
25. Be med tillit: «Mine brødre, akt det for bare 
glede når dere kommer i mange slags prøvelser. 
For dere vet at når troen blir prøvd, virker det 
tålmodighet.» (Jakob 1:2-3) Det er naturlig for oss å 
krype sammen når vi lider. Men Gud kan gjøre noe 
godt ut av det vonde. Be derfor med tillit at 
lidelsene i ditt liv vil styrke din karaktér.  

26. En vis administrator: «Den rike hersker over 
den fattige, og låntakeren blir långiverens 
trell.» (Ordsp. 22:7) Sosial-økonomiske forskjeller 
vil vi alltid finne. Men Gud gir visdom til ikke å bli 
andre noe skyldig. Bli en vis administrator av dine 
ressurser og be om å få samle evige skatter for 
himmelen istedet for her på jord.

27. Jesus hersker: Jesus trådte fram for dem og 
sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» (Matt 
28:18) Vår Herre har ansvaret, selv når han lar det 
vonde få gå sin gang. Den dagen nærmer seg fort 
da han skal dømme verden. Legg i mellomtiden 
hele ditt liv framfor ham i bønn. 

28. Misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn.» (Matt 28:19) Når du tar i mot Jesus Kristus 
som Frelser og Herre, er du kalt til å bli 
disippelgjørere.

29. Vær et levende vitne: «…og lærer å holde alt 
det jeg har befalt dere.» (Matt 28:20a) Gjennom 
personlige vitnesbyrd, bibelstudium, gudstjenester 
og kristne kringkastere blir mennesker informert og 
invitert til å bruke Jesu lære. Vær et levende vitne 
for Jesus og støtt andre som er det også. 

30.«Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende». (Matt 28:22b) Dersom du er en 
Jesu disippel, må du aldri frykte. Herren er alltid 
med deg. Du kan alltid regne med ham under 
enhver omstendighet. La ham få lede deg, og la 
gleden i Herren være din styrke.

18. Fordervede sinn: Mørkets makter står alltid Jesus, 
verdens lys, imot. Derfor be at Herren måtte beskytte 
ditt hjerte og sinn for at du ikke skal bli lurt av de falske 
ofrene for relativisme og filosofi (2Tim 3:8).

19. Livsførsel: «Men du har etterfulgt meg i lære, i 
livsførsel. I forsett, i tro, i tålmodighet, i utholdenhet, i 
forfølgelser, i lidelser.» (2.Tim 3:10) Samsvar mellom liv 
og lære burde være en kristens liv. Herre hjelp meg til å 
bli en mann med karakterstyrke, som modig vitner og 
lever slik Ordet lærer.

20.Innåndet av Gud: «Hele Skriften er innåndet av 
Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, 
til opptuktelse i rettferdighet.» (2Tim 3:16) Takk Herre, 
for at du ga oss ditt Ord som den absolutte standard for 
sannhet. Jeg erkjenner mitt behov for ivrig å studere ditt 
ord og ber deghjelpe meg å leve etter ditt Ord.

21. Gode gjerninger: «…for at Guds menneske kan 
være fullkomment, satt i stand til all god 
gjerning.» (2Tim 3:17). Gode gjerninger skulle være like 
naturlige i en manns liv som at et godt tre gir god frukt. 
Derfor ber jeg, Herre: Legg ditt Ord i hjerte og sinn slik 
at jeg forstår det og gjør etter det. 

22. Oppofrende kjærlighet: «Dere menn: Elsk deres 
hustruer, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg 
selv for den.» (Ef 5:25) Gud, du skapte mann og kvinne 
i ditt bilde for at de skulle elske hverandre og bli ett i 
den hellige ektestand. Lær meg å bli en mann som gir 
slipp på mine rettigheter og ærer og elsker min kone. 

23.Vær en god far: «Og dere fedre: Vekk ikke sinne 
hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og 
formaning.» (Ef 6:4) Herre, hjelp meg å ta mitt ansvar 
som far. Herre, tilgi meg når jeg svikter som far, er 
utålmodig i stedet for forståelsesfull, eller elvtilfreds i 
stedet for kjærlig.

24. Livgivende: «Død og liv er tungens vold, og hver 
den som gjerne bruker den, skal ete dens 
frukt.» (Ordsp.18:21) Barn er spesielt følsomme og kan 
bli oppmuntret eller ødelagt av budskapet de mottar fra 
sine foresatte. Herre, hjelp meg til å veie mine ord og gi 
mine barn positiv og livgivende ord. 
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5. Finn fred: Herre, av og til føler jeg meg utmattet og 
rastløs i mitt indre. Nå ser jeg at mine anstrengelser har 
hindret meg fra å oppleve din hvile. Jeg tenkte at jeg 
stolte på deg, men faktisk virket jeg i vantro, med 
feilplassert tillit og ulydighet. Jeg angrer min vantro. 
Herre, jeg tror, hjelp min vantro! (Hebr. 3:18 – 19)

6.  Bønnhørt bønn: Herre Jesus, jeg har håpet og bedt 
om at du ville gjøre noe i mitt liv. Da Peter fisket hele 
natten og fikk ingenting, viste du ham når, hvor og 
hvordan han skulle gå fram. Jeg ber at du må gjøre det 
samme for meg. Få meg til å gå fram i trofast lydighet 
under din ledelse. (Luk 5:4 – 6)

7. Å ha tillit:  Kjære Jesus, av og til har jeg vanskelig for 
å stole på deg. Jeg tror fremdeles at jeg trenger bevis for 
å bli beroliget. Men jeg har jo allerede det største tegnet 
av alle: Korset. Det viser din kjærlighet. Oppstandelsen 
viser at du er mektig. Dette er tegnene jeg trenger. (Matt 
12:39 – 40)

8. Vidunderlige nåde: Himmelske Far, takk for din nåde 
som gjør det mulig for meg å gjøre din vilje. Gjennom 
Kristi liv i meg er jeg nå i stand til å gjøre det som er 
velbehagelig i dine øyne. Herre Jesus, jeg stoler på at 
du lever ditt liv gjennom meg til Guds ære! (Heb 13:20)

9. Å lyse opp: «Det lir mot natten, det stunder til dag. La 
oss derfor avlegge mørkets gjerninger, og iføre oss 
lysets våpen.» (Rom 13:12) Herre, du er verdens lys. 
Når vi stoler på ditt Ord bevæpner vi oss mot fienden 
som prøver å ødelegge oss og distrahere oss. 

10. Guds plan for dagen: «La oss ferdes sømmelig 
som om dagen – ikke i svir og drikk, ikke i utukt og 
skamløshet, ikke i strid eller i misunnelse.» (Rom 13:13) 
Far, vi blir flaue når vi minnes vårt liv før vi ble kjent med 
deg. La ditt lys skinne inn i de mørkeste krokene i våre 
hjerter, slik at vi kan bli helhjertede Guds menn.  

11. En velkledd mann: «Men ikle dere Herren Jesus 
Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kroppen at dety 
vekkes begjær.» (Rom 13:14) Herre, verden har lært oss 
å sette våre kjødelige lyster høyere enn deg og våre 
familier. Få oss til å lengte etter din omsorg og velvære.

Bønnekalender for september 2020

1. Frykt ikke: Frykt og angst kan ta bort vårt mot og 
styrke, men vi trenger ikke la slike følelser ødelegge 
livene våre (2Tim 1:7). Takk Herren for at han fyller deg 
med sin Hellige Ånd – en ånd som gir styrke og mot.

2. Vinn: I Jesu navn og beskyttet av Guds fulle rustning, 
kan du vinne det åndelige slaget og stå imot djevelens 
onde planer. (Ef 6:10 – 11). Takk Gud for at han sørger 
for en sterk åndelig rustning for deg, som gjør det mulig 
for deg å vinne over selv de sterkeste fiender og krefter.

3. Ta ansvar: Gud har skaffet deg en åndelig rustning 
som du trenger i din åndelige kamp. Imidlertid er det ditt 
ansvar å bruke den. (Ef 6:12 – 13) Herre, jeg ber at du 
må hjelpe meg med å beskytte meg selv ved å ta på meg 
den sterke rustningen du har sørget for. 

4. På vakt: Se til, brødre, at ingen av dere har et syndig 
og vantro hjerte som vender seg bort fra den levende 
Gud (Hebr. 3:12). Herre, hjelp meg til å holde meg nær til 
deg og la ditt lys skinne inn i mitt hjerte. Led meg ikke inn 
i fristelse, men frels meg fra den onde. 

12. Søk råd fra Gud: «Uten styre faller et folk, men der 
det er mange rådgivere, er det frelse.» (Ordsp. 11:14) 
Allmektige Gud, du alene kjenner alt. Hvorfor prøver vi 
å gjøre noe som helst uten å rådføre oss med deg 
først? Hvorfor lytter vi til menneskelige råd som motsier 
din guddommelige visdom og til dem som ikke av hjerte 
har interesse for oss. 

13. Beviset er gjerningen: «For slik er det Guds vilje, 
at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på 
uforstandige og uvitende mennesker.» (1Pet 2:15) 
Far, noen mennesker lærer best gjennom eksempler. 
I stedet for å bli mismodige av det andre sier, gi oss mot 
til å gjøre din vilje, på tross av risiko og følger.

14. Fryktelige tider: «Men dette skal dere vite, at i de 
siste dager skal det komme farlige tider. For 
menneskene skal være egenkjærlige …. spottende ….. 
uten aktelse for det hellige.» (2Tim 3:1,2) Himmelske 
Far, jeg innrømmer at jeg er redd. Eksplosjonen av 
opprør mot dine bud og verdier ødelegger den 
moralske veven i samfunnet. Hjelp meg til å vite 
hvordan jeg skal leve og stå opp for deg. 

15. Gud er vår tilflukt:  «…Gud er vår styrke i 
trengsler, funnet overmåte stor.» (Salme 46:2) Herre, 
det er vanskeligheter over alt. Menneskelige 
spådommer slår feil og pandemiens følger gjør seg 
gjeldende på alle livets områder. Hjelp meg til å ha 
blikket festet på deg. Takk at du er min evige tilflukt og 
styrke.

16. Separasjon: «De har skinn av gudsfrykt, men 
fornekter dens kraft. Slike skal du vende fra.» (2.Tim 
3:5) Stormene i livet avslører grunnvollen for vår tro og 
prøver dybden i vårt fellesskap med Gud. Fri meg Herre 
for alle former for religiøsitet  grunnet på menneskelig 
tradisjon og filosofi. Vis din makt i min svakhet. 

17.  Erkjenn: Herre, jeg har samlet mye intellektuell 
kunnskap om ditt ord, men mangler innsikt i hvordan 
det skal anvendes. Tilgi at jeg har basert mine valg på 
verdens visdom, i stedet for ydmykt å lyde din vilje. Jeg 
ønsker å vandre i din sannhet. (2Tim 3:5) 

Kjære broder!

Takk for at du er med å ber. Kjenner på stor 
takknemlighet! Enda en mannsgruppe starter opp nå i 
september. Kjenner du noen menn som du tror ønsker 
å komme nærmere Jesus, kanskje du er den som skal 
ta et initativ til å starte en mannsgruppe. 

Ta kontakt, så forteller jeg gjerne mer om prosessen, 
og hvilke ressurser som finnes. Alt som trengs er en 
mann med en kamerat som er villig til å invitere noen 
men med. 

Vennlig hilsen Harald Endresen 
mob: 9522 1948/epost: hendresen@norea.no
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