
26. Gi ikke opp. Dersom du lever under stress, 
høye krav på arbeidsplassen og en kamp for å 
få endene til møtes, gi ikke opp. Be at Herren 
fører deg igjennom og takk ham for at han er 
med deg. (Salme 46:2)

27. Stol på Herren: Ekstremistgrupper og 
regjeringerer truer verdensfreden, frykt og 
usikkerhet griper om seg i samfunnet. Som et 
Guds barn vet du hvem som har det siste 
ordet. Be i tillit, for Herren bryr seg om dine 
behov. Salme 46:3)

28. Et sikkert tilfluktssted i vanskeligheter. I 
dag blir 260 millioner kristne forfulgt for sin tro, 
ifølge Åpne Dører. Be at Herren skjuler disse 
troende i sitt nærvær og lar dem oppleve hans 
aldri sviktende kjærlighet. (Salme 46:5)

29. Gud er trofast. Mange ganger kan vi ikke 
forstå hvorfor Gud tillater lidelse og smerte. Be 
at du ikke blir utålmodig og synder av vantro. 
Stol heller på Herren, samme hva. Vent på at 
han skal åpenbare seg i den rette tid. (Salme 
46:6)

30. Vår Gud råder. Som menn har vi en 
tendens til å løse problemer på eget initiativ og 
i egen kraft. Be om dømmekraft og vit at Gud 
styrer verdens skjebne. (Salme 46:7)

31.Vær stille og kjenn. Vi lever i en travel 
verden. Endeløse digitale plattformer og 
dingser kjemper om vår oppmerksomhet. Be 
om visdom til å prioritere rett og la verdiene i 
Guds rike lede deg. Husk på ditt ansvar som  
mann, ektemann, far og disippel. 
(Salme 46:11)

20. Beskytt meg mot antagelser. Far, du har advart 
meg mot slurvet tale. Det å bli kalt av deg til å 
tjene deg som pastor, eldste, lærer, forelder eller 
disippel, er et skremmende ansvar. Jeg skjønner 
at jeg ikke bare vil bli dømt etter mitt personlige liv, 
men også etter det jeg lærer andre gjennom mine 
ord og mitt eksempel. (Jakob 3:1 – 2)

21.Vokt mine tanker og min tale. Siden jeg alltid 
underviser, selv når jeg ikke er i kirken, men i mitt 
eget hjem, eller om samfunnet, skulle det ikke 
være tid for å slappe av eller slutte å være på vakt. 
(Jakob 3:9 – 10)

22. Bevar meg fra latskap. Når jeg forbereder en 
andakt eller annen undervisning, gi meg et sinn 
som er opptatt av flid og hederlighet. Hjelp meg til 
å realisere disse læresetningene i mitt eget liv før 
jeg står fram som din representant, for å åpne opp 
for at min integritet din troverdighet kan bli 
gransket av andre. (1Kor 9:27)

23. Søk guddommelig visdom. Far, jeg vil gjerne 
vokse i guddommelig visdom og forståelse som gir 
et godt liv vist gjennom gjerninger gjort med et 
ydmykt hjerte. (Jakob 3:17 – 18)

24. Avvis verdslig visdom. Hjelp meg til å skjelne 
og avvise verdslig visdom inspirert av bitter 
misunnelse, egoistisk selvhevdelse og som viser 
seg å være djevelsk. Da høster en uorden og alt 
som vondt er. (Jakob 3:14 – 16) 

25. Ikle deg dømmekraft. Hjelp meg til å sondere 
og ta imot guddommelig visdom som er ren, 
fredselskende, hensynsfull, full av nåde og god 
frukt, upartisk og ekte. Frukten av dette er 
rettferdighet. (Jakob 3:17 – 18) Mars 2020



5. Be om forandrede liv. Menn som misbruker 
alkohol og annet skader sine familier alvorlig. Be for 
avhengige ektemenn og fedre at de søker Gud for 
å få helbredelse og en ny retning i livet. (Ef 5:18)

6. Be om et rent hjerte. Menn tror ofte feilaktig at de 
kan se på porno og fremdeles ære ektesenga. Be 
at ektemenn angrer denne synda og ærer Gud og 
sine koner. (1Kor 6:18)

7. Bruk oppbyggelig tale. «Tankeløs tale stikker 
som sverd» (Ordspråkene 12:18) Be at fedre ikke 
taler hardt til sine barn, men i stedet bruker ord som 
bygger opp. 

8.Vær en fredsstifter. Krangler kan føre til overilte 
ord og beslutninger som en angrer på. Be at fedre 
som er fremmedgjort for sine barn, aktivt og ydmykt 
prøver å forsone seg med dem. (Luk 15:20)

9. Gi stresset ditt til Jesus. Press på jobben og 
andre steder skaper ofte angst hos menn som igjen 
kan ramme familiene deres. Be at fedre og 
ektemenn er forbilder på hvordan en kan ta imot 
trøst fra Herren i tider med stress. (Salme 94:19)

10. Vandre med Gud. I 1Mosebok kapittel 5 leser vi 
et enkelt og dypt åndelig utsagn om Enok, 
Metusalems far. «Og Enok vandret med 
Gud» (1Mos 5:22) Be at det samme måtte kunne 
sies om deg når ditt liv i denne verden en gang tar 
slutt.

11. Søk Guds rike. Når vi ivrig venter på at Guds 
dag skal komme, skulle vi legge vinn på å bruke 
tiden til hans ære og arbeide for at frelsen måtte nå 
andre mennesker. Be at Gud måtte hjelpe deg til å 
søke hans rike først. (Matt 6:33)

Bønnekalender for mars 2020
1. Å leve det kristne liv Herre Jesus, det er umulig å 
leve det kristne livet i egen kraft. Herre Jesus, jeg 
takker for at jeg kan leve det kristne livet gjennom 
Deg. (Matt 19:26)

2. Gud er urokkelig. Alle menneskelige grunnvoller 
bryter sammen, men du Gud er allmektig, din 
grunnvoll er urokkelig. Derfor vil jeg bygge mitt liv på 
deg. Takk, Herre! (Salme 11:3 – 4)

3. Frelse gjennom korset. Herre, jeg kom inn i 
denne verden som en uren synder. Men gjennom 
Kristus er jeg renset for all urettferdighet. Jeg er blitt 
en ny skapning. Takk for frelsen. (Apg 10:15, 28)

4. Nåde for å leve. Kjære Herre, da jeg mottok deg 
som min frelser, forstod jeg ikke at jeg hadde fått 
nåde til å leve på. Derfor gjorde jeg mitt beste for å 
leve det kristne livet, bare for komme sørgelig til 
kort. Nå angrer jeg. Hjelp meg til å stole på deg. 
(2Kor 6:1)

12.Vær opptatt av misjon. Millioner av mennesker 
lever i åndelig mørke, uten mulighet til å høre 
evangeliet forkynt. Hele folkegrupper blir fortsatt 
sett på som unådde. Be at kristenfolket effektivt 
kan nå verdens ytterste ende med evangeliet. 
(Matt 28:18 – 20)

13. Vær tilgjengelig. Be at Gud må bruke deg som 
sin utsending og at du lykkes i å bringe de gode 
nyhetene til din egen familie og til andre 
mennesker i den rette tid. (Jesaja 52:7)

14. Gjør rom for Jesus. Da Jesus ble født inn i 
denne verden som menneske, ble han avvist av 
mange. Men takk Gud for løftet om at alle som tror 
på Jesus, gis rett til å bli Guds barn. (Joh 1:12)

15. La freden få råde. Sann fred ser ut til å være 
noe som mangler i mange menns liv. Be at vi som 
menn kan finne fred i vårt samfunn med Herren og 
leve den ut i vårt familieliv. (Rom 5:1)

16.Hold ditt sinn samlet. Mange ting forstyrrer og 
konkurrerer om menns sinn. Be at menn må 
kontrollere og holde sine sinn fokusert på Gud for 
å få den fullkomne fred. (Jesaja 26:3 – 4)

17. Tenk før du handler. Ettertanke er en tapt kunst 
i dag, men er noe vi kan få tilbake. Be at menn 
igjen får tak på denne åndelige kristne øvelsen 
som heter ettertanke og derigjennom kan oppleve 
freden som følger med den. (Fil 4:6 -8)

18. La Jesus få råde. Jesus er fredsfyrsten. Be at 
vi som menn må overlate vårt kjødelige liv til 
fredsfyrsten. Han ønsker å vanne vårt sinn med 
sin fred. (Fil 4:6 – 7)

19. Dyrk hellige vaner. Som Guds menn er vi kalt 
til å være fredsommelige. Be at vi dyrker den 
hellige vanen det er å søke Herren og bli fylt med 
den Ånden som bringer fred i og gjennom oss. 
(Gal 5:22)

Takk for at du ber!

Stadig flere mannsgrupper opprettes. Denne måneden 
startet det en ny på Sunmøre. Jeg vil oppfordre deg 
som ber til å sterkt vurdere om du skal forsøke å danne 
en mannsgruppe i din menighet. 

Menigheter trenger solide menn grunnfestet i Guds 
Ord, som kan støtte opp om Bibelens Ord når 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
hendresen@norea.no / mob: 95 22 19 48

mailto:hendresen@norea.no
mailto:hendresen@norea.no



