
26. Gudelige vaner: «Men Åndens frukt er 
kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, 
godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet.» (Gal 
5:22,23) Det kristne livs innerste vesen er livet i 
Ånden. Overgi din vilje og det som er viktig for deg 
til Herren og be om Åndens frukt. 

27.Absolutt: «Himmel og jord skal forgå, men mine 
ord skal slett ikke forgå.» (Matt 24:35) I dag er 
relativismen i førersetet og menneskelige ideologier 
rår. På den andre siden står Skriftens absolutte 
sannhet. Studer derfor Bibelen og be at læren og 
prinsippene i Guds ord råder over ditt liv.

28. Å feste blikket på målet: Vi må ferdes i 
hellighet og gudsfrykt, mens vi venter på Guds dag, 
og fremskynder den.» 2. Pet 3:11,12) Å leve som 
en kristen krever disiplin, mot og besluttsomhet. 
Fest ditt blikk på det himmelske målet. Vent på 
Jesu komme.

29. La ditt lys skinne: La lyset deres skinne for 
menneskene, så de kan se deres gode gjerninger. 
(Matt 5:16) Den globale pandemien sprer frykt og 
fortvilelse. Men du, en Jesu disippel, har budskapet 
om håp og kjærlighet. Be at Herren måtte føre deg 
slik at du ble til en velsignelse for andre i dag. 

30.Gudfryktig lederskap: Han har sagt deg hva 
som er godt: gjør rett og vis kjærlighet og vandre 
ydmykt med din Gud. (Mika 6:8) Be om at du er en 
mann som handler rettferdig, som er kjærlig og 
nådig overfor andre og som i bønn og av hjertet 
lyder og retter seg etter Guds ledelse. 

31. Forbered deg på handling: «Bind derfor opp 
om dere.» (1.Pet 1:13) Gjennom bønn får vi komme 
fram for Guds ansikt og lytte til hans Hellige Ånd 
tilskyndelser i våre hjerter. Vær villig til å følge det 
som du allerede vet er Guds vilje med deg. Avvis 
tom religiøsitet. Vis i alt du gjør at du tjener Herren 
Kristus

19. Velg å stå imot: «For liksom dere bød fram 
lemmene deres til tjeneste4 for urenheten og 
lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres 
lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten.» (Rom 6:19) 
Kjære Herre. takk at jeg har et valg. I ditt navn motstår 
jeg den vonde og overgir meg til deg, min Frelser.

20.Sats på evigheten: «Men nå, når dere er frigjort fra 
synden og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelsen 
som frukt, og til slutt evig liv.» (Rom 6:22) Jeg priser 
deg, Herre, for at du forvandlet meg fra en synder til en 
arving. Hjelp meg til å velge rett og satse på evigheten.

21. Bygget på fjell: Herre Jesus, av og til glemmer jeg 
at du er den samme i dag som da du vandret på denne 
jorda. La meg huske på hvem du er og hva du har gjort. 
Derfor, la mitt hjerte være styrket med nåde, slik at mitt 
liv måtte være grunnet på Kristi solide fjell og med rette 
bli fruktbart. (Hebr 13:7 – 9)

22. Stor er din  trofasthet: Himmelske Far, din omsorg 
er forunderlig. Akkurat som det ser ut til at jeg ingenting 
har igjen, oppdager jeg at du forsyner meg med alt jeg 
trenger for alle mine behov. I sannhet, du er min 
forsørger. Gi meg nåde til å tro at jeg alltid kan stole på 
deg. Takk for din store trofasthet! (1Mos 22:7 – 8, 14)

23. Nåde ved tro: Herre, takk at jeg ikke trenger å gjøre 
godt for at du skal velsigne meg. Mitt samfunn med deg 
er ikke basert på gjerninger, men på nåde ved tro. Mitt 
privilegium er at jeg helt kan stole på deg, slik at du kan 
få gjort dine gode gjerninger gjennom meg. Takk for at 
du leder, beskytter og sørger for meg. (Salme 37:4)

24. Min glede: Kjære Gud, lite visste jeg da jeg tok imot 
Kristus at jeg ville få et slikt vidunderlig liv. Mitt 
privilegium er at jeg fullt og helt kan stole på deg og 
fryde meg i deg. Du, Herre, er alt jeg trenger og ønsker. 
Min glede er i deg Herre! Takk Herre at jeg nå fullt og 
helt lever i deg. (Salme 37:5)

25. Det indre mennesket: Mist ikke motet. Selv om 
vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre 
dag for dag. (2Kor 4:16) Ditt indre menneske ble født på 
ny i Jesus. Be om dømmekraft og fokuser på nøre ditt 
indre menneske gjennom et nært samfunn med Herren. 
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5. Du er den eneste:  I løpet av ditt liv vil du møte 
mennesker som kanskje aldri vil treffe noen annen 
kristen person enn deg. Du påvirker andre uten selv å 
vite det. Be at Den hellige ånd må fylle deg, lede deg og 
gi visdom i møte med andre mennesker. (2.Kor 2:15)

6.  Død fra synd: «Vi som er døde fra synden, hvordan 
skulle vi ennå leve i den?» (Rom 6:2) Dersom du er en 
gjenfødt troende, (Joh 3:3) døde din gamle syndenatur 
ved ham. Du er fri til å leve et forvandlet liv. Be at dine 
tanker, ord og gjerninger reflekterer ditt nye sinn.

7. Fri fra å være slaver under synden: Vårt gamle 
menneske ble korsfestet med Jesus, så vi ikke lenger 
skulle være slaver under synden (Rom 6:6). Kristi 
forsoningsdød på korset brøt syndens lenker. Be om at 
du blir en mann som vandrer i Guds barns nye frihet. 

8. Leve i Kristus: «Men døde vi med Kristus, da tror vi 
at vi også skal leve med ham» (Rom 6:8). Pris Gud for at 
Han gav oss evige liv. Be ham om hjelp til å finstille 
måten du oppfatter og forstår hans nærvær i deg, og gi 
ham lov til å leve sitt liv gjennom deg i dag.

9. Regn med ham: «Regn dere som døde for synden, 
men levende for Gud i Kristus Jesus.» (Rom 6:11) Kristi 
seier over mørkets makter er fullstendig og endelig. Vår 
konto i Guds regnskap viste at vi stod i gjeld, men den er 
nå strøket og tilgitt. Det vonde har ingen makt over deg.

10. Våpen for urettferdighet: «Still heller ikke lemmene 
deres til rådighet for synden, som våpen for 
urettferdighet. Men fremstill dere selv som de som av 
døde er blitt levende.» (Rom 6:13) Jag etter nytelse er 
det som styrer verden. Forbered deg på å overgi din vilje 
til Herren. Lev alltid i et fortrolig samfunn med ham.

11.Fri vilje: «La derfor ikke synden herske i deres 
dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.» (Rom 6:12) 
Den frie vilje er en vidunderlig gave gitt oss av Gud. Be 
om å få være en mann med karakterstyrke. Vær selektiv 
og klok i dine avgjørelser. La den Den hellige ånd få 
ethvert livsområde og motstå kjødets fristelser.
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1. Et rent hjerte: «Gud skap i meg et rent hjerte, og forny 
en stadig ånd inne i meg». (Salme 51:12) Himmelske Far, 
jeg ber at du må hjelpe meg å bli en mann som er åndelig 
moden og som mer og mer har blitt lik Jesus.

2. Guds Ord: Det finnes fremdeles hele folkegrupper 
med ingen tilgang på en bibel på sitt språk eller på 
misjonærer. Herre, jeg ber at du måtte få de nødvendige 
personer, kirker og organisasjoner til å komme sammen 
for effektivt og fort å få oversatt Bibelen. 

3. Gudfryktige liv: Som Kristi etterfølgere trenger vi 
hverandre. (1.Tess 5:11) Be i dag om at vår Herre kan få 
bruke deg som sin tjener og fylle deg med sin Hellige Ånd 
slik at du kan inspirere, oppmuntre og motivere andre 
mennesker til å leve gudfryktige liv. 

4. Enhet: Vi er skapt til å ha felleskap med Gud og 
hverandre. Når vi er forent som brødre og søstre i 
Kristus, er våre liv et vitne om Jesus. (1.Joh 4:11) Herre, 
hjelp oss som dine etterfølgere til å leve i fred og harmoni 
med hverandre slik at mennesker kan få et glimt av deg.

12. La nåden få råde: «For synden skal ikke få herske 
over dere, for dere er ikke under loven, men under 
nåden.» (Rom 6:14) Loven i GT tjente til å vise hvor 
heslig synden var. Jesus oppfylte loven og gav 
synderen kraft til å leve. Be at Herren styrer dine tanker 
og gjerninger i dag, og la nåden regjere.

13. Integritet: Menn har fått det privilegium åndelig  å 
lede sine familier. Selv om dette er et privilegium, 
krever den en stor grad av personlig hederlighet. Be at 
du måtte lære deg å gi deg under Kristi liv i deg (Joh 
15) og la hans liv få gjøre seg gjeldende i de minste ting 
i ditt private liv, så vel som i det offentlige.  

14. Fristelser: Fristelser kommer i mange varianter. Be 
at vi er like oppmerksomme på små tilsynelatende 
ubetydelige synder som «små løgner» og «å snyte på 
skatten» som pornografi og tyveri fra fellesskapet. 
Jesus sa: «Den som er tro i smått, er også tro i stort. 
Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i 
stort.» (Luk 16:10) 

15. Å vandre for Guds åsyn: En sann personlighet er 
den vi er i mørke, når ingen mennesker ser oss. Be om 
at vi er konsekvente og ikke deler livet inn i seksjoner, 
men at vi heller måtte vandre med Herren. (1Mos 17:1) 

16. Vær ikke bekymret: Mange menn bekymrer seg 
for hvordan de skal forsørge familien. De blir grepet av 
frykt når arbeidsløsheten øker, når inflasjonen stiger og 
når de nærmer seg sine «gyldne år». Be at vi menn tror 
på Herren som vår forsørger. «Derfor sier jeg dere: Vær 
ikke bekymret for livet.» (Matt 6:25) 

17.  Et godt rykte: Integritet og karakterstyrke bygges 
opp over tid, men kan ødelegges over natta. Sett pris 
på og beskytt det som Gud har gitt deg i livet. Hold fast 
på et «godt navn» som er mer verd enn rikdom. 
(Ordspråkene 22:1)

18. Et seirende liv: «Og når dere er frigjort fra synden, 
er dere blitt tjenere for rettferdigheten.» (Rom 6:18) Da 
du trodde, ble syndens lenker brutt. Be nå Herren om å 
hjelpe deg med å bryte med syndige vaner og overgi 
deg helhjertet til Herren. Bli en mann som lever i seier 
over synd!

Kjære forbeder!

Jeg har akkurat skrevet et forord til Norea-bladet, og 
nevner dronning Ester, som stakk hodet frem med 
fare for eget liv, og ba for sitt folk. Kanskje hadde hun 
fått sin dronningstatus for nettopp en situasjon som 
denne, utfordret fosterfaren hennes. 

Spørsmålet kan også være relevant for oss menn i 
Norge i dag. Kanskje er du mannen som kobler 
andre menn på Jesus, ved å våge å invitere noen 
menn i en mannsgruppe og gjøre disipler?

Ta kontakt, jeg hjelper deg gjerne igang. Ring meg 
på 9522 1948. Mvh Harald Endresen.




