
23. Å hedre: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og 
ektesengen være usmittet!» (Hebreerne 13:4). 
Pornografien ødelegger millioner av ekteskap. Herren 
kalte oss til å være rene i våre intime forhold. Be om å 
få være sterk slik at du motstår disse fristelsene og 
elske din kone av et helt og fullt hjerte. 

24. Ulykke: «Eller blåser noen i horn i en by uten at 
folket skjelver? Eller skjer det vel en ulykke i en by 
uten at Herren har gjort det» (Amos 3:6). Gud er hellig 
og tåler ikke ondskap. Han bruker lidelsen som et 
nådemiddel til å kalle oss til seg. Klyng deg til ham! 
Han har alltid det beste i tankene for deg.

25. Tilgivelse: «Om din bror synder, så tal han til 
rette. Og dersom Han angrer, tilgi ham» (Luk 17:3). Vi 
er alle tilbøyelige til å svikte og bli skyldige. Be om 
visdom og mot til alltid å si sannheten i kjærlighet, og 
være beredt til å tilgi og å bli tilgitt. 

26. Brødre i nød: «Mine barn, la oss ikke elske med 
ord eller tunge, men i gjerning og sannhet» (1Joh. 
3:18). Planer mislykkes, mennesker blir syke, ulykker 
rammer eller pengene tar slutt. Be om å få være 
følsom for behovene til menneskene rundt deg. Til 
den barmhjertige vil det bli vist nåde.

27. Bli en tjener: Norea tilbyr et fantastisk redskap for 
disippelskap kalt «Troens Menn». Studiegrupper har 
blitt satt i gang i over 30 land. 15 grupper er i gang her 
i Norge. Be om at menn måtte forberede seg til å bli 
tjenesteledere i menigheten. Ta kontakt om du ønsker 
mer informasjon, og be for leder av Troens Menn 
Norge, Harald Endresen. 

28. Bønnekjempe: «Jeg vil altså at mennene på 
hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender uten 
vrede og trette» (1Tim 2:8). Mann, glem ikke at 
arbeidet begynner med bønn! La Herren granske 
motivene dine og rense deg for urettferdighet. Be så 
med tro og stor forventning. Guds ønsker å få slippe 
0til og velsigne din familie.

16. God borger: Be om at du må få gå inn i rollen som 
verdens salt og verdens lys, og at du kan få en positiv 
og ansvarlig innflytelse på samfunnet. Måtte det også 
bli sagt om deg: «I denne byen er det en Guds mann». 
(1Samuel 9:6) 

17. Øvrigheten: «…Gi alle det dere skylder dem: skatt 
til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett 
på toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som 
skal æres» (Rom 13:6, 7). Be at de i regjering ledes av 
Herren; og at du er en god samfunnsborger. 

18. Lidelse: «Lider noen blant dere ondt? La ham be! 
(Jakob 5:13) Uten tvil er livet uforutsigbart og fullt av 
utfordringer. Men Jesus har lovet å være med oss hver 
dag. Vær derfor ikke mismodig, se heller på lidelsen 
som en anledning til å få oppleve Guds nærvær.

19. Arbeid: Å være i stand til å arbeide og ha et yrke 
og forsørge familien, er Guds velsignelse. Apostelen 
Paulus oppmuntrer oss til å arbeide, til å gjøre noe 
nyttig og dele med dem som trenger det (Ef 4:28). 
Herre, takk for at du gir meg dyktige hender og et 
kyndig sinn. Sørg for dem som trenger en jobb.

20. Talsmannen: «Den Hellige Ånd….. skal lære dere 
alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt 
dere» (Joh 14:26). Herre, vi ber for alle dem av våre 
barn som ikke lever med deg. Vi roper til deg og ber at 
Den Hellige Ånd må minne dem om ditt Ord og din 
kjærlighet og bringe dem tilbake til deg. 

21. Naboer: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine 
disipler, om dere har kjærlighet til hverandre» (Joh 
13:35). Som kristne menn har vi det privilegiet at vi kan 
påvirke dem som lever rundt oss. Herre, jeg ber at jeg 
må forholde meg til min familie og dem som jeg 
kommer i kontakt med, på en måte som ville være 
sterkt vitnesbyrd til andre om ditt liv og din kjærlighet i 
meg. 

22. Tilbedelse: Under pandemien har offentlige 
samlinger i kirken blitt innskrenket. Som ektemenn og 
fedre kan du benytte anledningen til å lede din familie i 
tilbedelse i deres hjem, mens du med glede ser fram til 
igjen å kunne samles i Guds hus. (Salme 122:1)
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4. Livets kilde: Herre Jesus, du er livets kilde. Uten deg 
finnes det ikke noe liv. For at vi skal ha liv, må vi ta imot 
deg – ditt liv. Jeg er levende fordi jeg har tatt imot deg. 
Jeg gir opp å prøve å leve mitt eget liv. Jeg stoler på at 
du lever gjennom meg! Kristus du er nå mitt liv! 
(1Joh 5:11 – 12)

5. Å kjenne Gud: Kjære Gud, en gang trodde jeg at jeg 
forstod det alt sammen. Nå ser jeg at det var stolthet. Du 
alene er allvitende. Få meg til å kjenne deg, og ikke bare 
vite om deg. Sett meg i stand til å kjenne deg ved 
Ånden, slik at jeg kan kjenne dine veier og vandre på 
dine stier! (Joh 17:3)

6. Gudelig innsikt: «Legg dine gjerninger på Herren, så 
skal dine planer ha fremgang» (Ordsp. 16:3). Følg ikke 
trangen til å gjøre det på din måte! For å kunne tjene og 
lede på Guds måte, trenger du gudelig innsikt og retning. 
Vær en Ordets mann. Finn tid til å studere Skriften, be 
om å få være mottakelig for Den Hellige Ånds ledelse.

7. Den helbredende berøring: «For jeg er Herren, din 
lege» (2Mos 15:26). Gud er allmektig og tilbyr sin nåde 
til alle som søker ham. Han gir evig liv i Jesus Kristus til 
alle som tror. Han er i stand til å helbrede våre kropper 
gjennom menneskelig vitenskap, eller ved sin 
mirakuløse inngripen. Be med håp. Stol på hans 
helbredende berøring. 

8. Forsørgeransvar: «Men den som ikke har omsorg for 
sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet 
troen og er verre enn en vantro» (1Tim 5:8). Takk Herren 
for at du er i stand til å ha forsørgeransvar; fortvil ikke 
om en krise skulle slå til. Be i tro om at Herren må sette 
deg i stand til å ordne med alle dine behov. 

9. Han bryr seg: «Og kast all deres bekymring på ham, 
for han har omsorg for dere» (1Pet 5:7). Livet er 
stressende, hvor mye mer i en tid med en pandemi, der 
ingen løsning er i sikte. Be om tålmodighet og stol på 
Herren og hans løfter. Du trenger ikke å bære byrden 
alene. Takk ham for at han er din byrdebærer. 

Bønnekalender for februar 2021

1. Bevissthet: Herre, åndelig har jeg sovet meg gjennom 
mesteparten av mitt liv. Du kaller meg imidlertid til å 
våkne opp til en bevissthet om Kristus.Hold mitt blikk 
festet på Kristus, min tros opphavsmann og fullender! 
(Rom 13:11)
 
2. Sikkert fundament: Denne gamle verden smuldrer 
rundt meg. Hvor er håpet? Jeg vet at du, Herre, ikke 
forstyrres av alt dette. Du er mitt fundament. Få meg 
derfor til å tro på deg fullt og helt, slik at jeg kan forbli stø 
og urokkelig. (Salme 11:3 – 4, 7)

3. Han kan: Ditt Ord forteller meg hva du har gjort for 
meg, og din Ånd viser hva du ønsker å få til gjennom 
meg. Du er den allmektige Gud, godt i stand å dekke alle 
mine behov. Du ønsker å velsigne meg, men jeg må ha 
tillit til deg. Gjennomfør dine planer med meg. 
(Luk 1:45 – 48)

10. Åndelige barn: «Se, jeg og de barna Herren har 
gitt meg» (Jesaja 8:18). Enhver kristen far ville ønske å 
gjenta disse ordene. Men vårt biologiske avkom tar sine 
egne beslutninger, og de følger ikke alltid Guds vilje. Be 
om at mange måtte bli dine åndelige barn gjennom ditt 
liv ved at de tror på Jesus. 

11. Passende utstyr: Skal en fange fisk av forskjellig 
slag, trenger en forskjellige slags redskaper. Det 
samme gjelder med hensyn til mennesker. «En 
størrelse passer alle» er ikke relevant, eller i det minste 
ikke fruktbart i kristen misjon. Be at Gud må hjelpe deg 
til alltid å velge den beste måten å gå fram på når du 
innbyr andre til hans rike. (Matt 10:16) 

12. Utholdenhet: Har du noen gang tenkt at Gud 
kunne komme til å kjede seg når du om og om igjen 
minner ham om det samme temaet. Tenk en gang til! 
Jesus selv ba oss om å gjøre dette (Luk 18:1 -8). I 
Getsemane hagen ba Jesus flere ganger til sin 
himmelske Far (Matt 26:44).

13. Delt ansvar: Din plikt som en Kristi etterfølger er å 
holde deg nær til ham og lære ham bedre å kjenne dag 
for dag, og bringe det gode budskap til andre 
mennesker. Men du er ikke ansvarlig for at andre blir 
frelst. Bare Den Hellige Ånd kan overbevise mennesker 
om åndelige sannheter (Joh 16:8 – 11). Takk Gud og 
slapp av. 

14. Å overvinne kjødet: Å overvinne kjødet er 
vanskelig. Når sant skal sies, er det ganske enkelt 
umulig å lykkes med dette uten Guds hjelp. Be at Gud 
måtte gi deg en ånd som ivrer etter å gjøre hans vilje. 
Han vil hjelpe deg til å overvinne kjødets svakhet og 
tillate deg å vokse i helliggjørelse etter som tiden går. 
(Gal 5:16 – 18)

15. Lyset er sterkere: Er du redd for å samhandle med 
mennesker som lever ugudelig? Det skulle du ikke. 
Jesus ga sitt liv for dem så vel som for deg. Takk Gud 
for at lyset, som bor i deg, er sterkere enn det mørket 
som hindrer syndere i å se lyset (Mark 2:17). Vær et 
vitne!

Kjære forbedre
Det er solgt mange bøker i serien Troens 

Menn i den siste tiden. Sentralt i opplegget står Tid 
med Gud, en enkel metode for å lese et avsnitt i 
Bibelen, stille seg noen spørsmål og gjøre noen valg 
ut fra teksten som gjør at dine minutter i Guds Ord 
ender opp med en klar tanke fra Guds Ord du kan 
leve på, og ta med inn din hverdag. 

Det er ikke sikkert du er klar for å starte en 
mannsgruppe enda, eller bli med i en. Men du kan 
begynne med å bestille bok 1, og kanskje få ny giv på 
din Tid med Gud over Bibelens kraftfulle Ord som er 
virkekraftig og levende også i dag. 
            

   Vennlig hilsen Harald Endresen




