
26. La Gud få lede: I en tid med global pandemi og 
en voksende uro og strid, synes framtiden dyster og 
truende. Løft blikket og be! Vær fokusert på Herren 
og hans løfter. Han elsker deg og bryr seg om deg. 
«Herren gjør en manns gange stø, og han har 
velbehag i hans vei» (Salme 37:23). 

27.Vær rettskaffen: «Gi akt på de ulastelige, og se 
på den som er oppriktig! For fredens mann har 
framtid» (Salme 37:37). Bare når vi lever avhengig 
av Guds nåde og støtter oss til ham i alt vi gjør, kan 
vi bli rettskafne. Vil du bli en slik mann? Be om et 
ydmykt hjerte. Vær en Ordets mann, og led din 
familie med håp inn i framtiden. 

28. Bli velsignet: «Salig er den mannen som setter 
sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige 
og dem som gir seg av med løgn» (Salme 40:5). Vi 
menn liker å ta sakene i våre egne hender. Gud 
skapte oss slik. Men han skapte oss også for at vi 
skulle være hans. Derfor be om at du setter Gud 
først i alt du er og gjør og blir velsignet av ham. 

29. Vær unik: «Kan vi finne en mann som denne, 
en mann som har Guds Ånd?» (1Mos 41:38). 
Kongen av Egypt fant ikke Josef, Gud sendte Josef 
til ham. Hva med deg? Noreas mannsarbeid, 
Troens Menn, vil hjelpe deg til å bli en Guds mann. 
Vil du la deg finne av Gud, og bli et forbilde for 
andre? Ta kontakt med oss så kan vi sette deg i 
gang. 

30.Frykt Gud: «Velg deg så ut dyktige menn av 
hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn 
som hater urettferdig vinning» (2Mos 18:21). 
Karakterstyrke er den viktigste egenskapen i en 
mann. Be at gudsfrykten får bestemme hva du skal 
prioritere som mann, ektemann, far og et produktivt 
medlem av samfunnet. 

19. Lyd Gud: «Da svarte Peter og apostlene: En skal 
lyde Gud mer enn mennesker» (Apg 5:29). Av naturen 
er vi opprørske, og vi hater å bli mobbet av noen. Bare 
du, Gud, kan dømme våre hjerter. I tider da 
myndighetenes utfordringer er det normale, vokt våre 
holdninger og hjelp oss til å velge viselig

20. Blinde sinn: «For denne verdens gud har forblindet 
de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om 
Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2Kor 4:4). 
Kjærlige Far, irettesett denne verdens gud og åpne 
øynene på vantro slik at de måtte se deg. 

21. Gud velsigne vårt land: «Salig er det folket som 
har Herren til sin Gud, det folket han har valgt til sin 
eiendom» (Salme 33:12). Herre, vi skjønner at intet land 
har noe krav på deg, men vårt hjertes ønske er at du 
må ha barmhjertighet med vår nasjon.  

22. Velg rett: «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få 
visdom i hjertet» (Salme 90:12). Strategisk planlegging 
er et tegn på forutseenhet og det å ta ansvar. Hvor mye 
mer gjelder ikke dette når det kommer til de evige 
verdier. Vær ikke grådig oppslukt av dagliglivets behov. 
Be om visdom til å velge det som virkelig teller. 

23. Stå imot: «Ve dem som kaller det onde godt og det 
gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som 
gjør bittert til søtt og søtt til bittert» (Jesaja 5:20). Slik 
kompassnåla peker mot nord, ønsker Gud å vende 
menneskehjertet til seg. Studer Guds Ord. Be om å stå 
imot draget fra synden og stå opp for sannheten.

24. Representanter for fred: «For manns vrede virker 
ikke det som er rett for Gud» (Jakob 1:20). Det er mye 
urettferdighet i denne verden. Men vrede og voldelige 
demonstrasjoner fører bare til mer urettferdighet. Be at 
du og Kristi kirke måtte bli representanter for fred og 
forsoning i disse dager med så mye hat og uro.

25. Kontroll: «Avstå fra vrede og la harme fare! La ikke 
din vrede opptennes, det fører bare til det som ondt er. 
For de som gjør ondt, skal utryddes, men de som venter 
på Herren, skal arve landet» (Salme 37: 8 – 9). Motstå 
fristelsen til å reagere med vredesutbrudd, når det som 
ondt er, tar over. Be om tålmodighet. La Herren få 
kontrollere dine følelser og handlinger. 
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5. Verdig for evangeliet: Da du ba Jesus komme inn i 
ditt liv, ble du en ny skapning (2.Kor 5:17). Han ga deg et 
nytt liv og ga deg evig liv sammen med ham. Nå fikk du 
også et kall: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 
disipler» (Matt 28:19). Be Gud om hjelp til det.

6.  Aldri alene: Herre, ditt nærvær kan ikke beskrives! 
Takk for at du tok bolig i meg og gir meg glede over livet. 
Fyll meg med din Ånd, slik at jeg alltid kan fryde meg fullt 
ut. Takk for at du førte meg på veien til et meningsfullt liv.

7. Vidunderlige nåde: Himmelske Far, jeg priser deg for 
at du kom til meg gjennom Jesus Kristus. Hans død på 
korset renset meg for all urettferdighet. Takk for at du tar 
deg av alle mine behov.Din nåde er vidunderlig! 
(Jesaja 1:18 – 19)

8. Elske nåde: Kjære Gud, det forbløffer meg at du vil 
være med meg. I ydmykhet erkjenner jeg at jeg er fortapt 
og trenger deg. Takk for at du gjør deg tilgjengelig for 
meg. Hjelp meg å gjøre det rette og elske nåden i min 
vandring med deg.  (Mika 6:8)

9. Du er mitt alt: Herre, jeg takk for at du har invitert 
meg til å søke ditt nærvær. Takk for at du gir meg 
anledning å være nær og personlig med deg, verdens 
skaper og allmektige Herre. Jeg søker å kjenne deg, 
glede meg i deg og samarbeide med deg i trofast 
lydighet. Du er min Herre, mitt liv og mitt alt! 
(Salme 27:8) 

10. Guds rike: Herre Jesus, ditt rike er ikke av denne 
verden; det er et åndelig rike. Hjelp meg å flytte fokuset 
fra denne jordiske verden til din åndelige verden. Fyll 
meg med din Ånd slik at din rettferdige personlighet kan 
komme til uttrykk gjennom meg med fred og glede. 
(Rom 14:17 – 18)

11.Tal sannhet: «Tal sannhet med hverandre. Døm 
rettferdige dommer på tinget, dommer som skaper 
fred» (Sakarja 8:16). Sannhet har den egenskap at den 
er i samsvar med fakta og virkelighet. La ikke 
selvinteresse og politisk korrekthet få formørke ditt sinn. 
Be Jesus, som er veien, sannheten og livet, om å 
bestemme dine ord og din handlinger. 

Bønnekalender for november 2020

1. Kongedømmet: Johannes Døperen forkynte et enkelt 
budskap: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet 
nær» (Matt 3:2). Senere forkynte Jesus det samme 
budskapet. Nå er det din tur til å forkynne det samme 
budskapet. Be om at Gud kan få bruke deg til Hans ære. 

2. Gode gjerninger: Jesus ønsker at du skal gjøre gode 
gjerninger med den rette motivasjonen; ikke for å bli sett 
av andre mennesker, men for at Guds ære skal bli synlig 
gjennom ditt liv (Matt 6:1). Herre hjelp meg til å leve mitt 
liv til din ære. La ditt lys skinne gjennom meg, Herre.

3. Et godt tre: Jesus minner oss om at ethvert godt tre 
bærer god frukt, mens et dårlig tre bærer dårlig frukt (Matt 
7:17). Er du et godt tre? Eller et dårlig tre? Be i dag at 
Gud må forvandle deg før det er for sent. 

4. Gjør en forskjell: Gjør ditt liv en forskjell for andre 
mennesker? Når oppmuntret du sist en broder, eller delte 
din tro med en ikketroende? Lev ikke bare for deg selv. 
«Ransak meg, Gud,  og kjenn mitt hjerte.» 
(Salme 139:23)

12. Voks opp til Kristus: «Sannheten tro i kjærlighet, 
skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, 
Kristus» (Ef. 4:15). Sannhet uten kjærlighet kan være 
grusom. Kjærlighet uten sannhet kan være falsk. Be om 
å få være en mann som står opp for sannheten i 
kjærlighet og som ikke overkjører andre.

13. Menn av sannhet: «Hellige dem i sannheten! Ditt 
ord er sannhet» (Joh 17:17). Å helliggjøre betyr å bli tatt 
avsides eller å bli innviet. Menn som elsker og følger 
Kristus, lar hans Ånd få bestemme deres handlinger. Be 
Herren bruke Skriften, den absolutte sannhet, til å lære, 
irettesette, justere og trene deg i rettferdighet

14. Mellom de blinde: «For denne verdens gud har 
forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra 
evangeliet om Kristi herlighet» (2Kor 4:4). Synden 
hersker over verden, men husk at Jesus kom for å 
ødelegge djevelens gjerninger. Be om at Herren gjør 
deg til en ambassadør for håp, kjærlighet og tilgivelse.

15. Uten frykt: «For vi kan ikke la være å tale om det vi 
har sett og hørt» (Apg 4:20). Medlidenhet med 
mennesker var kjennetegnet på de første kristne. Be 
om at også du viser barmhjertighet og medlidenhet, og 
vitner uten frykt om Kristi frelse til andre mennesker.  

16. Karakter: «Du blinde fariseer! Rens først begeret 
og fatet innvendig, så at også det utvendige blir!» (Matt 
23:26).  En god karakter betyr å ha gode mentale og 
moralske egenskaper som hederlighet, ærlighet, 
tapperhet, lojalitet, mot og andre dyder som fremmer 
god oppførsel. Be om å være en slik mmann. 

17.  Jubel: «Tjen Herren med frykt, og juble med 
beven!» (Salme 2:11). Far, herskerne i denne verden 
roter det virkelig til. Vi ser til deg når det gjelder våre liv 
og vår sikkerhet. Vi hyller deg for den du er og for hva 
du har gjort. 

18. Guddommelig tilflukt: «Kyss Sønnen, for at han 
ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien …
Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham» (Salme 
2:12). Av og til er det vanskelig å skille venn fra fiende. 
Du har vært tålmodig og vennlig med oss. Hjelp oss 
aldri å glemme din hellighet og makt. 

Kjære forbeder!

Her er bønne-emnene for november. Takk for at du 
er med i bønnekampen. Er det spesielle ting du 
ønsker forbønn for, så kan du sende ditt bønne-emne 
til post@norea.no, eller ringe oss fredag formiddag 
på 3814 5020. Da vil du få snakke med en av våre 
forbedere, og vi vil be for deg på ettermiddagen.

Lurer du på å invitere noen menn med i en Troens 
Menn -gruppe, ta gjerne kontakt. Vi vil gjerne hjelpe 
deg i gang og vise deg hvilke ressurser som finnes. 

Ring meg på 9522 1948. Mvh Harald Endresen.
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