1. AUGUST
Du mener at du er helt fordervet på grunn av all din synd. I så fall levde ikke Gud mer, han som i
kjærlighet ofret sin egen sønn for oss for at vi skulle bli reddet. Han viser en vei som fører ut av
fordervelsen: Vi kan angre våre synder. Angeren kan gjøre vår synd om til vinning. Av godhet gir
Gud til og med nåderike gaver til sine angrende syndere: takknemlighet for syndsforlatelse,
kjærlighet til Jesus, vår frelser, hat til synden, ydmykhet, tillit til Jesu blod som renser fra all synd.
Hvem kan fatte at Gud har en slik forbarmende kjærlighet til syndere? Ta så fatt på denne veien!

2. AUGUST
Det er blitt mørkt på denne jorden, og mørke sniker seg inn i hjertet. Men Gud kommer for å se
etter sitt barn når det er omgitt av skremmende mørke. Da sier han: «Frykt ikke, jeg hjelper deg.»
(Es. 41,13). «Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke lyse og skinne for
deg, men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet.» (Es. 60, 19).
Hans lys skinner klarere, hans glede er sterkere enn den største nød. Dette er sannhet, selv med
tanke på de mørkeste tider.

3. AUGUST
Du mener det er uforenlig med Guds kjærlighet at han sender oss lidelse og kors som koster
mange tårer – han som jo teller våre tårer. (Salme 56,9). Herren svarer: «Salige er de som
sørger, for de skal trøstes.» (Matt. 5,4). Saligheten ligger gjemt i kjærligheten til korset. Mangler
du den? Da kan du ikke være lykkelig. Elsk korset som en gave fra Gud, så elsker du
vanskelighetene bort. Hemmeligheten med Guds og Jesu kjærlighet vil åpenbare seg for deg og
gjøre deg lykkelig – gjennom tårer.

4. AUGUST
Hvem opplever Guds kjærlighet, omsorg og under? Den som på mange områder har mot til å
velge fattigdom for så å få alt av Gud. Til de fattige viser Gud hele sin rikdom, sin grenseløse
omsorg. Skulle ikke det gi oss lyst til å svare på hans rop om å mist og å gi?

5. AUGUST
I barnets bønn til Gud er det makt og forjettelse, for Gud elsker barn. Han hører gråten fra de små
og hjelper dem. Men Guds gjenfødte barn står ofte i fare for å miste den barneretten de har fått
av Jesus. Den må vise at den står sin prøve i hverdagen i stadig ny avhengighet av Faderen. Vår
vilje må stadig på nytt gis til Gud, og vi må være beredt til å bli ydmyket. I samme grad som vi gir
oss hen til Gud, har vår bønn makt.

6. AUGUST
I livet ditt har du en ørkenstrekning du må igjennom. Din sjel er tørr og mørk. Men hos Gud, som
er kjærlighet, finnes ingen ørken uten oaser. Også i din ørken er det oaser forut. Gå mot dem i
glad visshet.

7. AUGUST
Vi skulle ikke la noen dag gå til ende uten å be: Lær oss å stole på din faderkjærlighet. Vi er ikke
avhengig av noe i en slik grad som av denne tilliten. Den som lik barn kan stole på Gud, han har
hjelp i alle vanskeligheter. Så er tilliten en kostbar gave som Gud vil gi dem som ber ham.

8. AUGUST
Du ser den fremtiden menneskeheten går i møte. For sine synders skyld trues de av atomkrig og
undergang. Men han som elsker deg, din far, roper til deg: «Vit dog – Herren fører sine.» (Salme
4,4). For sine utvalgte baner han vei midt gjennom vannene. Han fører dem gjennom ild, fordi
han har dem kjær. Han passer på sine utvalgte. Så sørg nå du for at du virkelig hører til de
utvalgte!

9. AUGUST
Gud hører bønner. Det sier hans ord. (Salme 91,15). Gjør han virkelig det? Ja, han hører bønner,
om ofte annerledes enn vi tenker. Gud er en far og gir sine barn intet som kan skade dem på
legeme, sjel eller ånd. I sin visdom har han alene oversikt over hva som gjør barnet godt, og gir
det hva det i sannhet trenger. Gud har altså hørt din bønn, og gav deg det du – når alt kommer til
alt – lengtet etter, selv om det ikke var oppfyllelsen av din bønn. Hvis Gud må nekte deg noe for
at det må gå deg vel, så kan du være viss på at hans elskende hjerte gir deg desto mer på andre
måter. Åpne dine øyne, og du vil erfare at det er slik.

10. AUGUST
Du grubler: Hvorfor må Gud, som sier at han er kjærlighetens Gud, legge dette korset på meg?
Ikke se på deg selv, men se på Jesus, som gjennom kors gikk inn til herligheten. Også ditt kors
skal være det skipet som bringer deg inn til Guds stad, og dit vil du jo. Inntil i dag har ingen annen
vei enn korsveien ført til herligheten. Kors og lidelse skaper herlighet, det sier den hellige skrift.
Gled deg derfor til herligheten. Lev i troen ved målet allerede nå. Så vil alt det tunge bli lett.

11. AUGUST
Gå ikke forbi din lykke. Der er en som tilbyr deg den: Et liv fylt av glede, lykke og kjærlighet, et liv
i Jesu navn. Han som frembyr dette livet, garanterer at tilbudet ikke kan skuffe noen. Han er Gud
selv, din herre. Han holder hva han lover. Du kunne bli et rikere og lykkeligere menneske på et
øyeblikk. Grip til! Du må riktignok kaste vekk det du holder i hendene, idet du åpner dem. For det
meste er det ting som ikke gjør deg lykkelig og ikke er gode for deg. Kast dem vekk! Legg dem
ved foten av Jesu kors! Dette korset reiste Gud i sin kjærlighet. Hans sønn hang på det for at
mennesker skulle finne lykke og salighet her. Bare her finnes den. Så skynd deg daglig til korset
med dine synder og laster. Her blir de tatt fra deg, og Gud vil gjøre ditt liv rikt og lykkelig. Kom til
Jesus, da vil du få alt det ditt hjerte lengter etter.

12. AUGUST
Den som lever helt avhengig av Gud, som hans lykkelige barn, vil få erfare at Gud, som er far,
fører ham på en vidunderlig vei. Han vil få oppleve hvordan Gud løser alle hans vanskeligheter
og problemer, og hvordan Gud i alle ting sørger for ham og går i bresjen for ham. Det lønner seg
å kaste vekk all sikkerhetsforanstaltninger og trakte bare etter Guds rike, hans rettferdighet og
hans velbehag. Den som lever slik, vil få alt det han trenger.

13. AUGUST
Du bærer kanskje en tung byrde, som et fjell som vil trykk deg ned. Du kan ikke tenke deg noen
mulighet til å bli kvitt det. Men Gud har i kjærlighet allerede tenkt ut en måte å hjelpe deg på. Du
må grave underjordiske ganger i fjellet, og skritt for skritt arbeide deg gjennom. Til slutt blir fjellet
underminert og bryter sammen. Hva er dette tunnelarbeidet et bilde på? Det er rett og slett skritt
du går i tro, og da er seieren sikker. Istedenfor å være som dette underminerte fjellet som er lagt i
grus, vil ditt liv være nytt, som et herlig Guds byggverk.

14. AUGUST
Guds kjærlighet viser seg stor og mektig for oss, slik han åpenbarer seg, taler og kunngjør sin
vilje. Han sier hva vi skal gjøre, hva som er godt. Intet krenker hans hjerte så mye som at vi da
ikke akter på hans tale og hans bud. Den som elsker Gud, tar hans bud og forordninger alvorlig
og vil gjøre etter dem. Han vil oppleve at å gjøre Guds vilje, fører til lykke og fred, for dette
kommer fra Guds hjerte, som er kjærlighet og bare vil oss vel.

15. AUGUST
Gud som kjærlighetens far lar ingen mørk himmel hvelve seg over oss uten at han også fester
løftenes lys på den. Se hen til Guds løfter. De vil også lyse opp ditt mørke.

16. AUGUST
Forakt ikke hverdagen som ikke byr på spesielle hendinger. Forakt heller ikke de små
mulighetene og den lille styrken. Gud elsker det små, det ringe – et Betlehem, et lite folk, en
Jakob, den «usle makk.» (Es. 41, 14). Så roper han til deg: Av det minste skal det største vokse
fram. Det er en lov i Guds rike. Den som ydmykt og trofast går sin gang gjennom grå dager og er
tro i det små, ham vil Herren sette over mye. Han vil få lov til å oppleve og å utrette store ting.

17. AUGUST
Du aner en indre død. Kanskje har du lenge bedt forgjeves om at Gud måtte gi deg nytt åndelig
liv. Men vær sikker på at han vil gi deg det du ber om, spesielt et slikt nytt liv, for han er
kjærlighet. Han venter bare på at du går den veien der han kan gi deg dette nye livet. I offeret
ligger livet. Du vil bli levende i samme grad som du ofrer. Så begynn med å gi Gud noe. Gi ham
noe av din tid, av dine penger, av ting eller mennesker som du er særlig knyttet til, og se, du blir
levende og fylt av den gleden som Gud vil gi deg.

18. AUGUST
Du sier: Terningen er allerede kastet. Hva jeg håpet på, det jeg foresatte meg, er ikke blitt noe av.
Men du kan allikevel nå, etter at terningene tilsynelatende er kastet, vende alt til det bedre. Rop til
Gud i din nød! Hans kjærlighet vet råd og sier til deg hvordan du nå baketter kan vende din svikt
til seier. Det skjer når du roper seiersnavnet Jesus. Påkall dette navnet når du ser på dine svikt,
så skal Jesu seier ha tilbakevirkende kraft og gjøre alt nytt.

19. AUGUST
Gud er kjærlighet. Den som elsker, må være hos dem han elsker, særlig når de er i
vanskeligheter. Slik sies det om Gud, den evige kjærlighet: «Herren omhegner sitt folk fra nå av
og inntil evig tid.» (Salme 125, 2). Han er der når nøden er størst, når brannfakler fra de
frykteligste krigene blir slynget ut. Da omgir han oss lik fjell som skjermer oss mot den skrekken
som nærmer seg fra alle kanter. Han, den allmektige, formår dette.

20. AUGUST
Har et barn en skade eller en bekymring, så venter det at far skal ta det i armene og trøste det.
Hvor mye mer skulle ikke vi regne med vår himmelske far og hans kjærlighet dersom vi var i en
slik situasjon! Hans kjærlighet overgår jo jordiske fedres kjærlighet tusen ganger. «Kom til meg
alle dere som har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt. 11, 28). I dette Jesu ord lyser noe
av faderkjærligheten. Den som kommer, vil få erfare hjelpen i rik monn.

21. AUGUST
Når nød og angst vil overvelde vårt hjerte, oppmuntrer Jesus oss slik: «Tro på Gud og tro på
meg.» (Joh. 14, 1). Tro på Guds makt som bare ved sitt nærvær kan forvandle et helvete til en
himmel. Slik kan vi oppleve et stykke himmel i den største nød. Det fikk Stefanus og mange
andre oppleve. Vi skal få erfare det samme hvis vi tror på Guds kjærlighet.

22. AUGUST
Du mener at den veien Gud fører deg på, overskrider dine krefter. Men det er ikke tilfelle. Gud,
som er din far, legger ikke større byrder på sitt barn enn det kan bære. Hvis veien er spesielt
tung, har hans kjærlighet uttenkt en spesiel nåde, velsignelse og hjelp for deg. Så gå veien til
ende. Ved målet venter noe stort og vidunderlig. Se ikke på veien, men på målet. Veien er kort og
svinner bort. Men ved målet blir du i evighet. Og der er glede og herlighet.

23. AUGUST
Du sier: Jeg har ingen evner, ingen dyktighet og ingen krefter mer. Jeg kan ingen ting og er til
ingen nytte. Men Herren sier: Da er min time kommet. Nå kan jeg handle. Jeg føyer ikke min
makt til menneskelig makt. Men jeg viser min makt hos den som intet kan. I ham kan min styrke
bli virksom. Så ros deg av din svakhet og skrøpelighet. Og Guds kraft vil bli fullt virksom i deg.

24. AUGUST
Ingen kjærlighet er blitt gjengjeldt så dårlig, er blitt så skuffet som vår himmelske fars kjærlighet.
Ingen kjærlighet er blitt så lite gjengjeldt. Ingen jordisk far har møtt så mye harme og tross i sin
kjærlighet og oppdragergjerning som vår Gud, vår himmelske far. Derfor skulle intet hjerte lønnes
med så mye glede som dette faderhjertet. Dette er et livsinnhold og livsmål som det lønner seg å
leve etter.

25. AUGUST
Gud lar sjelden sine barn se livsveien framover i noen særlig grad. Som regel får vi bare se den
aller nærmeste veistrekningen som vi må gå. Hvorfor? Fordi det er den beste løsningen for troen.
Den troen som trenges på en mørk vei, må læres og pleies. Siden Gud elsker oss, vil han engang
rekke oss seierskronen. Så må han gi oss slike muligheter at vi kan øve oss i troen.

26. AUGUST
Det er Guds, vår fars, smerte at vi så ofte stenger ham ute enda vi kaller oss hans barn. Vi vil
klare å utrette alt ved egne krefter, muligheter og evner, og mener at vi selv må sørge for vår
sikkerhet. Dermed går vi glipp av det viktigste. Vi mister det levende forhold til vår himmelske far
og hans hjerte og de daglige bevisene på hans personlige kjærlighet og hjelp. Så blir vi fattige på
hans kjærlighetsbevis, fattige på guddommelig hjelp, som bare han kan gi i de mange
vanskelighetene vi kommer opp i.

27. AUGUST
Ditt hjerte er nedtrykt med tanke på fremtiden. I Bibelen står: «Jeg løfter mine øyne opp til
fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens
skaper.» (Salme 121, 1). Ser vi vår vei på denne måten, ser på alle truslene her på jorden, og så
løfter blikket til ham som har makt til å hjelpe i enhver situasjon, blir vårt hjerte forvandlet. Det gjør
sterk og tillitsfull og jager angst og fortvilelse vekk.

28. AUGUST
Gud hindrer oppfyllelsen av ditt høyeste ønske fordi begjæret i deg ikke vil falle til ro. Men det
finnes en vei til hjelp. Du skal si: Min far, det du nekter meg, vil jeg heller ikke ha. Bare det du har
gitt meg, vil jeg ha. Gir du din vilje slik til Gud, får du makt til å overvinne ditt plagsomme begjær,
for et hjerte som hviler i Guds vilje, blir fylt av fred og trøst.

29. AUGUST
Du mener at du er prisgitt fordervelsen når den bryter løs, du som alle andre mennesker. Men
Gud sier noe annet. «Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans øre til deres rop-- av alle
deres trengsler utfrir han dem. – Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt.»
(Salme 34, 16, 18 og 21). Så sørg bare for at du hører til dem som blir rettferdiggjort ved Jesu
blod, og som lyder hans bud. Da har du Guds løfter om en særlig hjelp og beskyttelse.

30. AUGUST
På mørke, stengte veier skal du leve i vissheten om at Guds kjærlighet alltid har beredt en ende
på dine lidelser. Etter tider i mørke vil solen smile til deg igjen. Da blir din gang i mørke lys
allerede nå.

31. AUGUST
Uansett hva som møter deg, og hva du opplever, så hør et ord: «Det er Herren!» Da vil du ikke
lenger bli bekymret over det som skjer omkring deg, det du daglig møter, eller hva mennesker
gjør mot deg. I alt dette vil du nå se Guds finger. Bøy deg derfor ydmykt under Guds hånd i
vissheten om at hans kjærlige hjerte bare har godt i sinne med deg. Det tunge som du møter, vil
hans hånd forvandle til ditt beste. Tro det! Da faller mange vanskeligheter og bekymringer bort i
ditt liv, og du overvinner dine anfektelser.

