele sitt vesen, med alle krefter og alle tanker. Ut
fra en slik kjærlighet hadde Jesus et påtrengende ønske om å gi sitt liv. Det samme ønsket har
også sanne disipler som elsker Gud. Disse er i sannhet Guds barn, og han gir dem myndighet i
sitt rike. De vil få erfare: På samme måten som nasjonens sønner redder fedrelandet fra
undergang med sitt offer, slik redder Guds sønner hans kirke med sitt offer.

10. DESEMBER
Mange mennesker kjenner ikke den barnlige bønnen som Gud hører, selv om de kaller Gud sin
far fordi de har en personlig tro på Jesus Kristus. Daglig forsømmer de å vende om fra sin storhet
og selvstendighet, fra sin protest mot tukt og sitt ønske om makt og en betydelig posisjon.
Hvordan kan de være Guds barn med et slikt sinnelag, og hvordan skal de kunne be og få? Bare
den ydmyke gir Gud nåde. Bønn fra de små trenger gjennom skyene. Så gi deg hen til ydmykelse
og fornedring, så du blir et virkelig Guds barn. Da vil du få svar på din bønn.

11. DESEMBER
Guds siste ord til deg er aldri lidelse, nød eller sorg. Tvert imot heter det: frelse, hjelp, trøst,
glede. Si disse ordene om og om igjen i ditt hjerte: Jeg takker deg, Gud, at hjelpen, frelsen,
allerede står for døren. Da viker dine sorger, og du erfarer Guds hjelp.

12. DESEMBER
For øynene på oss alle står et høyt kors der Guds sønn henger. Gud gav sitt kjæreste for oss i en
smertefull død. Dette korset sier oss hvor høyt elsket vi er av Gud, vår far. Det gir oss visshet for
at hans tukt bare er slag gitt i kjærlighet, og at dette vil forberede oss til herligheten. Se derfor på
dette korset fra Golgata. Da ser du inn i Guds, din fars hjerte. Hans kjærlighet vil overvelde deg
og ta all tvil bort fra ditt hjerte

13. DESEMBER
Dagen i dag gjemmer dette og hint av sorger og gleder. Neste dag gir nytt innhold. Men intet av
det som møter deg, skjer tilfeldig - ikke den minste hendelsen, ikke den minste begivenheten i ditt
liv. «Skjer det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det?» (Amos 3, 6). Intet er glemt i
hans plan for ditt liv, for dagen i dag. Alt er fullkomment.
Se derfor din himmelske fars handlemåte i alt som hender deg. Det som kommer fra ham, må
være fullt av velsignelse og til ditt beste. Den som kjærlig, ydmyk og takknemlig tar imot alt som
Gud fyller hver dag med, vil få rike gaver fra Guds kjærlighet - også gjennom det som faller
vanskelig for oss med vår legning.

14. DESEMBER
Du er motløs fordi alle dine muligheter, forutsetninger, krefter og evner er uttømt. Dette er dumt,
for du kan hente hjelp hos en annen. Hans hjelp gjør deg aldri forsagt, og hans krefter kan ikke
brukes opp. Han vet alltid hvordan han skal hjelpe, og er alltid beredt til det. Det er Gud, din far,
en far fylt av kjærlighet. Vend deg til ham i bønn. Som far hører han på dine bønner, arbeider
med dem i sitt hjerte og sender deg hjelp. Hvordan denne hjelpen skal se ut, vil han avgjøre is sin
visdom. Tidspunktet når hjelpen kommer, vil han fastsette i sin kjærlighet. Men alltid vil han
hjelpe, slik at du etterpå må bekjenne: Hans ord er ja og amen: «Den som ber, han får.» (Matt. 7,
8).

15. DESEMBER
Du er full av angst for at Gud skulle forlange et offer av deg. Han kunne ta fra deg det du er glad
i. Angsten tærer på deg. Du kan ikke være glad. Men stol på Gud. Skulle han hvis hjerte er
godhet og kjærlighet, forlange noe av deg som når alt kommer til alt, gjør deg ulykkelig? Det er
umulig. Gi derfor Gud ditt offer frivillig og i full tillit til ham. En slik gave skal gjøre sterk og glad.
Gud vil ikke bli noen noe skyldig. Han vil gjengjelde deg rikelig.

16. DESEMBER
Dine vanskeligheter ser så store ut for deg. Du mener at du ikke kan greie opp i dem. De vil
knuge deg ned. Men da må det være et eller annet hos deg som ikke er i orden, for Gud legger
aldri mer på oss enn vi kan bære. Du har mistet den rette målestokken. Målt med Guds mål er
dine problemer små som et sandkorn sammenliknet med et digert fjell. Var dine anfektelser,
problemer og sorger i og for seg nokså store, kunne de allikevel ikke være større enn Gud i sin
makt og kjærlighet. Betrakt hans makt og kjærlighet og gjør regning med dem. De er så mye
større enn dine problemer. Da blir dine vanskeligheter små og du har fått hjelp.

17. DESEMBER
Du føler deg alene og forlatt i din angst og nød, også med tanke på vanskelighetene som følger
med en kommende tid fylt av skrekk og gru. Tenk på at du i Herren Jesus Kristus er blitt din
himmelske fars barn. Men ett kan en far ikke: forlate sitt barn som er alene, redd og i
vanskeligheter. Intet sted finnes en slik far, hvis han er en virkelig far. Og selv om han fantes her
på jorden, så kan likevel ikke din himmelske far forlate eller forsømme deg.

18. DESEMBER
En far som elsker sitt barn, ønsker ikke å se noe uskjønt, noe som ikke er godt, eller noe ondt i
det. Men ingen jordisk far elsker sitt barn slik som vår himmelske far elsker oss. Så satser han alt,
gjør seg møye og arbeid for at vår sjel skal bli god. Skulle han ikke få vår takk for sin
oppdragergjerning? La oss derfor legge bort all selvmedlidenhet på lidelsens vei. Vår smerte som
vi for det meste pådrar oss selv gjennom vår synd, er ingen tårer verd. Men la oss gråte over vår
synd som volder Gud lidelse og besvær, og la oss så mye heller begynne å takke for at Gud som
far gjør så mye arbeid for å oppdra oss, så han kan se oss rene og lykkelige for all evighet. Da vil
vårt kors begynne å stråle.

19. DESEMBER
Den største gaven Gud, vår far, vil gi oss, er det som fyller hans vesen. Det er kjærlighet. Han vet
at kjærlighet gjør lykkelig. Derfor har han gitt oss den i Jesus Kristus. Den som elsker, har vunnet
menneskenes hjerter for seg, for ingen kan i lengden motstå kjærligheten. Den som har
kjærlighet, har fred i hjertet, også når mennesker er fiendtlig sinnet most oss og bringer ufred.
Kjærligheten formår å bære alt, tåle alt - ja, gjøre vel mot fienden. Kjemp daglig mot din
egenkjærlighet, så det kan bli rom for Guds kjærlighet i Jesus Kristus i dag, da har du alt.

20. DESEMBER
Jesus roper til oss: «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i
himlenes rike,» (Matt. 18, 3), og vil ikke nå himmelrikets skatter gjennom bønn. Så la oss stadig
på ny omvende oss fra vår storhet, sikkerhet, selvrettferdighet og all protest mot Guds vilje og
hans tukt. Da vil vi oppnå mye med vår bønn. Himmelrikets skatter og Faderens gaver vil tilfalle
oss, hans barn.

21. DESEMBER
Makter og myndigheter raser på denne jorden. Det er blitt mørkt. Men et øye våker over oss,
Guds, vår fars, øye. Et elskende hjerte taler til oss - vår himmelske fars hjerte: «Jeg er hos ham i
nøden.» (Salme 91, 15). Det er nok.

22. DESEMBER
Så sier Guds ord: «… for til sist å gjøre vel mot deg.» (5. Mos. 8, 16). Dette er ledestjernen som
stod over Israels ørkenvandring, og også over ethvert menneskes åndelige ørkenvandring. Rett
deg etter den, da vil du få erfare den samme sannheten.

23. DESEMBER
Alt ser håpløst ut. Du ser bare hindringer, vanskeligheter, umuligheter foran deg. Bruk den
vektstangen som du kan løfte vekk murer av problemer med: troens bønn. Den er sterk og formår
alt fordi han som du ber til, formår alt og vil sette inn sin makt for deg og din nød. Når du tror det,
er du hjulpet. Skulle ikke en far sette alt inn på å hjelpe sitt barn som er i nød?

24. DESEMBER
Gled deg daglig på nytt som et barn som gleder seg til julaften. Gled deg til kjærlige overraskelser
fra din himmelske far. Gud har dem beredt for deg. Hans største gave - at hans sønn ble vår bror
- besegler det. I sin kjærlighet har han som en virkelig far tenkt ut bare godt for denne dagen og
hele livet ditt. La alltid dine øyne se seg vedvarende og forventningsfullt omkring. Da vil du
oppdage hans gjerninger, bli takknemlig og glad, og du vil alltid få rike gaver av Guds kjærlighet.

25. DESEMBER
Vær ved godt mot. Vår himmelske far sendte sin sønn. Om ham står det skrevet: «Jeg har
overvunnet verden,» (Joh. 16, 33), din verden som omgir deg og bringer deg så mange sorger og
bekymringer. Han den ene, Jesus Kristus, kom ned til jorden for å seire over den. Gud, din far,
har sendt ham også til deg for at han kan ordne opp med vanskelighetene i din lille verden.
Legg problemene fram for ham, så vil han handle slik at du må undre deg over hvordan han
klarer å løse alle flokene.

26. DESEMBER
En slave må sørge for at han får det som tilkommer ham fra sin herre, men det må ikke et barn.
Det har en selvfølgelig rett til alt som er i fars hus. Barnet kan komme til sin far uansett hva det
måtte mangle til legeme eller sjel. Det har del i alt som faren eier. Altså kan et barn ikke mangle
noe når faren er rik.
Men hvem er så rik som vår himmelske far, han som har gjort oss syndere til sine barn i Jesus
Kristus? La oss bare sørge for at vi blir virkelige barn like overfor Gud, i kjærlighet, tillit,
avhengighet og lydighet. Da får vi del i Guds rikdom og vil aldri mangle noe.

27. DESEMBER
Som en kjærlig far ønsker Gud å tale med deg, sitt barn, på tomannshånd. Han venter at du
nærmer deg ham i bønn for å utøse ditt hjerte for ham. Han venter at du hører på det han har å si
deg gjennom sitt ord. For et tap hvis du ikke trofast tar vare på disse mulighetene! Bare disse
stille stundene når du snakker kjærlighetens språk med Gud, gjør deg sterk, så du kan overvinne
hverdagens vanskeligheter. Plei dem i trofasthet. Samfunn med Gud gjør oss uovervinnelige.

28. DESEMBER
Frimodighet! Dette ordet roper Guds ord stadig til oss. «Kast derfor ikke bort deres frimodighet
som har stor lønn.» (Hebr. 10, 35). Stol på at Gud elsker deg. Stol på at han har en vei, en hjelp,
klar for deg i dine vanskeligheter. Stol på at han vil gjøre alt vel, for han er en far. Ja, stol på Gud,
så vil han hjelpe deg. Alt kommer an på tilliten. Gi den til Gud som beviste sin kjærlighet idet han
gav sin enbårne sønn for å frelse menneskene fra evig fortapelse. Skulle ikke denne Herre, din
far, som elsker deg så høyt, redde deg fra små vanskeligheter selv om de - i ditt liv eller i en
katastrofetid - forekommer deg å være som selve helvede?

29. DESEMBER
Den som har levd løsrevet fra sin himmelske far uten å spørre etter hans vilje, kan ikke bare si:
Fra nå av vender jeg meg til min himmelske far. Så blir alt godt. Slike gode forsetter fører ikke
fram.
Skal jeg begynne på en ny vei i avhengighet av Faderen, må jeg første bekjenne av hele mitt
hjerte: Min far, jeg har syndet. Da får jeg tilgivelse ved hans sønns blod, og fortidens synder blir
visket ut.
Da blir jeg renset av Jesu Kristi blod for fra nå av ikke mer å leve for meg selv, men for Gud - i
salig avhengighet av og samfunn med ham.
Da blir alt nytt i mitt liv.

30. DESEMBER
Gud har gitt enhver sin tid å leve på denne jorden. Den er kort, i høyden noen tiår. Guds
kjærlighet som engang gjerne vil lønne deg rikelig, gir deg hver dag i ditt liv muligheter til å så en
rik sæd. Når ditt liv her er til ende, hva blir da særlig regnet med til innhøstningen? De stundene
som du har ofret på ham. Så gi ham mer tid som bevis på din kjærlighet. Han venter på det og vil
lønne deg - nå og i evighet.

31. DESEMBER
Kanskje har du allerede måttet gjøre opp et regnskap i din stilling, i forretningslivet eller ellers.
Tenkte du også på å ta ditt live regnskap opp til revisjon med tanke på det året som har gått, på
ditt forhold til Gud og medmennesker? Engang må du stå til regnskap for dette. Da kan det være
for sent, for da kommer dommen, og Guds vrede når deg. Men Gud bestemte oss ikke til vrede,
men til å vinne frelse ved vår Herr, Jesus Kristus. (1 Tess. 5,9).
Til det har du ennå i dag en sjanse, hvis du i dag gjør opp for deg i ditt liv og din gjerning. I dag
har du mulighet til å vende om fra onde veier. Du kan bekjenne det som ikke var rett for Gud og
mennesker. Du kan gjøre godt igjen så langt det står i din makt. Du kan gi deg hen til å ville sone
dine synder. Du kan gå til Jesus med ditt livs fallitt. Så kan han rette det opp igjen. For en sjanse
Gud i sin kjærlighet gir deg! Han kan ikke se på at du går fortapt. Utsett ikke regnskapets stund
lenger. I morgen kan det være for sent!

