1. MAI
Du sier med rette: Når vi kommer inn i en utryddelseskrig, blir det så mørkt på jorden som aldri før. Den
fullstendige natt tar til. Men når natten på jorden er aller mørkest, da vil Guds lys skinne klarest for alle hans
barn. Da erkjenner vi sannheten i ordet: «Se mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal hans
herlighet åpenbare seg.» (Es. 60, 2). I dette lyset kan du vandre, skritt for skritt.

2. MAI
Tukt og straff fra Gud tvinger fram avgjørelser. Noen forherder seg og blir bitre når Guds straff når dem. Andre
opplever et vendepunkt til liv og salighet gjennom den samme tukten. Hva vil du at den skal bringe deg? Det
ligger i din hånd. Velg! Den som bøyer seg mye under Guds hånd, vil erfare forvandling, nåde, lykke.

3. MAI
I alle land ser Guds øye etter troende mennesker. Gjennom dem kan han utrette store ting. Gjennom dem kan
han forherlige sitt navn. Gjennom de troende kan han kunngjøre sin makt, sin herlighet og sine under for
menneskene. For en smerte det er for Gud, vår far, at Satan har så mange hjelpere til å drive sitt spill. Gud, vår
far, derimot har så få barn som strever etter å herliggjøre hans navn og ære på jorden. Det er så få som tror på
ham, som virkelig våger å tro, og som i lydighet vandrer denne troens vei. Så søker hans øye etter deg, om du
vil gå denne troens vei.

4. MAI
Hvorfor vil vi være selvstendige og frigjort fra Gud? Det ubevisste motivet er ofte: Da trenger jeg ikke lenger å
rette meg etter Guds vilje. Men den som ikke spør etter Guds vilje og bud i hverdagen, ham vil heller ikke Gud
spørre etter når vanskelige tider kommer. Slik måtte den fortapte sønnen bittert og fullt ut erfare hvor fjernt han
var fra sin far, da dyrtiden satte inn. Han fikk ingen hjelp, og det får heller ikke vi med mindre vi omvender oss og
er beredt til å leve etter Guds vilje og bud.

5. MAI
Du lengter etter å komme nærmere Gud, i et mer inderlig forhold til ham, din far. Du vil gjerne være forenet med
ham. Men du finner ikke veien. Hvorfor? Du unngår veien som skulle føre deg til ham. Gjennom korset blir vi
nærmere bundet til Gud. Den som favner det i kjærlighet, vil gjennom det bli forenet med Jesus og Faderen.
Men den som flykter fra sitt kors og i sitt hjerte harmes over det, han skiller seg fra Gud, og Gud vil ikke kjennes
ved ham.

6. MAI
Hvorfor bøyer Gud seg ned til de svake, de ringe? Han har medlidenhet med dem. De har jo ingen annen hjelper
enn ham. Så lar han dem få sin hjelp, fordi de setter all sin lit til sin fars styrke og storhet. Derfor: Salige er de
fattige, for de skal få rikelig.

7. MAI
Du mener at den mørkeste timen i ditt liv er kommet. Da vit: Nå er avgjørelsens time der, den stunden som alt
avhenger av. Det er nå Gud prøver deg, om du stoler på ham når natten er mørkest. Si nå bare dette ordet, da
har du bestått prøven: Min far, jeg forstår deg ikke, men jeg stoler på deg. I så fall er noe stort blitt deg til del for
tid og evighet.

8. MAI
Salmisten ber: «Skynd deg å hjelpe meg!» (Salme 22, 20). Guds Ånd lot ham be denne bønnen fordi Gud
virkelig skynder seg å hjelpe. Som en far skynder han seg når hans barn er i nød. Han kan ikke komme fort nok
til deg når du roper ut din nød. Men kaller du virkelig på ham? Tillitsfulle rop til Gud er løsningen på alle livets
sorger, vanskeligheter og møye. Bli derfor ikke stående og tenke på dine problemer. Du skulle mye heller straks
rope til Gud, da skal svaret ikke utebli.

9. MAI
Det finnes evige, hellige, guddommelige lover. Jesus forkynner dem for oss. Han sier at mennesker som på
hans ord forlater og gir avkall på rettigheter og fordringer, vil bli forsørget og belønnet av sin himmelske far som
ved et under. Til disse menneskene vil han allerede her på jorden dele ut av sin arv. Så kan du trygt gi avkall på
fordeler. Ifølge Guds evige lover vil du bli rikelig lønnet.

10. MAI
Gud vil som far ha sine skapninger, sine barn, ganske nær seg. Derfor har han åpnet faderhuset på vidt gap.
Han banet veien til seg gjennom sin sønns lidelse og død. Nå venter vår himmelske far at vi hver dag på ny skal
leve slik at vi kommer nær til ham. Enhver ny hengivelse, kjærlig tillit, knytter kjærlighetsbåndet fastere til Gud.

11. MAI
Angst og gru for fremtiden vil kvele deg. Legg det bak deg, det som engster deg. Tenk at du vandrer under Guds
beskyttelse. Begynn å juble fordi du har en plass som er gjort ferdig til deg av din kjærlige far. Der er du trygg
når tidene er onde, for de er overgitt i hans hender, og de sørger for deg.

12. MAI
Hva venter du deg av din nærmeste fremtid? Vent deg noe godt, for Gud er god. Siden han er din far, har han
uttenkt noe godt til sitt barn. Men de onde og mistroiske tror at Gud er en hard herre. I sine hjerter og sine liv
lager de en barriere med sin mistro og sine tvil – mot Guds mange bevis på godhet. Dermed høster de hva de
sådde. Dette gjør dem ulykkelige, og det blir de fortsatt, for vi får det vi venter å få av Gud. Så vent gode gaver
fra ham.

13. MAI
Guds veldige skaperverk – fjell og hav – sier oss hvor stor Gud er, og hvor små vi er. Og likevel våger vi i
overmot å sette vår vilje opp mot Guds, den allmektige skapers og herres vilje, og å opponere mot ham.
Vi har mistet den rette målestokken. Guds veldige skaperverk vil gi oss den tilbake. Skapningen oppfordrer oss
til å bøye oss helt og fullt for en slik herre, tilbe ham og gi ham vår vilje. Det er den beste viljen fordi det er Guds
vilje, og han er kjærlighet.

14. MAI
Du er kanskje satt utenfor på grunn av sykdom eller alder. Din tanke og ånd støter likesom mot veggen. Du vil
leve og arbeide, hungrer etter glede, og så ser det ut som om du alt telles blant de døde. Men den levende Gud
som har oppvakt Jesus fra de døde, vil at hans skapninger, og først og fremst hans barn, skal være fylt av liv og
glede. Søk dette livet hos ham og ikke i en helbredelse eller mer arbeid. Da vil du finne et liv uten skygge, som
alltid er der, og som alltid gjør deg fullt og helt lykkelig. Guds kjærlighet har satt deg til side fra det travle livet
mellom mennesker for å gi deg det sanne livet. Tro det!

15. MAI
Gud, vår himmelske far, lot sin enbårne sønn ofre seg. Som et lam lot Jesus seg føre til slaktebenken. «Han
skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, truet ikke når han led.» (1. Peter 2, 23). Nå søker Gud etter lammets
kjennetegn hos sine barn. Velg alltid denne vei i ditt liv, og du vil i Jesu navn få det slik du ønsker. Gud selv vil gi
deg det. Du som går lammets vei, har Guds forjettelse.

16. MAI
Det plager deg at du ikke lenger kan forstå Guds handlemåte. Men det må være slik. Hvis vi syndige, geskjeftige
mennesker alltid kunne forstå Gud i hans tanker og handlemåte, ville han ikke lenger være Gud, for hans tanker
er høyere enn våre tanker. Vi kan ikke forstå dem, men hans tanker er alltid underbare og alltid ledet av hans
kjærlighet. Etter sin plan fører han dem i herlighet mot et evig mål, til vårt beste. Innstill deg nå på å være det du
virkelig er, en skapning som aldri kan forstå Gud, men som har ubegrenset tillit til ham. Da er du løst fra dine
plagsomme tanker.

17. MAI
Du vet ikke hva Gud vil gjøre med din nød. Det vil han aldri si deg på forhånd. Det trenger du heller ikke vite.
Men ett er sikkert: Gud, din far, vil vende din nød til ditt beste. Og denne vissheten skal være nok for deg. Pris
hans kjærlighet som ikke kan annet enn hjelpe, og så får du trøst.

18. MAI
En egosentrisk løsrivelse fra Gud, vår far, er synd. Det er atskillelse fra Gud selv. Det er synd mot Guds
kjærlighet. Med denne syndige løsrivelsen sårer vi Gud ubeskrivelig. Så roper han til oss: Vend om. Ikke ta dine
avgjørelser på menneskelig vis, men lev i fullstendig avhengighet av Faderen. Han venter sårt på dette tegnet
på din kjærlighet. Han lengter etter deg, sitt barn, at du skal leve helt avhengig av ham, at kjærligheten skal
binde dere sammen. La ham ikke vente!

19. MAI
Det er natt rundt om deg. Du lider, er rådløs og øyner ingen hjelp. Du ser ingen utvei. Din himmelske far, som
elsker deg, ser hvordan du lider og roper til deg: Er du i mørke, så vil jeg være ditt lys. Lider du vil jeg være din
trøst. Er du hjelpeløs, vil jeg være din hjelper. Er du rådløs, vil jeg være din rådgiver. Lytt til hans stemme, så vil
ditt hjerte være stille.

20. MAI
Du lengter etter å oppleve Guds kjærlighet. Når vil du tydeligst få erfare den? Når åpner han sitt hjerte mest?
Når du elsker Gud. Hvordan kan du vise det? Ved å ville det han vil, ved å gå med på hans tanker og planer
med deg, ved å stole på ham også når du ikke forstår hans handlemåte, når han gir deg et kors å bære. Hans
sønn bar verdens kors for din skyld. Bær du ditt kors, da vil du vise din kjærlighet til Gud i handling. Som svar vil
du få smake hans kjærlighet til deg.

21. MAI
Fra evighet av har Gud tenkt på sine barn som må leve i dypeste mørke på denne jord, med kjærlighet og
omsorg. Trøst og hjelp gjennom sitt ord har han beredt for oss. Så sier han at alle som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst. (Joel 3, 5). Kall derfor allerede nå på ham, da får du trøst. Og da vil du få oppleve bønnhørelse på
nødens dag.

22. MAI
Tar vi det veldige kallet som Jesus Kristus har gitt oss, alvorlig, betyr dette at vi er barn av Gud, vår far i
himmelen. Til disse barna deler han ut sin arv. Ja, han sier: «Alt mitt er ditt.» (Luk. 15, 21). Allerede her på
jorden deler han ut av sin styrke og sine goder til sine barn. Men når de er blitt voksne og helt ut likner ham selv,
vil de arve alt som er i Faderens rike. Imens sitter du kanskje der som om du var kledd i filler, klager over din
mangel og er ulykkelig. Men du er selv skyld i at du er så fattig. Du regner ikke med arven som er din. Du kan
takke deg selv for at du er en fattig tigger som mangler så mye. Du kunne jo vært så rik at du ikke manglet noen
ting hvis du hadde rakt dine hender ut i tro.

23. MAI
Barnlig tillit er en kraft. Når den har makt over en jordisk fars hjerte, hvor mye mer da Guds hjerte. Han er jo fra
evighet av opprinnelsen til faderkjærligheten, og er selv bare kjærlighet. Kjærlighet blir først og fremst beveget
gjennom barnlig tillit. Så øv deg i å leve slik.

24. MAI
Gud, din far, har ett mål med ditt liv: Du skal ikke leve forgjeves, men bære rike frukter. Så kommer Faderen til
deg som vingårdsmannen. Han er klok og beskjærer rankene slik at det ikke vokser druer på dem de først
årene. Målet er at de siden skal bære desto mer frukt. Jesus maler dette bildet for våre øyne, så vi ser det i tider
da vi øyensynlig ikke bærer noen frukt, men bare må lide, bli mer og mer tilintetgjort. I disse tider skal vi glede
oss i visshet om at det nå arbeides med forutsetningen for å bære mye frukt.

25. MAI
Du ser skjønnheten i skaperverket, ser hvordan Gud har skapt hver liten blomst og hvert minste dyr – alle
forskjellige og alle underbare. Men tusen ganger mer verd for Gud enn skaperverkets herlighet, er mennesket.
Han har skapt det i sitt bilde. Han kaller menneskene sine barn, og for deres skyld har han gitt sin enbårne sønn
i døden. Så kjær er du altså og så høyt skattet av Gud. Denne vissheten skal trøste deg i enhver anfektelse.
Dette er sannhet: Du er elsket.

26. MAI
Intet menneske er blitt så krenket og såret på grunn av synd som Gud, og aldri har et menneske snakket så fylt
av barmhjertighet og miskunn til den som har skaffet ham møye og besvær, som Gud selv. Som svar på denne
barmhjertige holdningen venter han med rette at vi skal være barmhjertige mot våre medmennesker. Øv deg
derfor i barmhjertighet mot din neste som har krenket deg, for at Guds barmhjertighet ikke skal forvandle seg til
flammende vrede som fortærer deg i helvete, slik det gikk med den utro tjeneren.

27. MAI
Herren sier: «Mitt hjerte vender seg i meg, all min medynk våkner.» (Hoseas 11, 8). Slik er Guds hjerte.
Hvorledes skal deg få adgang til dette hjerte? Det lukker seg for den egenrettferdige, den hovmodige, kloke og
stolte. Men det åpner seg vidt for den ydmyke, nedbrutte, den angrende synder. Disse gir han siden kjærlighet i
rik monn. Gud, din far, roper på deg, for at du skal gå på denne veien, slik at han kan åpenbare sitt hjerte for deg
og du kan kjenne hvor vennlig Herren er.

28. MAI
Tenk ikke mye på den kommende nød, men beskjeftige deg med Gud, din far, og med hans hjelp som allerede
ligger ferdig for deg. Se hen til Gud. Se, han kommer! Han kommer når alt er mørkt og håpløst. Han kommer for
å hjelpe.

29. MAI
Gud har sendt sin elskede sønn til verden og overgitt ham til røvere og mordere. Dette såret Faderens hjerte
grenseløst. Han gjorde det for oss fordi hans kjærlighet til oss er så stor. Derfor skulle han høste uopphørlig takk
fra sine barn – tillitsfull takk – også når vi ikke forstår ham.

30. MAI
Gud gir oss et stort tilbud. Han sier: Be, be om mye, og det skal gis dere. Himmel og jord er mine. Alle mine
sendebud står til min rådighet. De er der for å tjene med og oppfylle mine befalinger. De blir utsendt for å tjene
dere (Hebr. 1, 14), - titusen ganger titusen. (Daniel 7, 10). En overveldende makt. Hva ønsker dere mer? Så be
om mange og store ting, og dere skal få.

31. MAI
Stilt overfor en truende, grufull krig vet du ikke hvordan du skal kunne bestå. Men når din hjerteangst blir aller
størst, vil også Guds fred og trøst være større enn noensinne, altså enda større enn din angst. Allerede nå må
du regne fast med det. Det er sant at det vil skje deg etter din tro.

