1. MARS
Gud vår himmelske far, er den eneste virkelige far. Hans hjerte er fylt av godhet og kjærlighet. Dette vil enhver
som stoler på ham, erfare. Men den som mistror ham og mener at Gud ikke unner oss noe godt og ikke vil
hjelpe oss, han vil erfare at han heller ikke får noe hjelp. Mistro ødelegger det kjærlige forholdet til Gud, vår far,
og binder hendene hans. Med oss skjer bare det som vi tror.

2. MARS
Du sier at du ikke får noen trøst på din korsvei. Kommer det kanskje av at du ikke bøyer deg dypt nok under
dette korset? Kanskje har du ennå ikke av ditt ganske hjerte sagt: «Min far, legg det på meg. Jeg vil gjerne bære
det. Jeg trenger det.» Denne bønnen «Ja, far!» har stor kraft. Den vil gjøre ditt kors lett. Nå vil din himmelske far
hilse deg med det. Si derfor bare det ene ordet «Ja» og du vil få trøst.

3. MARS
Gud kjenner våre hjerter og vet at vår tillit er liten. Derfor gir han oss løfter. De er gyldige, for han skuffer ikke
sine barn, som han elsker. «Jeg vil beskytte ham» (Salme 91, 14) har han sagt til dem som kjenner hans navn,
og dette gjelder i tider fylt av den største nød. Redd deg, hold fast på hans løfte og beskyttelse. Da vil du
oppleve: Den hånd som har skapt himmelen, er sterkere en andre makter, selv atombomben og naturkreftene,
og kan holde dem tilbake.

4. MARS
Gud er kjærlighet, og derfor ligger intet ham så på hjertet som at hans barn lærer å elske. Han vet at alt blir godt
når vi elsker. Derfor sier han til oss: Elsk – slik som jeg har elsket dere – uten å tenke at dere da vil oppnå å bli
elsket igjen. Bær over med dem som har gjort ondt mot dere, slik som deres himmelske far bærer over med de
onde. Gjengjeld det onde som er gjort mot dere – i ord eller gjerning – med kjærlighet. Elsk andre med en
kjærlighet som er beredt til å tilgi dem, tale vel om dem og ta alt i best mening. Bær over med dem som gjør ondt
mot dere, likesom deres himmelske far bærer over med de onde.
Denne kjærligheten har seieren i seg. Den har kraft, for den veller fram fra Guds hjerte til vårt hjerte. Å oppnå
denne kjærligheten må være det viktigste for oss. Enhver kan få den, for løftet gjelder for alle: «Be, så skal dere
få.» (Joh. 16, 24).

5. MARS
Mangler du tro? Din tro blir tent av Guds vesen. Bedende skal du nevne Guds egenskaper: Du er allmektig,
allvis, allkjærlig, barmhjertig, allesteds nærværende. Si med Job: «Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er
umulig å utføre for deg.» (Job 42, 2). Eller lovpris ham med Esaias: «På grunn av hans veldige kraft og hans
mektige styrke savnes ikke noe.» (Es. 40, 26). Og din tro vil begynne å gløde mens du taler om Guds kraft og alt
hva han formår. Så vil du erfare hva du har trodd, at du ikke kan mangle noen ting hos denne allmektige Gud.

6. MARS
Gud må gå i rette med oss fordi han elsker oss. Men hvor han må straffe, gråter hans medlidende hjerte. Slik
gråt Jesus da han talte om Jerusalems ødeleggelse. I Gud finner vi altså et hjerte som lider med oss, som synes
det er hardt å straffe oss. Hvor lett er det ikke derfor å vende Guds straff. Vend om fra din synd som bedrøver
Gud og andre mennesker. Gråt over dine synder. Da stanser Jesu tårer. Og Guds straff forvandler seg til nåde.

7. MARS
Gud, din far, kjærlighetens far, er en herre som deler ut med ødsel hånd. Fylde av skjønnhet i naturen, fylde av
gaver og begavelser til sine menneskebarn. Han er en rik giver. Kanskje du er fattig fordi du har et lite hjerte
som ikke venter seg noe stort fra ham?

8. MARS
Du må pleie din stille stund med Gud. Gi ham mer tid. Det å være i Guds nærhet kan ikke erstattes av noe. I
Guds nærhet blir du sterk, gjennom hans nærhet blir du forvandlet. Oppsøk ham, så løses alt som du ikke kan
løse selv, gjennom Guds nærhet.

9. MARS
Himmelriket med all dets nåde og trygghet, hellig sorgløshet og lykksalig kjærlighet, tilhører barna. Men å være
Guds barn vil i praksis si fornedrelse i hverdagen. Da ber man mennesker om tilgivelse, bøyer seg for dem. Man
er gjerne beredt til å ta den siste plassen, gjelde for ingen ting. Man lar seg irettesette som et barn. For dem som
lever slik, gjelder løfter: «Himlenes rike hører sådanne til.» (Matt. 19, 14). De smaker allerede nå et stykke
himmel.

10. MARS
Det gis et ord som inneslutter løsningen på alle dine problemer. Det lyder: Stol på Gud. Det betyr at du har en
slik tiltro til Gud at du regner med at han virkelig er allmektig og en far full av kjærlighet, alltid beredt til å hjelpe.
Stol på ham, og det første skrittet mot løsningen på ditt problem er tatt. Det neste skrittet vil følge. I hans time vil
du med egne øyne se hvordan han forvandler din kummer til glede.

11. MARS
Vil du forstå Guds, din himmelske fars kjærlighet, så hør hva han sier. «Jeg vil forlate deres misgjerning og ikke
mer komme deres synd i hu!» (Jerem. 31, 34). Gud har altså glemt vår syndeskyld – også den største – når vi
angrer. Men han glemmer aldri de minste offer og gjerninger som vil gjorde for ham. Hvem kan fatte denne
kjærligheten? En slik handlemåte av din Gud vil gi deg mot til å stole på ham i mørke stunder.

12. MARS
Har du et ønske, da går du til en som elsker deg. Han vil oppfylle ønsket ditt. Ingen elsker deg slik som Gud,
som kaller seg din far. Kom med ditt ønske til ham. Kom til ham lik et barn som stadig tigger sin far til han har latt
ønsket gå i oppfyllelse. Slik barnlig, tillitsfull bønn som kommer fra et ydmykt, lydig hjerte, oppnår alt, bortsett fra
det som kunne skade deg. Vær et barn, da blir du mottatt som et barn av din himmelske far, som gir deg gave
på gave.

13. MARS
Ett kan Guds barn regne som sikkert når den største nød truer: Gud, vår far, vil sette sin ære i å forherlige sitt
navn, som er «under». (Es. 9, 5). Dette gjør han idet han hjelper sine barn gjennom under og tegn. Når
vanskelighetene tårner seg opp, vil han bevise at han er større enn vår nød, at vind og bølger og fordervelsens
krefter er ham underlagt. På vidunderlig vis vil han bære sine utvalgt gjennom nøden, de som roper til ham natt
og dag. (Luk. 18, 7).

14. MARS
Gud Faders hjerte er fylt av kjærlighet. Om ham står det skrevet at han kan gjøre langt ut over det som vi ber
eller forstår, og han sier: «De skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir.» (Jerem. 33,
9). Han vil gjøre oss grenseløst lykkelige. Det er Guds hensikt at vårt hjerte skal fylles av den største glede. Om
dette sier Jesus: «Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen.»
(Joh. 15, 11). Tror vi at Gud vil gi oss denne grenseløse gleden? Bare da får vi del i denne fryden som ytrer seg i
undring, ja, frykt over alt det gode som vår far i himmelen gjør mot oss. Be i Jesu navn om å få denne gleden
som Gud har beredt for deg. Gud venter på din bønn, for å oppfylle den.

15. MARS
Hvorfor hisser vi oss så ofte opp, ergrer oss og bekymrer oss? Gjennom opphisselse hindrer vi bare hans
gjerning og velsignelse i vårt liv og arbeid. Det er vår egenvilje som vil ha dette eller hint gjort ferdig på kort tid
og på en bestemt måte. Vår vilje er ikke overgitt til Gud.
Stans med en gang hvis ergrelse og opphisselse inntar ditt hjerte. Bli stille for Gud. Overgi din vilje og si: Det du
gjør, hvor du fører meg, det du nekter meg – det er godt slik. Du har gjort alle ting vel, deg stoler jeg på. Jeg gir
meg hen til din vilje. Jesus, du har løst meg fra min egenvilje og bekymring.
Da vil du erfare at Guds fred strømmer inn i ditt hjerte, og din gjerning blir velsignet.

16. MARS
Den store og allmektige Gud utfører gjerne store ting. Men han blir ofte hindret i dette fordi vi står i veien med
vårt hovmod, vår selvgodhet og sikkerhet. Derfor roper han til oss: Ydmyk dere, bli små og ringe. Han gjør sin
store gjerning bare hos de små, som ikke står i veien for ham.

17. MARS
Jesus lærer oss å be: «Skje din vilje». På denne måten gir han oss, når alt kommer til alt, et gode fordi vi med
denne bønnen utelukker at vi får vår vilje. For den er ufullkommen, tar lett feil og kunne derfor bringe oss i
ulykke. Men hvis Guds vilje skjer, så er det den fullkomne visdom og kjærlighet som fullbyrdes. Gud alene vet
hva som er godt for mennesket, mens vi ikke vet det. Så be mens du helt og holdent ser bort fra din vilje og dine
ønsker. «Gud, skje din vilje!» Overgi deg fullstendig til denne viljen, da har du valgt den beste delen i ditt liv, for
Guds vilje fører deg i stor kjærlighet mot et herlig mål.

18. MARS
Når du har det vanskelig og er bedrøvet, roper Gud, vår far til deg: Menneskesjel, hvorfor er du så bedrøvet og
forsagt? Jeg har en vei som fører til hjelp for deg: Vær utholdende, vent – vent i forvissning om hjelp! Den
kommer helt sikkert. Ja, jeg sier allerede nå at du kommer til å takke med glede i hjertet for det som trykker deg
nå. Begynn derfor allerede nå å be slik: Jeg takker deg for at jeg trøstig kan gå videre – i forventning om denne
hjelpen. Og du vil faktisk kunne gå trøstig framover i møte med hjelpen.

19. MARS
Som svar på våre bønner oppdrar og tukter Gud oss ofte. Han vil gjerne forvandle oss, så vi blir mer lik ham og
kan nå målet – som er herligheten hos ham. Nå fører Herren deg mot målet, det du i virkeligheten har bedt om.
En lettere vei ville ikke ha kunnet bringe deg dit, ellers ville Gud ha valgt den. Så vær glad for den veien som
Gud fører deg på, fordi den også er svar på dine bønner og bringer deg det største du kan få, herligheten hos
Gud.

20. MARS
Du spør hvorfor Gud ikke hører dine bønner. Det finnes bønnehindringer. Kan hende Gud ser at vi bruker hans
gaver på en uriktig måte. Vi misbruker for eksempel tilgivelsens gave når vi ikke tilgir andre. Dermed setter vi et
stengsel for videre gaver fra Gud. Hvis Gud ikke bønnhører oss, må derfor vårt første spørsmål være: Er det
noen bønnehindring hos meg, og hvori består den? Kjemp derfor idet du angrer, bekjenner og omvender deg, så
bønnehindringer blir avverget. Da vil du erfare at veien er fri og dine bønner kan stige opp til Gud.

21. MARS
Gud, som er kjærlighet, har hver dag – om den er aldri så mørk – satt opp et lite lys på vår vei, et løsen, en
hjelp, en hilsen, styrke fra ham. Se etter lyset. Det er der – og veien din er opplyst.

22. MARS
Vi frykter for den truende undergang. Vi leter derfor etter en makt som er sterkere enn atomkreftene og
dødsstøvet, og som kan beskytte oss. Kjente vi bare denne makten, så var vi hjulpet. Makten er der. Det er
Herren, himmelens og jordens skaper. Dermed holder han også atomenergien i sin hånd. Han roper til oss
gjennom sin enbårne sønn: «Se, jeg har gitt dere makt over alt fiendens velde.» (Luk. 10, 19). «De skal ta
slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem.» (Mark. 16, 18). Hans ord står ved
makt.

23. MARS
Du plages av bitre tanker og anklager mot dine medmennesker. Du kan ikke forstå at Gud lar dem gjøre så mye
mot deg. Men Gud vil hjelpe deg og sier: Tankene dine går i feil retning. Du er ulykkelig fordi du har gått i
forbund med Satan, anklageren. Han bringer oss alltid tungsinn.
Istedenfor å anklage andre, så anklag deg selv for alt det besvær du har skaffet Gud med dine synder, og de
vanskeligheter mange mennesker har fått for din skyld. Takk Herren for at han fremdeles er så god mot deg, og
vær så du god mot din neste. Takk for at Gud i sin kjærlighet vil befri deg fra dine anklagende tanker idet han
avslører din svikt. Nå er timen kommet da Gud hjelper deg, renser deg og befrir deg fra bebreidelser. Dermed
fyller han ditt hjerte med fred. Ta imot hans hjelp.

24. MARS
Se ikke på dine store vanskeligheter og umuligheter. Bli ikke stående der. Tenk på at Gud er din himmelske far,
han er kjærlighet. Han har noe annet ferdig for deg. Vanskelighetene er ikke det siste Gud har tiltenkt deg, men
en løsning, glede, herlighet.

25. MARS
Det som kjennetegner et lite barn, er at det stadig på ny kommer til far for å bære fram sine ønsker, be ham om
noe. Og kjennetegn på en sann far er at denne fortrolige bønnen gir ham glede. Dette er det riktige forholdet
mellom far og barn. Gud lengter etter å få et slikt forhold til oss. Innta et slikt barneforhold til Gud, så vil også du
erfare fylden av hans faderkjærlighet, hjelp og gave. Vær helt og fullt et barn i forhold til Gud, så vil himmelriket
med alle sine skatter tilhøre deg.

26. MARS
Gud er kjærlighet. Karakteristisk for kjærligheten er troskap. Så vil han aldri forlate deg og aldri skuffe deg. Han
vil lede deg og bære deg helt til målet. Men han ber deg også om din kjærlighet. Han ber deg: Hvis du ikke
lenger kan forstå meg, hvis du må lide mye, så la meg fortsatt ha din tillit, din trofasthet som tegn på din
kjærlighet.

27. MARS
Du klager over at du blir så lite elsket, at så mange mennesker ikke vil vite av deg, ja, til og med stiller seg
avvisende til deg. Men dette er ikke etter Guds sinn. Han som er kjærlighet, ville gjerne gjøre vårt liv rikt og
lykkelig. Derfor vil Gud at dette forholdet skal forandres. Han viser deg veien. Mennesker som er avvisende, ja
fiendtlig innstilt, blir overvunnet av kjærlighet mer enn av noe annet. De blir beseiret av en kjærlighet som gir seg
selv, som ikke gjengjelder ondt med ondt, men som velsigner og gjør vel. Gå denne veien som Guds kjærlighet
viser deg som en hjelp. Så vil du høste kjærlighet.

28. MARS
Har du av kjærlighet til Guds sønn frivillig valgt å bære korset, og lever du for Jesu skyld i fattigdom, fornedrelse
og mange slags vanskeligheter, så vit at Gud, vår himmelske far, aldri lar sine barn oppleve bare lidelse. Om og
om igjen har han en glede, en oppmuntring til dem. Tenk på det når korsveien er tung å gå. Den som venter på
en slik oppmuntring, vil erfare den. Men den som i harme lukker sitt hjerte igjen fordi korset blir for tungt, holder
Guds nåde og oppmuntring borte.

29. MARS
Du vet verken ut eller inn. Se, det er en som er hos deg for å gi deg råd. Du vet ikke om noe som kan hjelpe,
men han sier: Jeg er her og kommer for å hjelpe. Jeg er din herre og din Gud, din far. Tro på ham, den alltid
nærværende far, som hjelper deg – og du har fått hjelpen.

30. MARS
Fordi Gud er en ordentlig far, gir han sine barn løfter som han lover å oppfylle. Kan det tenkes at Gud bryter sitt
løfte, og ikke lar oss se oppfyllelsen? Det er umulig, for Gud er sannhet, og han er kjærlighet. Han gir sannelig
ikke løfter for å skuffe oss, men for å gjøre oss viss på at han hjelper. Hold derfor fast ved hans løfter. Klyng deg
til dem, og hjelpen skal komme.

31. MARS
Guds engler er ikke uten sjel. De gleder seg over en synder som gjør bot. (Luk. 15, 7). Framfor alt gleder Gud,
vår far, seg. Det er altså innenfor mulighetens grenser å glede Guds faderhjerte. Som oftest kan vi ikke det. Vi
svikter så ofte, bedrøver ham med vår synd så han kan få besvær med oss. Men for alle mennesker, selv den
aller mest syndige, finnes det en måte å glede vår himmelske far på – angerens vei.

