
26. Vær en prest: «Ingen må bare se på sitt eget, 
men enhver må også ha de andres gagn for øye» (Fil 
2:4). Det var Guds overveldende kjærlighet og nåde 
som fikk ham til å gi sin sønn til vår forsoning. Dersom 
du er frelst gjennom troen på Jesus, vær beredt til å 
tillate Gud å elske og tjene andre gjennom deg. 

27. Dom: «Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har 
fylt jorden med vold» (1Mos 6:13). Fordi Gud er hellig, 
kan han ikke tåle vondskap. Fordi han er rettferdig, 
må han dømme den skyldige. Men så elsket Gud 
verden at han sendte Jesus for å ta straffen. Takk Gud 
for frelsen gjennom troen på Jesus. 

28. Pakt: «Når buen står i skyen, vil jeg se den og 
minnes den evige pakten mellom Gud og hver 
levende skapning, alt kjød som er på jorden» (1Mos 
9:16). Ingen trenger å være uten håp. Gud er 
kjærlighet og ønsker å frelse. Hans regnbue minner 
oss om at hans nåde er for enhver som søker ham av 
hele sitt hjerte. 

29. De siste tider: «Men dette skal du vite, at i de 
siste dager skal det komme farlige tider. For 
mennesker skal da være egenkjærlige, (2Tim 3:1,2). 
Å realisere seg selv er dagens stikkord for visdom. 
Men Bibelen slår fast at gudsfrykt er begynnelsen til 
visdom. Vær en motkultur: La Gud få styre ditt liv. 

30. Utholdenhet: «Og dere skal bli hatet av alle for 
mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, 
han skal bli frelst» (Mark 13:13). En kristen 
identifiserer seg med Kristus og hans lære og 
tilpasser seg ikke til verdens relativistiske 
tankemønster. Be Kristus om at han må leve i og 
gjennom deg. 

31.Aldri alene: «…og lærer dem å holde alt jeg har 
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til 
verdens ende» (Matt 28:20) De gode nyhetene om 
evangeliet er det eneste budskapet om en evig frelse 
til en fortapt verden. Be om å få være en Krist disippel 
som vitner gjennom ord og gjerning. Han er med deg!

20. I hans nærvær: Kjære Herre Gud, av og til synes 
livets omstendigheter ikke til å holde ut. Det er derfor 
du er her. Du er byrdebæreren. Takk for ditt iboende 
nærvær som holder meg oppe. Jeg priser deg for at du 
får meg til å oppleve din glede, selv under de verste 
forhold! (Sal 16:11)

21. Meningsfullt fellesskap: Kjære Gud, jeg er slått 
over at du ønsker felleskap med meg. Ydmykt 
erkjenner jeg min fulle svakhet og behov for deg. Takk 
for at du gjør deg selv tilgjengelig for meg ved å gi meg 
ditt liv. Jeg stoler på at du får meg til å handle rettferdig 
og elske din nåde når jeg vandrer sammen med deg. 
(Mika 6:8)

22. Å søke Guds åsyn: Kjære Herre, jeg har søkt etter 
så mange ting, men alt har vært forgjeves. Jeg 
skjønner nå at du er den eneste som virkelig betyr noe. 
Når jeg har deg, har jeg alt jeg ønsker. Når jeg er 
fornøyd med deg, gir du meg nådig alt jeg trenger. 
Takk ,Herre, for at du sørger for alle mine behov. 
(Salme 27:8)

23. Å lovprise: Å opphøye seg selv faller naturlig for 
dem som er ambisiøse av natur. Be om å få finne 
balansen mellom en sunn selvrespekt og det viktige 
ved å være sann og ydmyk. «La en annen rose deg og 
ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne 
lepper! (Ordspråkene 27:2)

24. Hjertet teller: Dersom du ønsker å være en mann 
Gud kan bruke, stol ikke først og fremst på din 
intelligens og dine evner. For Gud kaller ikke 
nødvendigvis de som er flinke, ofte de som ydmykt 
underkaster seg hans vilje. «Se ikke på utseendet 
hans og på hans høye vekst! For mennesker ser på 
det ytre, men Herren ser på hjertet.» (1 Sam 16:7)

25. Andre først: Kristendom kommer ikke over ens 
med kulturen. Når du overgir ditt liv til Gud og blir en 
Jesu disippel, vil han øse sin kjærlighet inn i ditt hjerte 
og sette deg i stand til å elske andre. «Gjør ikke noe av 
ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt 
hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv.» (Fil 2:3)
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 5. Anerkjennelse: La oss lære av Jesus hvordan han 
for eksempel behandlet kvinner, og la oss gi ekte 
anerkjennelse til mennesker vi møter. På denne måten 
vil vi også være kulturelt sensitive. (1Kor 9:20)

6. Sinne: «For sinne hos et menneske fører ikke til det 
som er rett for Gud» (Jakob 1:20). Når menn lar seg 
styre av sinne får det katastrofale følger i det politiske og 
sosiale liv. Hevntanker og bitterhet kommer fra djevelen. 
Be Gud om å la deg få litt av Jesu sinnelag. 

7. Gud elsker deg: Du har kanskje undret deg over om 
Gud har glemt deg, eller om han bryr seg. Dersom det er 
slik, husk hva han har sagt: «Glemmer vel en kvinne sitt 
diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs 
sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg 
deg» (Jes 49:15) Pris Gud og takk for at han elsker deg. 

8. Gud kjenner deg: Takk Gud for at han kjenner deg 
bedre enn du kjenner deg selv. Han teller enda til hårene 
på hodet ditt! (Luk 12:7) Han minner deg også om sine 
egne sår som gjør at han alltid minnes deg. «Se, i begge 
mine hender har jeg tegnet deg.» (Jesaja 49:16)

9. Gud bryr seg om deg: Takk Gud for at han bryr seg 
om deg, og at han har lovet å beskytte deg samme hva 
som måtte hende deg i livet. Han har ikke lovet å spare 
deg for all slags prøvelser, men han har lovet å være 
sammen med deg i livets stormer. (Sal 91:11 – 12)

10. Fellesskap: Under pandemien har mange av oss 
blitt nektet fellesskap med andre troende, og blitt minnet 
om hvor viktig det er å få være sammen. Be at troen på 
Kristus må seire og modnes også for troende som lider 
på grunn av ensomhet. (1Joh 1:7)

11. Del de gode nyhetene: Har du opplevd å ha møtt 
Gud i ditt liv nylig? Gjør som kong David: fortell de andre 
om det (Salme 26:6 – 7). Takk Gud og pris ham. 
Kongenes Konge er verdig din tilbedelse!

12. Vær beredt: Siden sykdom, ulykker og enda til 
døden ikke kan forutsies, skulle vi mennesker holde vårt 
hus i orden (Jesaja 38:1). Herre, hjelp oss til å være 
oppmerksom på at livet er kort, slik at vi lever viselig i 
vår familie, vår menighet, vårt samfunn og på jobben. 

Bønnekalender for oktober 2021

1. Vi kan snakke: Vi kan snakke med Herren om alt. 
«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting 
bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og 
bønn med takk.» (Filipperne 4:6)

2. Alltid glede: Paulus skriver fra fengslet: «Gled dere i 
Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Filipperne 4:4) 
Når jeg står i forbindelse med Gud, forandrer min 
situasjon seg, fordi jeg har den høyeste Gud som min 
venn. Hvor mange ganger har ikke Gud hjulpet meg? 

3.Godhet: «La deres mildhet bli kjent for alle mennesker. 
Herren er nær! (Filipperne 4:5). Gleden i Herren skaper 
en indre fred som kommer til uttrykk gjennom mildhet og 
vennlighet mot andre. Jesus ønsker å være en del av det. 

4. Tilfredshet: Paulus skriver: «For jeg har lært å være 
fornøyd med det jeg har» (Filipperne 4:11b). Min 
egenverdi er ikke avhengig av de tingene jeg har. Jeg 
kan nyte de gode tingene Herren har betrodd meg og 
bruke dem til å tjene andre. Uavhengig av om jeg har 
mye eller lite, kan jeg motta alt med takk. 

13. Overbevisning: Vi lever i et samfunn som avviser 
Bibelens prinsipper og verdier. Herre, hjelp meg til å 
være slik som Gideon og ta avgjørelser i min familie 
etter din vilje og se bort fra alt som hindrer meg i ha et 
nært fellesskap med deg. (Dommerne 6:26)

14. Undervisning: Det er vårt privilegium og vårt 
ansvar å lære våre barn hva som virkelig teller i livet. Av 
og til er ikke dette lett å få til. Be Herren om visdom og 
dømmekraft, og vær et godt forbilde. Somme tider 
snakker gjerninger høyere enn ord. (Ef 6:4)

15. Kone: Herre, jeg ønsker fra dypet av mitt hjerte at 
mine bønner måtte være akseptable for deg. (1Pet 3:7) 
Hjelp meg derfor til å ære og sørge for min ektefelle 
som Kongens datter og det svakere kar, til det punkt at 
det måtte reflektere Jesu kjærlighet for sin menighet. 

16. Råd: Vi menn har problemer med å åpne våre 
hjerter og be om råd. Be om et vart hjerte som er 
forberedt på å be om råd i saker som angår din familie, 
din økonomi og når vil du møter vanskeligheter. «Planer 
blir til intet uten rådslagning, mer der det er mange 
rådgivere, har de fremgang.» (Ordspråkene 15:22)

17. Balanse: Penger er godt og nyttig når de blir brukt 
rett. Men grådighet vil skape problemer og få menn til å 
vende seg bort fra Gud (1Tim 6:10). La oss be om et 
stabilt liv, der vi først og fremst sørger for behovene og 
velværet for familien, men også er oppmerksom på å 
hjelpe andre i nød. 

18. Tillit: Kjære Gud, jeg har prøvd å gjøre godt uten at 
jeg føler meg god. Jeg skjønner at mine gode 
gjerninger aldri vil bli gode nok. Du alene er kilden for 
sann godhet. Jeg gir opp og nekter å stole på mine 
egne gode gjerninger. Jeg stoler på at du vil fullføre 
dine gode gjerninger gjennom meg. (Salme 37:3)

19. Ditt hjertes begjær: Herre, jeg har søkt mange ting 
i min livstid. Jeg forstår nå at bare en ting trengs – du. 
Derfor søker jeg deg av hele mitt hjerte. Dessuten 
elsker jeg deg av hele mitt hjerte. Du Herre er alt jeg 
trenger og alt jeg ønsker. (Salme 37:4)

Kjære Troens Mann 
Høsten er en glimrende mulighet til å starte opp ei 
mannsgruppe. Kanskje det er noe du kan bruke 

sommeren på å forberede? Få med deg en kamerat, 
så kan dere sammen be Gud vise dere hvem som 

kan inviteres med i en 
Troens Menn gruppe. 

Du kan lese mer om hvordan du kan gå frem på  
troensmenn.no, og jeg kan gjerne komme å holde et 

innføringskurs. 

Vennlig hilsen Harald Endresen
Mob: 9522 1948

http://troensmenn.no



