
26. Umulig: «Dere menn, elsk konene deres, slik 
Kristus elsket kirken og ga seg selv for den" 
(Ef. 5,25). Dette  ser ut som en umulig befaling. 
Vær ærlig og villig til å ta imot hjelp. Overgi 
kontrollen til Herren og la ham råde i ditt hjerte. Din 
kone og dine barn vil elske det.

27. Opplæring: Gud ønsker at fedre skal være 
gode veiledere for sine barn. Be om at de er gode 
rollemodeller for det å være en mann som setter 
Herren først og som grunner på Ordet og anvender 
det i eget liv. (Ef. 6,4) 

28. Lidelse:  Den naturlige  reaksjonen på 
urettferdighet er gjengjeldelse. Som kristne 
inviteres vi til en høyere standard. Be om å holde 
fokus på Gud selv i din lidelse. (1. Pet 4,19)

29. Kontroller tungen din: Mangel på tålmodighet 
og stress fører lett til harde ord. Kontroller tungen 
din! Som far og ektemann har du stor innflytelse. 
Be om å få tale ord om bekreftelse og oppmuntring 
til din familie. (Ordspråkene 18,21)

30. Menns tjeneste: «På hvert sted vil jeg at 
mennene skal be med løftede og rene hender, uten 
sinne og strid" (1.Tim. 2,8). Gud ønsker at 
mennene skal være Guds tjenere i hjem og 
samfunn. Men ingen kan gi det han ikke har. Inviter 
derfor Herren til å være sjef i livet ditt og lev i 
forbønn for en verden i nød.

31. Vær en god lytter: «Den som svarer før han 
hører, er dum og høster skam» (Sal.ord.18,13). Vi 
lever i et veldig forvirret og komplekst samfunn. Det 
finnes ingen enkle svar. Ta deg tid til å lytte til folks 
hjerterop. Be om dømmekraft og la Herren tale 
gjennom deg inn i folks liv.

18. Fredsskaper: Jesus er fredsfyrsten, og lever 
gjennom Den Hellige Ånd i de troendes hjerter. Be om 
at du skal være en fredsstifter. Legg deg inn under Jesu 
vilje i dag og la ham lede deg i alt du gjør. Andre vil bli 
velsignet når du lever som Guds barn (Matt 5,9)

19. Vær standhaftig: Jesus sa at verden har hatet ham 
først og at den også vil hate hans disipler. Vær 
forberedt! Du vil bli motsagt og baktalt hvis du står opp 
for sannheten. Be om standhaftighet.  Herren vil 
belønne ditt mot (Matt 5,10)

20.Forfølgelse: Hat mot kristne og deres tro øker 
globalt. Be for den forfulgte kirken og vær et frimodig 
vitne for evangeliet (Matt 5,11)

21. Usynlige krefter: «Da David så opp, fikk han øye 
på Herrens engel som sto mellom himmel og jord med 
løftet sverd i hånden. Det var rettet mot Jerusalem. Da 
kastet David og de eldste seg til jorden, kledd i 
sekkestrie» (1.Krøn. 21,16). Gud kan bruke plager som 
et middel til å kalle sitt folk tilbake til ham. Vær klar til å 
tilbe ham.

22.Ærlighet: «Men vi skal være tro mot sannheten i 
kjærlighet…» (Ef. 4, 5). Be om å være en mann som 
lærer å kommunisere sannhet med respekt og Kristi 
kjærlighet og på den måten bygge tillit.

23.Bitterhet: Uløste problemer og 
kommunikasjonssvikt skaper barrierer i familie og 
samfunn. Som kristen skal du ikke være en fange under 
denne typen destruktiv oppførsel. Be om at Guds ånd 
skal herske i ditt liv. (Ef. 4,31) 

24. Alltid: Det er vanlig å be til Gud når en krise 
rammet. Gud er en far som elsker  sine barn. Be om å 
være en mann som bestemmer seg for, som kong 
David, å stole på Guds kloke hensikter alltid, selv når 
livet gjør vondt. (Salme 32,2).

25. Forskjell: Den mest effektive måten å være vitne 
for Kristus på, er å reflektere hans karakter gjennom et 
ærlig liv. Gjør en forskjell! Be om at måten du lever på 
vil gjenspeile din hengivenhet til Herren og din 
kjærlighet til mennesker. (1.Pet 2,12)
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4. Velsignet ved å gi: Jesus sa: «Det er saligere å gi 
enn å få.» (Ap.gj.20,35). Himmelske Far, jeg ber om 
hjelp til å forstå og lære det med hjertet at det er større 
velsignelse i å gi enn å få.

5. Sjenerøsitet: Guds verden er en annerledes verden. 
Når mennesker sier: «Krev dine rettigheter!», sier Gud 
«Gi, og det vil bli gitt til deg» (Lukas 6,38). Allmektige 
Gud, jeg trenger din hjelp for å utvikle en kristuslik 
karakter av sjenerøsitet og omsorg for menneskers 
behov. Herre, hør min bønn!

6. Guds tjenere: «Betal også skatt av samme grunn. 
For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt 
slikt» (Rom 13,6). Kongenes Konge og Herrenes Herre 
styr du hjertene til  verdens ledere. La de styre med 
visdom slik at ditt rike kommer og din vilje skjer på jorda 
slik som i himmelen.

7. Gjør opp:  «Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til 
den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis 
respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som 
skal ha ære» (Romerne 13,7). Herre, stell med våre 
hjerter slik at vi hedrer og respekterer dem du har reist 
opp for å lede oss.

8. Gjeldfritt liv: «Ha ingen skyld til noen, annet enn det 
å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt 
loven» (Romerne 13:8). Herre, lær oss selvkontroll og å 
leve etter din standard, og sett oss fri fra trelldommen 
som forbrukslån og et liv over evne kan medføre.

9. Jesu befaling:  «For disse budene: Du skal ikke bryte 
ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du 
skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, 
sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg 
selv» (Romerne 13, 9). Hjelp oss, Jesus, å elske slik 
som du.

10. Kjærligheten og loven: «Kjærligheten gjør ikke noe 
ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av 
loven." (Rom 13, 10) Herre, vår kultur fremhever sinne 
som mandig. Men du kaller oss til kjærlighet, tålmodighet 
og mildhet. Fyll oss med din Ånd slik at vi kan være de 
mennene du kalte oss til å være.

Bønnekalender for august 2020

1. Evig liv: «Jesus sier: Mine sauer hører min stemme; 
jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. 
De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut 
av min hånd». (Joh.10,27-28). Himmelske Far, hjelp meg 
å følge Jesus der han leder meg. Takk at du lover meg 
evig liv sammen med han.

2. Enhet:  Kristen enhet gjør det mulig for ikke-troende å 
se glimt av Gud og hans ubegrensede kjærlighet til hvert 
menneske (Joh. 17,23). Be om en sterk enhet blant 
kristne og at vi må være villige til å tilgi og vise 
oppofrende kjærlighet.

3. Bær byrdene for hverandre «…oppfyll på den måten 
Kristi lov» (Galaterne 6,1-2). Herre, hjelp meg å være en 
velsignelse for mine brødre og søstre i Kristus ved å dele 
deres byrder, og ved å hjelpe dem til å vokse i kunnskap 
og kjærlighet til  Jesus.

11. Vekk våre hjerter:  «Dessuten vet dere hvilken tid 
det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av 
søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til 
tro» (Romerne 13,11). Herre, det er så mange krefter 
som trekker oss i alle slags retninger. Hjelpe oss å sette 
personlig helliggjørelse høyt på vår prioriteringsliste.

12.Fattig i ånden: Fallet har ødelagt Guds bilde i oss 
og stjålet vår himmelske borgerrett. Tillat derfor Den 
hellige Ånd å overbevise deg om skyld og synd. Be 
ydmykt at Jesus skal fornye ditt hjerte. Han ønsker at 
du skal bli barn og arving hos Gud (Matt 5,3)

13. Virkelig trøst: Hvis du lengter etter Guds standard 
for kjærlighet og rettferdighet, vil du føle mye smerte 
over alt det onde i vår verden. Vær en mann, som 
oppriktig beklager sine egne feil, identifiserer seg med 
dem som lider, og ber om å være et fyrtårn av håp og 
trøst for familie og venner (Matt 5,4)

14. Motkultur:  Det er mest vanlig at de sterke, 
målrettede og dyktige dominerer, ikke de saktmodige. 
Men det å følge Jesus er en motkultur. Han oppfordrer 
oss til å lære av ham. Han er saktmodig og ydmyk. Be 
Herren om at hans liv vises gjennom deg (Matt. 5,5)

15. Hunger etter rettferdighet: Sansen for hva som er 
rett og rettferdig har blitt gitt oss av Gud. Be om å få 
være en mann som står for sannhet og rettferdighet, og 
som har en karakter som gjenspeiler Jesus, vår konge 
(Matt 5,6).

16. Barmhjertig:  Barmhjertighet er å ikke anklage den 
skyldige selv om han fortjener det. Fordi Gud har tilgitt 
oss i Jesus Kristus den ubetalbare gjelden av vår synd, 
må vi være snare til å tilgi alle som skylder oss noe. Be 
om å være barmhjertig med dem som er i din nærhet 
Matt. 5:7)

17. Ren i hjertet: «Salige er de rene av hjertet, for de 
skal se Gud» (Matt.5,8). Rent er noe uten forurensning. 
Bare Jesu blod kan rense oss fra all synd og gi oss et 
rent hjerte. Vær årvåken og stå imot urene tanker, ord 
eller gjerninger som frarøver deg ditt intime fellesskap 
med Kristus og bildet av hvem Gud er. 

Kjære broder!

Takk for at du er med å ber. Måtte du finne Guds fred i 
ditt hjerte, og må den Hellige Ånd komme deg i møte 
som en kjølende vind i ditt ansikt. 

Hver fredag har Norea en åpen forbønnstelefon. 
Mellom 9 og 11.30 kan du ringe inn ditt forbønnsemne 
på tlf. 38 14 50 20. Vi har hatt en liten sommerpause, 
men starter opp igjen fredag 14. august. Du kan gjerne 
være anonym. Noreastaben ber over emnene fredag 
ettermiddag. 

God sommer videre!
Vennlig hilsen Harald Endresen (9522 1948)




