
26. Det største budet. Bibelen byr oss å elske 
Gud først, og vår neste som oss selv. Be om at 
du blir en mann som overgir hele seg til Herren 
og at din kjærlighet viser seg i hengivenhet 
overfor din familie. (Matt 22:36 – 38)

27. Vær en Ordets mann. Studer, pugg og 
anvend Skriften i ditt daglige liv. Be at Herren 
lærer deg evige prinsipper og verdier, og mål 
menneskelig adferd og tanker etter de 
absolutter du finner i Skriften. (2Tim 3:16,17)

28. Sann suksess. Dersom du er på jakt etter 
sann og varig suksess i livet, se ikke først etter 
yrkesmessige eller vitenskapelige fortrinn. Be 
heller om et hjerte og sinn som frykter Herren, 
grunner på hans Ord dag og natt og setter 
hans lære ut i praktisk gjerning. (Josva 1:8)

29. Gud har alltid kommandoen. Dersom du er 
et Guds barn, vet du at din himmelske Far 
alltid gir sine barn gode gaver. Gjør ikke 
motstand når vandringen blir tøff og du møter 
lidelse. Be heller at Herren gir deg fred og lar 
deg vokse i tro og forståelse av ham. (Heb 
12:11)

30. Ær din ektefelle. Ekteskap er en forunderlig 
gave for en mann og en kvinne. Elsk Herren 
og tjen hverandre. Det ømme og stabile 
forholdet mellom foreldre er en trygg havn for 
deres barn. Derfor mann, be at du ærer din 
ektefelle som en dyrebar gave fra Gud. (1Mos 
2:18). 

31.Be for den forfulgte kirke. Statistikken viser 
at det er omkring 100 millioner forfulgte kristne 
i dag. Be at Gud måtte styrke disse ofrene, slik 
at  de ikke slutter å vitne om ham. (1Pet 4:19)

19. Å kjenne ham er å gjøre ham kjent.  Det 
viktigste i ditt liv som en Kristi etterfølger, er å 
kjenne Kristus og gjøre ham kjent for andre 
mennesker. Be om at du lykkes i å bringe andre til 
Ham. (Hos 6:3)

20. Bruk anledningen. Be at Gud viser deg en 
person i dag som du kan snakke med, oppmuntre 
– og om mulig bringe noen skritt nærmere Kristus. 
Be at han gir deg det motet du trenger til å bruke 
enhver anledning på den best mulige måten. (Luk 
11:9 – 10)

21.Makt over synd. Jesus sørget ikke bare for 
syndstilgivelse, men også for kraft til å stå imot 
synd. Han er vår frelser og vår seier. Måtte vi bare 
flytte fra kunnskap til å gjøre erfaringer i Kristus og 
la ham leve sitt liv gjennom oss. Be at så måtte 
skje! (Rom 6-8)

22. Din identitet er i Kristus. Evangeliet sier ikke at 
Jesus bare døde for mine synder, men han døde i 
stedet for meg. Be at menn forstår at deres 
identitet består i å være korsfestet med Kristus, og 
at vi i kraft av dette kan overvinne synd, når vi 
overgir oss til hans Ånd. (Rom 6–8)

23. Vandre i Ånden. Jesus sendte sin Ånd til de 
som vil følge ham, og utrustet dem til å være hans 
vitner. Be at vi som menn lærer å vandre i Ånden. 
(Apg 1:8)

24. Bær Åndens frukt. Be om at vi som menn til 
enhver tid kjenner på en hunger til å bli frigjort fra 
kjødet og befridd av den Hellige Ånd til å bære 
Åndens frukt. (Gal 5:16 – 26)

25. Lev i Kristus. Å leve i Kristus er den eneste 
måten å ha et seierrikt liv på. Herre, sett oss i 
stand til bevisst å velge å leve i deg hele tiden, og 
slik oppleve at ditt liv strømmer gjennom oss, til 
dem rundt oss, til din ære. (Joh 15:1 – 8)
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5. Ny begynnelse. Det nye året kan være en god 
anledning for nye begynnelser. Be om at ektemenn 
må tilgi sine koner og og sine barns fornærmelser 
fra fortiden, og elske dem av et rent hjerte. 
(Matt 6:12)

6. Elsk på en oppofrende måte. I mange vestlige 
kulturer er januar den viktigste måneden for 
søknader om skilsmisse. Be at menn igjen forplikter 
seg til å elske sine koner på en oppofrende måte 
(Ef 5:25) og takker Gud for privilegiet av å være far 
til sine barn. 

7. Forbilde på utholdenhet. Be at fedre er 
gudfryktige forbilder på utholdenhet for sine barn, 
uansett hvilken prøvelser de måtte møte dette året.
(Jos 1:12)

8.Økonomisk integritet. Be at ektemenn og fedre tar 
seg av familiens økonomi på hederlig vis og etter 
Guds målestokk i stedet for slik verden lærer. 
(Matt 6:24)

9. Det vonde vil bli overvunnet. Takk Herren for at 
han beseiret den onde på korset. Pris ham for at 
han snart skal komme tilbake for å opprette sitt 
evige kongedømme. (Salme 37:14 – 15)

10. Vær rettferdig. Be at Herren må gi deg et hjerte 
som verdsetter hans rettferdighet og gleder seg i 
hans nåde og kjærlighet. «Bedre det lille som de 
rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom». 
(Salme 37:16 – 17)

11. Et liv basert på de gudelige verdier. For Gud er 
det ikke hva du har som teller, men hvem du er. 
«Herren kjenner de ulasteliges dager, deres arv 
skal bli til evig tid. De skal ikke bli til skamme i den 
onde tid, i hungerens dager skal de bli mette». 
(Salme 37:18 – 20)

Bønnekalender for Januar 2020
1. Frelsende nåde. Kjære Gud, takk for din 
frelsende nåde og forsoningen i Jesus Kristus. 
Kristus styrker meg, holder meg oppe og bevarer 
meg. (Rom 5:10)

2. Å styre i livet. Herre Jesus, takk for din rikelige 
nåde og rettferdighet. Jeg ber deg om å styre og 
lede mitt liv, slik at jeg kan praktisere ansvarlig 
lederskap. (Rom 5:17)

3.Inntatt av seierherren. Herre, lite visste jeg at da 
jeg tok imot deg, tok jeg imot en seierherre. Du 
hjelper meg til å seire over alle ting. Takk for at du 
gjør meg seirende i Kristus! (2Kor 2:14)

4. Jesu Kristi sinnelag. Kjære Herre, minn meg på at 
når jeg blir forvirret og ustødig, er det fordi at jeg har 
vendt tilbake til min gamle væremåte og lever etter 
det jeg ser. Herre, få meg til å se ting slik du ser 
dem. Derfor avviser jeg to slags sinn i Jesu navn! 
(Jos 1:12)

12. Fri fra grådighet. Be om et hjerte som er fritt for 
grådighet. «Den ugudelige låner og betaler ikke, 
men den rettferdige forbarmer seg og gir». 
(Salme 37:21 – 22)

13. Glød for Gud. Be om en virkelig lidenskap for 
Gud. «Herren gjør en manns gange stø, og han 
har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller 
han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd». 
(Salme 37:23 – 24)

14. Gud setter pris på integritet. Be om å være en 
hederlig mann. «Jeg har vært ung og blitt gammel, 
men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller 
hans avkom lete etter brød. Hele dagen er han 
barmhjertig og låner ut, og hans etterkommere blir 
til velsignelse.» (Salme 37:25 – 26)

15. Gud elsker den rettferdige. Be om dømmekraft 
med fokus på Herren. «Vik fra ondt og gjør godt! 
Da skal du bo trygt for evig. For Herren elsker det 
som er rett». (Salme 37:27 - 28

16. Bli en ambassadør for Kristus. Da du ba Jesus 
om å komme inn i ditt liv, ble du hans ambassadør 
til andre mennesker. Be at Gud viser deg når, 
hvorledes og til hvem du skal bringe evangeliets 
gode nyheter. (Salme 96:2 – 3)

17. Strid imot kjødet. Apostelen Paulus minner oss 
om å ta opp kampen mot syndige vaner (Kol 3:5 – 
8). Be om at Gud måtte hjelpe deg til å lykkes i 
kampen mot kjødet.

18. Voks i helliggjørelse. Frelsen gjør oss rene i 
Guds øyne. Som mennesker er vi ikke fullkomne, 
selv om vi av og til liker å tro det. Iblant blir vi 
minnet om vår egen svakhet. Be at du ved Guds 
nåde vokser i helliggjørelse dag for dag. (1Pet 
1:15 – 16)

Takk for at du ber!

Hei, og godt nyttår! I høst ble flere nye mannsgrupper 
opprettet. Det er gledelig at dette opplegget blir mer 
kjent, og jeg vil oppfordre deg som ber til å sterkt 
vurdere om du skal forsøke å danne en mannsgruppe i 
din menighet, kanskje rundt pastoren din? 

Menighetens ledelse trenger solide menn grunnfestet i 
Guds Ord, som kan støtte opp om Bibelens Ord når det 
brytes og følelser og tidsånden holder på å ta 
overhånd. Ta kontakt om du ønsker å starte opp ei 
mannsgruppe, så gir jeg gjerne veiledning.

Vennlig hilsen Harald Endresen




