1. OKTOBER
Du lengter etter at Gud skal være fornøyd med deg. Det kan du få oppleve. Gud viser deg veien
gjennom sin egen kjære sønn. Jesus gikk tjenestens og lydighetens vei. Han fornedret seg dypt
ved dåpen i Jordan, og nettopp da lød Guds røst: «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg
velbehag.» (Mark 1,11). Velg denne veien, da vil din himmelske fars øye også se på deg med
velbehag.

2. OKTOBER
Fordi Gud er kjærlighet, har han bare en tanke i sitt hjerte: Han vil gjøre oss lykkelige. Men han vil
ikke gi oss bare en kortsiktig lykke, men en som varer bestandig, i evighet. Derfor er han ikke
redd for å tukte oss, ta hardt i, mens vi for en kort tid er her på jorden. Slik vil han la oss få del i et
gjenløst menneskes lykke og glede i all evighet. Vi kan velge: Vil vi ha en kortsiktig, tilsmusset
lykke her eller en ren og klar lykke for evigheten i himmelsk herlighet?

3. OKTOBER
Vanskelighetene dine hoper seg opp. Du vet ikke hvordan du skal mestre dem. Herren sier til
deg: Ikke du, men jeg skal mestre dem. Selv om problemene er temmelig store, så er de ikke
større enn meg. Jeg, din far, er større enn alt, og kan mestre den største vanskeligheten.
Tro det bare!

4. OKTOBER
Guds uforståelige vilje, som dømmer og slår, kan bare bli tatt som uttrykk for kjærlighet av de
menneskene som står i et barneforhold til Gud. Barn som kjenner sin fars hjerte, vil oppdage
hans kjærlighet i de tyngste slag og på de mørkeste veier. Den stillingen vi tar til Guds vilje,
avslører hvem vi er. Fremmede og slaver vil hisse seg opp og trosse når de synes Guds vilje er
vanskelig og uforståelig. Er vi barn eller slaver?

5. OKTOBER
Du har lidd urett, ditt hjerte er såret. Du grubler: Hvordan skal du få fram din rett, hvordan skal du
få oppreisning? Tenk på at Gud som ser alt, også ser det som er gjort mot deg. Der er en som vet
hva det betyr å lide urett, nemlig Jesus. Men vår himmelske far har åpenbart hans rett den
gangen han lot ham oppstå i herlighet, som seierherre over alle fiender. Derfor gjelder dette også
for deg: «For du har hjulpet meg til rett og dom, du har satt deg på tronen som rettferdig
dommer.» (Salme 9, 5). Legg din sak i Guds hånd. La ham få gi deg din rett. Som din far som
elsker deg og sørger for deg, vil han gjøre det. Men pass du det som er din sak. Hevn deg ikke
selv, men kjemp for at ingen bitterhet får plass i hjertet ditt. «Elsk dine fiender, gjør vel mot dem
som hater deg.» (Matt. 5,44). Slik roper Herren til deg nå. Kjærligheten til dine fiender skal nå
skapes i deg.

6. OKTOBER
Hele livet ditt er kommet i uorden. Du vet ikke hvordan du skal få bragt det i orden igjen. Da må
man vende seg til en som kan. Tenk på ham som skapte en vidunderlig verden av kaos. Skulle
han ikke kunne bringe orden i ditt liv? Han elsker deg mer enn hele skaperverket. Han har skapt
deg i sitt bilde. Du er hans barn som han hjelper, som han vil vise til rette. Derfor sendte han sin
sønn. Han visste om uryddigheten i våre liv, fordi vi handlet egenrådig og egenmektig den
gangen vi satte oss opp mot hans guddommelige ordning og overgav oss til synden. Nå roper
han til deg: Jesus er din frelser. Slik løser han dine lenker, dine vanskeligheter og spørsmål og
lindrer din nød. Stol ubetinget på ham.

7. OKTOBER
Du spør: Hvordan skal jeg høre Guds stemme? Framfor alt må du tro at han vil tale. Gå ut fra det!
Gud elsker deg. Derfor bøyer han seg hit ned og er nær deg, også når du ikke merker det. Legg
merke til hvordan Guds Ånd leder deg når du leser i hans ord eller i et skrift, og hold det for sant.
Tenk over det i bønn. Skriv opp hvor Guds Ånd dømmer deg, hvor han opplyser deg om sin nåde
og sine løfter, der hvor han kaller deg til hengivelse. Si at du vil kvitte deg med det som du er
bundet av, og be en trosbønn. Snakk så med Gud om alt som et barn med sin far, som en venn
med venn, og han vil ikke bare svare deg, men handle med deg etter din bønn.

8. OKTOBER
Du tror på Herren Jesus Kristus, og dermed er du blitt et Guds barn, Herrens elskede. Hans
spesielle omsorg og hjelp hører hans kjære barn til. Gud, vår far, er ekstra aktpågivende overfor
dem. Tenk på det når du ser framover mot katastrofene som truer vår tids mennesker. Hold fast
ved Guds tilsagn: «Herrens elskede er han, trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin
hånd over ham.» (5.Mos. 33,12). Ja, nå vil Gud skjerme ham, som bare en far gjør det med sitt
kjære barn når det er i nød.

9. OKTOBER
Gud har lagt en skjult juvel i hvert kors og hver en smerte som han sender deg. Det gjelder å
oppdage den. Regn med en slik kostbarhet som et barn venter å få gaver av sin far. Tro på Guds
kjærlighet! Da vil du oppdage kostbare skatter i hvert kors i ditt liv, og smerten vil miste sin makt.
Du blir trøstet og oppmuntret av Gud.

10. OKTOBER
Hvis alt i vårt liv, vår hverdag, flyter hen uten vanskeligheter, vil som oftest forbindelsen med Gud
være liten. Takk derfor for motgangen. Den skal bringe oss i levende forbindelse med vår far, skal
dra oss mot hans hjerte og dermed gjøre vårt åndelige liv levende på ny. Slik blir vi lykkelige
Guds barn nettopp gjennom problemene. Grip fatt i denne vinningen som vanskelighetene fører
med seg.

11. OKTOBER
Gud, vår far, venter av sine barn at de lydig hengir seg til hans vilje. I denne lydigheten ligger vår
trygghet og vår lykke. I denne blir vi ett med Gud, med hans vesen, for når vår vilje forenes med
hans vilje, forenes vårt vesen med hans vesen og forvandler oss til hans bilde. Fører Gud deg en
vei som går mot ditt ønske, din vilje, så oppfordrer han deg til å oppgi din vilje. Han vil gi deg
denne store gaven som foreningen med hans vilje og vesen er.

12. OKTOBER
Du ser ingen vei ut av dine problemer. Da skal du regne med at din himmelske far er en
skapende Herre. Daglig sier han sitt: «Bli!» midt i mørke og håpløshet. Det du holder for umulig i
dag, vil skje ut fra et slikt skapende ord fra Guds munn. Så be din far om dette: «Bli».

13. OKTOBER
Profeten Esaias vitner om Gud: «Fra gammel tid har intet øye sett noen annen Gud gjøre slikt for
dem som bier etter ham.» (Es. 64, 3). Ja, å gjøre vel er vår Guds vesen og vis, for han er
kjærlighet. Også da gjør han vel når han sender oss noe som vi først tenker ikke er noen
velgjerning. Så tro at Gud som far alltid gjør det som tjener deg til gode. Som far kan Gud gjøre
sine barn bare godt. Det gjelder på alle våre veier, også tuktens. Nettopp gjennom den løser han
oss fra synden som bringer så mye nød og ulykke inn i vårt liv og hindrer oss i å gjemme oss trygt
og glad i Guds kjærlighet når det stormer omkring oss.

14. OKTOBER
Vi sørger og bekymrer oss uten grunn. Alle sorger kunne vært tatt fra de plagende og engstelige.
De får love å kalle den allmektige for far. En fars oppgave er å dra omsorg for sine barn. La oss
derfor sørge for at vi er barn like overfor Gud, så vil han vise seg som far like overfor oss.

15. OKTOBER
Du sier: Jeg kan fremdeles ikke tro. Det kommer av at du til syvende og sist venter deg alt av deg
selv og dine muligheter, av mennesker og hjelpemidler. Men nå er du kommet til veis ende med
disse. Og det er godt. Nå skal du ikke lenger vente noe av deg selv eller menneskelig hjelp, for
nå er tiden kommet da Gud vil vise sin makt og hjelp. Hold dette for sant -- i tro, da har du alt fått
hjelp.

16. OKTOBER
Gud er en sann far. En god jordisk far gir akt på selv det minste hans barn gjør. Hvor mye mer da
vår himmelske far! Det minste som skjer i det skjulte, en kjærlig tjeneste, et lite offer, merker Gud
seg og gjemmer det is sitt hjerte. Og det vil skje som det står skrevet: «Han skal lønne deg i det
åpenbare», (Matt. 6, 4), på den siste dagen når han som den store dommer skal dele ut lønnen.
Skulle ikke Guds kjærlighet overvelde oss, den som lønner syndere for det minste og «gjemmer
deres tårer i sin flaske.» (Salme 56, 9). Tenk på denne kjærligheten i mørke dager, så blir din tillit
grenseløs, slik Guds kjærlighet er uten mål og grenser.

17. OKTOBER
Hvem vil stå på fast grunn når stormbølgen bruser over denne jorden, slik at flommen ikke kan
rive ham med? Det er mennesker som bygger sitt hus på klippen, på det faste fundamentet som
Guds vilje og hans bud er. Den som hver dag på ny gjør Guds vilje og lar hans bud være
målestokk for sitt live, samler byggemateriale til et hus som står fast. Han blir ikke til skamme i
tunge trengselstider, for hans byggverk blir stående.

18. OKTOBER
La ofte ditt hjerte fulles av tanker om Guds kjærlighet. Da vil kjærligheten få rom hos deg, og du
vil vite deg omgitt av Guds kjærlighet. Alt som rører seg i ditt hjerte, får makt over deg, hva enten
det er kjærlige tanker eller mistro og bitterhet.

19. OKTOBER
Jesus sier engang: For at verden skal skjønne at jeg elsker Faderen og gjør så som Faderen har
befalt meg, stå opp, la oss gå herfra!» (Joh. 14, 31). Denne oppfordringen ble fulgt. Jesus gikk i
lydighet mot Faderens bud til Getsemane og korset. Dermed gav han verden bevis for at han
elsket Faderen. Også for oss, hans disipler, gis det bare ett bevis på vår kjærlighet til vår
himmelske far. Vi må gå korsveien som Gud har sagt, med besluttsomhet og kjærlighet. Dette
venter Jesus av sine etterfølgere.

20. OKTOBER
Du står ansikt til ansikt med dine nederlag. Du har kjempet, men resultatet var nederlag. Gud,
som i sin kjærlighet alltid har en hjelp beredt, gir deg den likevel – med tilbakevirkende kraft. Syng
om seieren akkurat nå – ansikt til ansikt med nederlaget, mens du ikke føler deg som noen
seierherre, så vil ditt nederlag forvandle seg til sier, for også med tilbakevirkende kraft skaper
troen store ting, fordi Guds kjærlighet er så stor.

21. OKTOBER
Du må gå en tung vei med store lidelser og vet ikke lenger hvordan du skal mestre den. Det
finnes en mulighet. For hvert tungt skritt skal du si: «Jeg takker for den velsignelsen som kommer
av lidelse og mørk natt. Gud er bare godhet, hans vilje er kjærlighet, og veien han fører meg, er
god.» Slik blir ditt hjerte trøstet, og nytt vidunderlig liv blir født av natten.

22. OKTOBER
En redsel som aldri før truer oss. Selv om jeg flyktet til jordens ytterste hjørne, så kunne de
fordervelige atomkreftene som ødelegger alt, nå meg. Der finnes bare ett sted hvor jeg kan
gjemme med: «I dine vingers skygge søker jeg ly inntil fordervelsen går over.» (Salme 57, 2). Slik
står det skrevet. Vingene som dekker meg, er Guds barmhjertighet. Den holder deg fast. Skjul
deg der, med alle dine. Gud er sterkere enn alle andre makter. Han befaler over dem.

23. OKTOBER
Elsk meg! Slik ber Herren. Du er bedrøvet, ingen kjærlighet kan spores i deg. Men kjærligheten
viser seg ikke bare i følelser, men mye mer i lydighet og gjennom trofast utholdenhet i
anfektelser. Akkurat nå kan du altså vise Gud din kjærlighet i utholdenhet. Kjærlighet betyr videre
alltid å velge Gud og hans vei. Gjør det, så elsker du Gud, din far, og oppfyller hans bud. Da vil
han handle etter sitt løfte: elske deg igjen, og ta bolig i ditt hjerte. (Joh. 14, 23).

24. OKTOBER
Vær gjerne fattig, udyktig, svak. Med Guds kraft – det sier Herren – kan du utføre større ting enn
med din menneskelige styrke, selv om den er nokså stor. Får du livet og kraften fra ham, vil du
bære mer frukt enn gjennom din egen dyktighet. Så takk for at han stiller sin kraft til rådighet for
deg i din svakhet.

25. OKTOBER
Du står foran fjell av bekymringer. Men du er selv skyld i at problemene vil oppsluke deg. Ingen
behøver å bli i sin elendighet. Bare den blir værende der som ikke kommer til Gud med sine
sorger, vanskeligheter og mangler, som ikke regner med hans hjelp. Du vil bare få hans hjelp hvis
du venter den -- i tillit til din himmelske far.

26. OKTOBER
Er vi blitt Guds barn gjennom vår Herre Jesus Kristus, vil vi ha visshet for at den allmektige Guds
vilje alltid er en fars vilje for oss. Fars vilje for barna er alltid full av omsorg og kjærlighet. Han
handler aldri med oss som en maktsyk tyrann med følelsesløst hjerte. Denne vissheten er Guds
barn trøstet når de blir tuktet.

27. OKTOBER
Du sier: Jeg har alt bedt inntrengende flere ganger om dette spesielle anliggende, men Gud hørte
ikke. Derfor er alt slutt for meg. Si ikke det! Hvis du er barn, da banker du på om og om igjen,
tigger stadig på nytt. Det er tegn på ydmykhet. Gud gir den ydmyke nåde. Herren hører barnlig,
ydmyk bønn. Riktignok svarer han ofte annerledes enn du tenkte. Men han vil alltid høre, alltid
forvandle ditt problem på en eller annen måte. Sett at Gud forvandler ditt hjerte slik at du er
trøstet og oppkvikket! Da trykker det deg ikke lenger. Et ønske, et begjær er kanskje ikke noe
ønske mer, og slik piner det deg ikke lenger at bønnen ikke ble oppfylt. Så har ditt hjerte fred.

28. OKTOBER
Hvem kan være sterk og ikke gå til grunne når nøden er størst? Det er den som på forhånd har
lært å si et navn kjærlig og stadig i sitt hjerte: Min far, min kjære far! Den som allerede har levd i
barnlig tillit til sin himmelske far – i hverdagen og i vanskeligheter -- han vil være sterk, og han vil
få erfare hjelpen når han påkaller Guds navn, selv i den aller største nød. Derfor skal du nå øve
deg i å leve med din himmelske far og tillitsfullt påkalle hans navn. Dette navnet vil bevise sin
makt og evne til å hjelpe, selv i den mørkeste natt og den største lidelse.

29. OKTOBER
I Det gamle testamente gir Gud seg selv navnet: «Jeg er.» (2 Mos. 3, 14). Og Jesus sier til sine
disipler. «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», (Matt. 28, 20), for å hjelpe, trøste og
formane. I løpet av en dag skal du ofte si: Jesus, du er her for å hjelpe meg! Da vil du få oppleve
at Gud gir deg det du trenger i dag som i gå.

30. OKTOBER
Føler du at Guds hjerte er lukket? Det finnes en måte å åpne det på. Det er ved å takke. Takk er
tegnet på ydmyk kjærlighet. Den ydmyke blir forbauset over det minste gode man gjør mot ham,
for han føler seg ikke verdig. Slik svarer han på den minste oppmerksomhet, hjelp og
tjenstvillighet med en kjærlighetsfylt takk, som han ønsker å gi til gjengjeld. Begynn å takke Gud
for selv det minste gode. Alt tatt i betraktning kommer det fra hans hånd. Notér det ned. Denne
takken vil åpne Guds hjerte helt for deg, og strømmer av velsignelse vil komme over deg.

31. OKTOBER
Gud tukter og straffer oss fordi han er en sann far. Slik er hans kjærlighet. Gjennom denne
straffen sparer han oss for et stykke helvede, ikke bare i evigheten, men også nå i tiden. Allerede
her på jorden erfarer vi noe av helvede når vi lever i bitterhet, gjerrighet og i våre begjær. Men
Gud vil bring oss himmelen med dens glede allerede nå. La oss rense oss og vende om fra synd,
så vil vårt liv forvandles: ufred blir fred, bitter egenkjærlighet blir lykkebringende kjærlighet, og vi
opplever et stykke himmel.

