
 

 

1. Gjenopprettelse. Herre, å være sint er en ting, men 
å bære nag til noen er noe helt annet. Du har gjort det 
klart at jeg må gripe fatt i mitt sinne umiddelbart, løse 
konflikten og gjenopprette fellesskapet. Derfor ber jeg 
deg å sette meg i stand til å tilgi gjerningsmannen og 
elske han eller henne betingelsesløst. (Ef 4:26 – 27) 
 
2. Effektiv: Herre Jesus, takk for at du har kommet for 
å leve i meg. Du har gjort livet mitt helt igjen. Du er 
kilden for alt jeg trenger for å leve. Derfor erkjenner jeg 
at alt jeg trenger, er i Kristus. Ved tro tar jeg imot fra 
den iboende Kristus alt jeg trenger for mitt daglige liv. 
(Filemon 6) 
 
3. Nåde: Kjære Gud, de fjellhøye hindringene i mitt liv, 
overvelder meg. Men nå ser jeg at dette er redskaper 
for å døde meg. Derfor erkjenner jeg at min kropp er 
maktesløs. Jeg aksepterer at jeg er død med Kristus og 
stoler på at din oppstandelseskraft vil sette meg i stand 
til å seire. Pris Gud for din overveldende nåde. (Sakarja 
4:6–7) 
 
4. Visdom: Herre, jeg tenkte at kunnskap var svaret. 
Men nå forstår jeg at kunnskap er ubrukelig uten den 
rette visdommen som skal til for å anvende 
kunnskapen. Gud, du alene er sann vis. Takk at Kristus 
i meg er kilden til all kunnskap og visdom. Hjelp meg til 
å anvende det jeg vet. (Daniel 2:20–21) 

 
5. Rettferdiggjort: Gud, din rettferdige lov gjør det klart 
for meg at jeg ikke har rett, for jeg har syndet. Men takk 
Herre Jesus, du har oppfylt loven og gjort meg rettferdig 
i deg. Nå kan jeg bli rettferdiggjort ved tro. Derfor stoler 
jeg på at du, Herre, vil åpenbare din rettferdighet 
gjennom meg! (Rom 3:19 – 22, 28,31) 
 
6. Betraktning: «Dere fedre: Gjør ikke barna deres 
bitre, slik at de mister motet» (Kol 3:21) Den beste 
måten å irritere barn på, er når en far ikke holder ord. 
Kristne mann, vær et levende eksempel på integritet og 
lev ut din tro for dine barn. Herre, hjelp meg til å 
gjenspeile deg gjennom mitt daglige liv. (5Mos 6:7) 
 
7. Medlidenhet: Hva vi gjør, er ofte viktigere enn hva vi 
sier. Be at Gud måtte gi deg et raust hjerte. Når du 
praktisk viser medlidenhet når andre mennesker møter 
lidelser og kaos, blir Jesu kjærlighet og barmhjertighet 
synlig i ditt liv. (Gal 6:2) 
 
 
 
 

8. De siste rekkene: I et globalt perspektiv betjener vi 
igjen og igjen menneskene på de få første rekkene. 
Samtidig har ikke menneskene på de siste rekkene blitt 
betjent en eneste gang. Be at Gud måtte vise deg 
hvordan du kan være med på å betjene de bakerste 
rekkene, unådde folkegrupper, med livets brød. (Matt 
24:14) 

9. Jesus kommer: Etter at Jesus steg opp til himmelen, 
fortalte en engel disiplene hans at Jesus ville komme 
tilbake på samme måten som de så ham fare opp til 
himmelen. Be i dag at mange mennesker måtte møte 
Jesus som sin venn den dagen, fordi du presenterte 
ham for dem. (Apg 1:11) 

10. Guds tålmodighet: «Herren er ikke sen med løftet» 
(2Pet 3:9), men han er tålmodig med oss. Han ønsker 
at ingen skal gå fortapt. Takk Jesus for at han vil 
komme tilbake en dag og gjøre slutt på all urettferdighet 
og all vondskap, og ta hjem dem som venter på at han 
skal vende tilbake.  

11. Et kall er nok: «Kall på meg på nødens dag, så vil 
jeg fri deg ut, og du skal prise meg» (Sal 50:15). Gud 
ønsker å frelse oss, og det kan han! Han blir glad når vi 
kommer til ham med alle våre behov og byrder og så 
takker ham for hans hjelp. La aldri frykt få lamme deg. 
Han er bare en bønn borte. 

12. Som solen: «Måtte de som elsker ham, være som 
solen når den går fram i sin kraft» (Dommerne 5:31). 
Hva og hvem vi elsker vil reflekteres i vårt ansikt og i 
vår framferd. Dersom vi lever i Guds nærhet, vil våre liv 
gjenspeile hans lys. La ham få fylle ditt sinn og ditt 
hjerte.  

13. Å se mennesker: Jesus helbredet en blind mann 
og spurte hva han så. Han sa: «Jeg ser mennesker, for 
jeg ser noe liksom trær gå omkring. Så la Jesus 
hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og 
var helbredet, han kunne se alt tydelig» (Mark 8: 24,25). 
Be om å få øyne som ser mennesker som Jesus gjør.  

 
 
 
 
 
 
 

14. Velsignelse: «Jeg vil velsigne deg,…og du skal bli 
en velsignelse» 1Mos 12:2). Det betyr ikke noe om du 
har mye eller lite. Alt er betrodd oss av Gud for at vi skal 
nyte godt av det og gjøre godt mot andre. Slik gjør vi 
rom for Guds kontinuerlige velsignelser i våre liv.  

15. Gled deg: «Gled deg i din ungdoms hustru» 
(Ordspråkene 5:18b). Menn, din kone er betrodd deg av 
Herren for å velsigne deg og å glede deg. Hun er Guds 
spesielle gave til deg. Derfor, bestem deg for å ha din 
glede i henne, og la ikke dine øyne få vandre omkring. 

16. Integritet: «Den som vandrer uklanderlig, vandrer 
trygt. Den som går krokveier, blir oppdaget» 
(Ordspråkene 10:9). Gud har opprettet evige lover for 
hva som er rett og galt. Situasjonsetikken eller det å 
forutsette at målet rettferdiggjør midlene, bringer Guds 
dom. «Ransak meg, Herre ….. og led meg på 
evighetens vei» (Salme 139:23, 24).  

17. Løgner: «En fattig er lykkeligere enn en mann som 
lyver» (Ordspråkene 19:22b). CBS-Minnesota slår fast 
at en gjennomsnittsperson lyver fire ganger for dagen. 
Dette er en alvorlig sak. Jesus kalte djevelen løgnens 
far. La oss ikke gå på akkord med oss selv i vår tale. 
«La min munns ord og mitt hjertes tanke være til 
velbehag for ditt åsyn, Herre» (Salme 19:15).  

18. Førsterett: «Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet» (Matt 6:33). En målrettet mann legger 
planer på forhånd. Moses ba: «Lær oss rett å telle våre 
dager, slik at vi får et vist hjerte». Når alt er sagt og 
gjort, er det bare tro håp og kjærlighet som blir stående. 
Be Herren om at han måtte få bestemme dine 
prioriteter.  

19. Å kjenne Gud: «Himlene forteller Guds ære, 
hvelvingen forkynner hans henders verk» (Salme 19:2). 
La ikke begeistringen for det umiddelbare, det rørbare 
og det kontrollerbare ta fra deg undrene naturen stiller 
fram for oss hver dag. Søk Gud av hjertet. Ingenting er 
bedre enn å kjenne ham. 

20. Trangsynte personer: «Gå vekk» (1Mos 19:4 – 9). 
Det sekulære samfunnet tåler like dårlig bibelske 
sannheter og absolutter som i Sodomas og Gomorras 
dager. Bry deg ikke om å bli kalt en trangsynt, når du 
ikke er enig med ufornuftige ideologier eller ikke 
aksepterer vellyst som den nye moralske standarden. 
Forsvar sannhet i kjærlighet. 



 

 

21. Tilbøyelighet: «For enda de kjente Gud, æret eller 
takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i 
sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble 
formørket» (Rom 1:21). Synd formørker sinnet og 
forherder hjertet. Be om åndelig fornyelse i din familie. 
Be Gud om å ta bort fordommer og forutinntatte 
meninger hos de som fremdeles ikke tror. 

21. Kone: Herre, jeg takker deg for den kvinnen du har 
gitt meg, som før hun ble min kone, var din datter som 
nå er min søster i troen! Måtte mine holdninger overfor 
henne, både hjemme og offentlig, være gjerninger som 
ærer ditt navn. Måtte hun bli anerkjent som en datter av 
den Allmektige. (1Pet 3:7) 

23. Barn: Hvordan Job tok seg av sine barn er 
beskrevet i Job 1:5. Selv etter at de var blitt voksne, 
fortsatte han å søke Guds nærvær på deres vegne. Å 
be og å oppmuntre våre barn til å vandre på Herren 
Jesu veier, er den kristne fars ansvar. Herre, hjelp meg 
til å leve slik.  

24. Familie: Det er sagt om Elkana, profeten Samuels 
far: «Denne mannen dro år etter år opp fra sin by for å 
tilbe og ofre til Herren, hærskarenes Gud i Sjilo» (1Sam 
1:3). Hele familien var med ham. For et fint eksempel å 
følge. Herre, hjelp meg som far til å være et 
inspirerende eksempel for min familie til å tilbe ditt navn. 

25. Farskap: «For vi kan ikke la være å tale om det 
som vi har sett og hørt» (Apg 4:20). Peter og Johannes 
talte med overbevisning til myndighetene som ville 
hindre dem i å snakke om Jesus. Be at foreldre måtte 
være sterke i å motstå ideologier som prøver å få dem 
til å slutte å fortelle sine barn om Bibelens sannheter. 

26. Tilfredshet: Feil ideer fører til feil beslutninger! 
Ideene bak rikdom og eiendeler, forfektet av verden, 
kan føre en kristen inn i et liv der en blir usikker og 
utilfreds. Guds tilbud er langt bedre og gir oss sann 
glede! (1Tim 6:17) Takk Herre for at du gir meg håp og 
gjør meg virkelig tilfreds.  

27. Ordets mann: Judas advarer mot falske lærere i sitt 
brev. (Judas 3:4) Vær en mann som lever etter Guds 
ord og som kan dømme hva som er sant. Ta med deg 
din familie til en menighet der Bibelens sentrale og 
praktiske budskap forkynnes. Herre, gjør meg til en 
mann som kjenner og lever etter ditt Ord.  

28. Bønn: Kjære Gud, før prøvde jeg å komme deg 
nærmere. Jeg har bedt om at du måtte være med meg. 
Men ditt Ord sier at Jesus har blitt min Emmanuel «Gud 
med oss». Da jeg først tok imot deg, begynte du å leve i 
meg. Du vandrer ikke ved siden av meg, men du bor i 
meg. Takk Herre Jesus for at du holder til i meg.  

29. Myndighet: «Liksom jeg var med Moses, vil jeg 
være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate 
deg» (Josva 1:5). Da Gud kalte Josva, ga han ham 
myndighet. Det var ikke Josvas dyktighet som 
kvalifiserte ham, men at han var lydig mot Guds kall: Be 
om å få øye på Guds kall i ditt liv. Tvil så aldri på at Gud 
vil utruste deg for oppgaven. 

30. Lederskap: «Vær frimodig og sterk! For du skal 
skifte ut til arv blant dette folket det landet som jeg med 
ed lovte deres fedre å gi dem» (Josva 1:6). Vi er ikke 
nok i oss selv til å lede i Guds rike. Men når Gud kaller, 
forventer han at vi stoler på ham for hvert skritt på veien 
og inspirerer andre gjennom vår tro og vårt mot til å 
følge ham.  

31. Velstand: «Denne lovens bok skal ikke vike fra din 
munn. Du skal grunne på den dag og natt. …. Da skal 
du lykkes på dine veier. (Josva 1:8). La ikke øyeblikkets 
press forstyrre måten du prioriterer på. Velstand er mer 
enn å få tak i ting. «Det er Herrens velsignelse som gjør 
rik» (Ordspråkene 10:22). 

 

 

DAGLIGE BØNNEEMNER 
Mars 2023 

Kjære forbeder! 

Takk for at du ber. Uten bønn kan vi lite 
gjøre. Denne bønnekalenderen sendes ut 
gratis, men det koster med oppsett, 
trykking og porto.  

Norea støtter også Troens Menn i Japan, 
derfor spør vi frimodig om du kan tenke 
deg å bli fast giver til Troens Menn, eller 
gi en enkeltgave.  

Du kan registrere deg på norea.no, eller 
gi en gave på vipps nr: 74066. Merk 
gjerne gaven Troens Menn.  

Vennlig hilsen Harald Endresen 

Mob: 9522 1948 
PS: Hvis du ikke har hørt podcasten Troens Menn, 
så kan den anbefales. Du finner 40 episoder på 
blant annet spotify. Begynn gjerne med nr. 1 


