
25. Gi etter for den iboende Kristus: Bibelen sier at 
kristne skal «herske som konger på jorden» (Åp 5:10). 
Be at du måtte bli en mann som i Jesus begynner å 
herske over synd og fristelse. (Filipperne 4:13)

26. Å holde ut: «Jeg takker ham som gjorde meg 
sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, i 
det han satte meg til tjenesten» (1Tim 1:12). Be om at 
du blir en mann, som apostelen Paulus, med en ånd 
som er innstilt på å holde ut, som trofast og helhjertet 
tjener Herren. 

27. De trenger deg: Av og til går vi til kirke fordi vi 
trenger fellesskap med andre troende. Husk at dine 
kristne brødre og søstre trenger deg også. Be at du 
måtte bli til velsignelse for andre troende ved den 
måten du snakker og oppfører deg på. (1Tim 4:12)

28. Et Kristi brev: Du er et brev fra Kristus til dine 
trossøsken og til verden. (2Kor 3:2 – 3) Be at ditt 
personlige «brev» måtte bringe oppmuntring til dine 
kristne brødre og søstre, og frelse til mennesker som 
fremdeles ikke har tatt imot Jesus Kristus i sitt hjerte. 

29. Himmelske skatter: De eneste skattene du kan 
ha med til himmelen, er andre menneskers sjeler. Be 
at du måtte lykkes i å lede andre til Frelseren. På den 
måten samler du deg mange skatter i himmelen (Matt 
6:19).

30. Ingen pris er for høy: Du tenker kanskje at i din 
situasjon er prisen for å forkynne din tro på Jesus for 
høy. Dersom det er slik, husk at Jesus betalte den 
høyeste prisen for å frelse deg fra Guds vrede og fra 
evig fordømmelse, da han ga sitt liv på Golgata. Pris 
ham og takk ham. (Åp 5:12)

31. Klippegrunn: I salme 40 priser David Gud for at 
han dro ham opp av den dype gjørmen og satte hans 
føtter på en klippe (Salme 40:1 – 3). Pris Gud for hans 
nåde og be at han måtte bruke deg som et mektig 
redskap til bringe andre mennesker opp på den 
samme faste grunn, når de betror sitt liv til Herren.

18. En pågående prosess: Å bli fylt med Den hellige 
ånd er ikke noe som skjer bare en gang i livet, det er 
en pågående prosess. Be at Gud måtte hjelpe deg til å 
leve ditt liv slik at Den hellige ånd hele tiden vil få 
anledning til å fylle deg og bruke deg som sin redskap 
til å bringe frelse til andre mennesker. (Apg 4:31)

19. Anledninger: Når du har en anledning til å vitne for 
Kristus, spør deg selv: Dersom ikke du, hvem? Dersom 
ikke nå, når? Disse to spørsmålene vil lede deg til å ta 
en beslutning. Be at Gud måtte gi deg det mot du 
trenger for å bruke enhver anledning på den best 
mulige måte (Efeserne 5:15 – 16). 

20. Be for dem: Dersom det er noen du gjerne ville 
presentere evangeliet for, glem ikke å be for dem. Av 
og til er det bedre å snakke med Gud om en person 
enn å snakke med dem om Gud. Bare Guds Ånd kan 
få dem til å søke ham (Joh 16:8). 

21.Motet kan svikte: «Fly hor. All synd som et 
menneske kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som 
driver hor, synder mot sitt eget legeme» (1Kor 6:18). 
Moderne kommunikasjon blir misbrukt til å begrave 
samfunnet i en tsunami av umoral. Be om Guds nåde. 
Gjør en forskjell, beskytt og advar din familie. 

22. Å representere Kongen: Som kristne 
representerer vi en Konge og et kongedømme her og 
nå. Be at menn måtte ta imot denne bibelske 
virkelighet og vite hvordan en kan bli fylt med Kongens 
Ånd for å representere hans rike (2Kor 5:20). 

23. Guds rike: Be at vi som menn måtte bli portaler for 
Guds styre og nærvær og la ham få berøre andres liv 
gjennom oss. Da Jesus utførte under sa han «For se, 
Guds rike er inne i dere» (Luk 17:21). Husk at han 
lever i deg nå. 

24. Jesus vil styre: «På sin kledning og på sin hofte 
har han et navn skrevet: Kongers Konge og herrers 
Herre» (Åp 19:16). Be at menn måtte anerkjenne at 
Kong Jesus styrer i deres hjerte og underkaste seg 
hans styre alt her og nå før dommens dag
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4. Avguder: «Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde» 
(2Mos 20:4). Troen på og tilbedelsen av noen eller noe 
annet enn Gud, er avgudsdyrkelse. Be om å få være en 
mann som tilber, elsker og adlyder Herren. 

 5.Ærefrykt: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds 
navn» (2Mos 20:7). Den allmektige Gud er alltid nær og 
krever vår ærefrykt. Lettsindig bruk av hans navn er en 
form for uærbødighet. Det stenger for Den hellige ånd. 
Vokt derfor din tunge, mann. Husk at ærefrykt for 
Herren, er begynnelsen til visdom. 

6. Hviledag: «Kom hviledagen i hu, så du holder den 
hellig! (2Mos 20:8) Sabbaten ble gitt til Israel (Ez 20:12), 
men hviledagen ble opprettet da Gud hadde fullført 
skaperverket. Den tidlige menigheten valgte Herrens 
dag til hviledag. Bruk hviledagen til å tilbe Herren og 
feire den sammen med din familie, du også. 

7. Heder: «Hedre din far og mor» (2Mos 20:12). Barns 
ulydighet mot sine foreldre, er et tegn på de siste tider. 
(2Tim 3:2). Mann, dersom du er en far, provosér ikke 
dine barn, men oppmuntre dem heller og lær dem opp i 
evangeliet (Efeserne 6:4). Be om å få være et gudfryktig 
forbilde, og elsk dem slik Herren elsker deg.

8. Mord: «Du skal ikke slå i hjel» (2Mos 20:13). Gud 
elsket enhver mann, kvinne og ethvert barn så mye at 
han sendte sin elskede Sønn for å forløse dem gjennom 
sin død på korset. Å ta et liv, eller enda til å hate noen, 
er en dødssynd. (Matt 5:21,22) Herre, vis nåde og lær 
meg å elske min neste som meg selv. 

9. Ekteskapsbrudd: «Du skal ikke bryte ekteskapet» 
(2Mos 20:14). Gud skapte mann og kvinne for at de i 
ekteskapet skulle være ett i sjel og kropp. Den seksuelle 
revolusjonen ødelegger de hellige grensene for 
anstendighet og renhet. Be om å få være en mann som 
ærer Herren med både sinn og kropp. 

10. Tyveri: «Du skal ikke stjele» (2Mos 20:15). Retten til 
å eie noe, er en gudgitt rett og velsignelse. En god 
arbeidsetikk og respekt for andres eiendom og det å 
være tilfreds med det Gud gav deg, skulle følges ad. Be 
om å få være fri for sjalusi. Stjel aldri noens eiendom, 
eller andres gode navn og rykte. 

Bønnekalender for januar 2022

1.Framtiden er din: «For dere som frykter mitt navn, skal 
rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine 
vinger» (Malaki 4:2a). Prioriterer du rett i dag, garanterer 
det for et lyst håp i morgen. Sats på det beste i ditt liv! 
Vær en velsignelse for familien gjennom hele 2022 ved at 
du bestemmer deg for å elske og tjene Herren av hele ditt 
hjerte.

2. Guds favoriserte: «Men den jeg vil se til, det er den 
elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet 
over mitt ord» (Jesaja 66:2b). Helt forunderlig! Universets 
Herre ønsker å være på vår side når vi lar alt forsvar falle 
og overgir oss til hans vilje! Kan det være noe bedre 
valg? Derfor vær stille og lytt til hans stemme!

3. Gud krever: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» 
(2Mos 20:3). Gud, vår skaper og forsørger, har rett til å 
kreve at vi setter ham først. Da mennesket bestemte seg 
for ikke å adlyde Gud og satte seg selv i sentrum, 
forårsaket det menneskets fall og ble roten til alt vondt. 
Menneske, kom tilbake til Gud, la ham få styre ditt liv. 

11. Mened: «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din 
neste» (2Mos 20:16). Vi lever i en forvirret verden. 
Ærekrenkelse og løgn er akseptert. Hvem kan bli 
trodd? Be om at du kan utgjøre en forskjell. Jesus sa: 
Alt du trenger å si er ganske enkelt: ja eller nei. Alt ut 
over det, er fra den vonde.

12. Begjær: «Du skal ikke begjære din nestes hus… 
kone … eller noe annet som hører din neste til» (2Mos 
20:17). Be om å ikke misunne hva andre har. Be om å 
være fornøyd med det du har, i Kristus.

13. En investering for livet: Herre, når jeg ser på alt 
av kaos, kriminalitet og korrupsjon rundt meg, er det 
klart at verden desperat trenger din kjærlighet. Takk for 
at jeg har fått motta din kjærlighet. Fyll meg med Din 
hellige ånd slik at andre kan se Jesus i meg. Gjør meg 
til en kanal for Din kjærlighet. (Rom 13:8 – 9)

14. Rettledning: Kjære Gud, rettled meg i å bruke tiden 
min viselig. Vis meg din plan. Gi meg så nåde til å følge 
den. Takk for du gjør det mulig for meg å være ekte 
tilfreds, slik at jeg kan leve livet slik du tenkte det

15. Sann storhet: Kjære Gud, samme hvor iherdig jeg 
prøver, blir det aldri godt nok. Herre, hjelp meg å forstå 
at bare du kan gi meg det jeg virkelig trenger, hjelp meg 
å nyte indre fred. Takk Herre, for at du velsigner meg 
slik at jeg selv kan bli en velsignelse. (1Mos 12:1– 4) 

16. Mer enn en seierherre: Herre, av til kjenner jeg 
meg helt overveldet av alle problemene i mitt liv. Men 
da minnes jeg hvem jeg tilhører og hvem som bor i 
meg. Takk Herre Jesus for at du som den seirende 
konge har kommet for å bo i meg. Jeg priser deg for at 
du er styrken i mitt liv! Jeg er mer enn en seierherre 
gjennom Kristus! (Rom 8:37)

17. Garanti for livet: Herre Jesus, det var en tid da jeg 
kjempet og strevde med bare å overleve. Men nå er 
min egenverdi i deg, og ikke i hva jeg har eller gjør. 
Takk for at du har gjort meg hel i deg. Jeg trenger ikke 
lenger jage etter ting, eller misunne andre for hva de 
har. Alt jeg trenger har jeg i deg. (Heb 13:5)

Godt nytt år!
La oss rope ut et gledens år for Herren! Et nytt år er 
en ny mulighet til å begynne på nytt, sette seg noen 
nye mål, kanskje endre på noen vaner eller uvaner? 

Fra vår side i Norea gjør vi en liten endring. Vi 
sender ut to bønnekalendere av gangen, for å spare 

porto.  Håper det går greit. 

Jeg håper du kjenner litt på fellesskapet gjennom 
denne bønnetjenesten du er en del av. Takk for at du 
ber, og skulle du ønske at vi ber for deg, så kan du 

ringe vår forbønnstelefon fredager 9-11.30, eller 
sende en e-post til post@norea.no.

Gud velsigne deg og dine, hilsen Harald Endresen.
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