
26. Det første bud sitert av Jesus i Matteus - å 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av 
hele din sjel og av all din forstand - sammen med 
- å elske din neste som deg selv - gir en trygg 
grunnvoll for et liv i glede og fred. Kristne menn 
er utrustet til å oppfylle disse budene. Be om at 
deres lederskap i hjem og samfunn gjenspeiler 
deres tro, og slik velsigner dem som er betrodd 
dem med kjærlighet og respekt (Matteus 22:37). 

27. "Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal 
kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som 
holder ut til enden, skal bli frelst" (Matteus 24:12 
- 13). Be om at disse endetidstegnene må få 
mange menns hjerter til å bli opptatt av det evige 
kongedømmets verdier. Vi ber om at hjertet og 
sinnet vårt må være forankret i de løfter som 
Guds gir. La oss tro på Ham og stå fast på tross 
av den tsunamien av dårlige nyheter som skyller 
inn over oss fra media.  

28. Velsign dem som er i høy stilling og be for 
dem med påkallelse, forbønn og takk (1. 
Timoteus 2:1). Øvrigheten er innsatt av Gud og 
tenkt å være Guds tjenere for det gode (Romerne 
13:1, 4). Herren hører våre bønner og ønsker at vi 
skal leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og 
ærbarhet (1Timoteus 2:2b).  

29. To pionerer som er sentrale i Troens Menn 
samarbeider for å oppmuntre og trene kristne 
menn til å bli effektive ledere i hjem og samfunn. 
Be for Edmund Spieker og Lonnie Berger når de 
utvikler Troens Menn i Brasil i de kommende 
månedene (Kolosserne 1:28).  

30. Bibelen oppfordrer oss til å øve oss selv i 
gudfryktighet (1.Timoteus 4:1 - 7).  Tegnene på de 
siste tider viser seg rundt oss. Be om at vi må 
være nøye med å følge det enkle evangelium og 
den bibelske lære. Husk dem som er forfulgt for 
sin tro. Be om at din tro ikke må vakle når du må 
lide for Kristi navns skyld (2. Timoteus 3:1 - 12).  

18. Menns ører trenger å være lydhøre overfor Guds 
Ånd. Be om at menn må lære å lytte til Herrens 
stemme i sin samvittighet og sitt hjerte (1. Kongebok 
19:12).  

19. Menns tunger kan også få dem i vanskeligheter. 
Be om at menn må styre tunga si og tenke gjennom 
det de vil si før de snakker (Salme 19:15). Be om at 
Kristus som bor i dem må få fornye deres hjerter. Be 
om at menn må tillate Kristi hjerteslag å banke i 
deres indre (Filipperne 1.21 og Galaterne 2:20). 

20. Bibelen lærer ektemenn å elske sine koner. Be at 
ektemenn må høre på rådet fra Jakob om å være 
snare til å lytte, sene til å snakke og sene til vrede. 
Det vil hjelpe dem til å forstå og verdsette konene 
sine (Jakob 1:19). 

21. Fedre har makt til bygge opp eller bryte ned sine 
barn gjennom sine ord. Be om at menn må avholde 
seg fra unyttig tale og bruke sine ord til å styrke og 
bygge opp sine barn (Efeserne 4:29). 

22. Be om at Gud må hjelpe menn til å motstå 
fristelser, og at deres sinn, hjerter og kropper skal 
være forbeholdt deres koner (Ordspråkene 5:15).  

23. Ordspråkene 15:18 sier: "En hissig mann vekker 
strid". Be om at menn må styre sitt temperament 
slik at deres koner og barn kan oppleve Guds fred i 
sine hjem. 

24. En kjærlig far brakte sin syke sønn til Jesus for at 
han skulle helbrede han. Be om at fedre må be for 
sine barn og bringe barnas behov til Jesus i bønn 
(Matteus 17:15). 

25. Vi lever i en tid der moralske absolutter blir 
forkastet og bibelske verdier blir sett på noe som 
ikke har med virkeligheten å gjøre. Be om at kristne 
menn ydmykt må bøye seg for Skriftens lære og 
forsvare det som er rett og sunt (Filipperne 2:15). 



10. Mange kjemper med angst når de tenker på 
framtida for seg selv og sine. Be om at Gud må reise 
opp troens menn som setter sin lit til Ham og priser 
Ham under alle omstendigheter (1. Tessalonikerne 
5:18).  

11. Gud ønsker at vi skal stole på Ham når det 
gjelder vår framtid - ikke på vår egen styrke eller 
eiendeler. Be i dag slik Jesus ba i Getsemane: At Gud 
må få sin vilje i ditt liv (Lukas 22:42).  

12. Gud gav apostlene en sterk trang til å forkynne 
evangeliet til både hedninger og jøder. Deres 
trofasthet brakte dem mye lidelse. Be om at Gud må 
reise opp trofaste vitner i dag med det samme 
engasjement og mot (2. Korinterne 6: 4 - 10). 

13. Himmelske Far, gi oss i dag din nød for de 
unådde - og en sterk trang til å nå lenger ut med 
evangeliet til dem som ennå ikke har hørt de gode 
nyhetene (1. Krønikebok 16:23). 

14. Den onde prøver alltid å ødelegge vår nære 
relasjon med Gud. La oss trofast bruke tid med Gud 
i bønn og lovprisning. På den måten holder vi de 
onde kreftene effektivt borte fra våre liv (Jakob 4:7 - 
8).  

15. Vi ber om åndelig modenhet og beskyttelse for de 
som lytter til «Troens Menn»-programmene. "Men 
Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere 
fra det onde" (2. Tessalonikerne 3:3). Vi kan stole på 
at Gud gir seier i åndelig krigføring.  

16. Menneskets sinn er en slagmark. Be om at menn 
må få "Kristi sinnelag" og la seg prege av Den 
Hellige Ånd, og ikke som vår gamle natur vil (1. 
Korinterne 2:16). 

17.Menns øyne er ofte den delen av kroppen som 
leder til fall. Be om at menn må klare å vokte sine 
øyne og motstå fristelsen til å begjære. (Matteus 
6:13). 

4. Himmelske Far, jeg ser at hva jeg er og hvem jeg 
er, bare har sin grunn i Guds nåde. Alt hva jeg har, 
har jeg fått av deg. Takk for at du har gjort meg til 
den jeg er i Kristus. Bevar meg fra å sammenlikne 
meg med andre. La meg alltid være mottakelig for 
og avhengig av deg (1. Korinterne 4: 6 - 7). 

5. Kjære Herre, takk for at du har gitt meg en tro slik 
at jeg kan ha et levende fellesskap med deg. Ofte er 
mine egne tanker i veien. Jeg innrømmer at min 
menneskelige forstand ikke er jevnbyrdig med din 
guddommelige visdom. Derfor overgir jeg mitt sinn 
til deg og ber deg lede og vokte mine tanker. Hjelp 
meg til å ha tillit til deg når det gjelder detaljene 
(Matteus 18:8). 

6. Gjennom radio og TV forkynner vi evangeliet til 
frelse og etterfølgelse for menn i mange land. 
Gjennom forbønn tar vi del i Guds omsorg for de 
unådde.  "Herren er ikke sen med løftet .... Men han 
har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen 
skal gå fortapt, men at alle skal komme til 
omvendelse" (2. Peter 3:9).  

7. De syndige valgene folk gjør, individuelt og 
kollektivt, bringer ofte lidelse til uskyldige. Vi legger 
disse fram for Gud i bønn. "For vi vet at alle ting 
samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem 
som etter hans råd er kalt" (Romerne 8:28).  

8. I stedet for å la prøvelser svekke vår tro, kan vi la 
dem være muligheter til å vende oss til Gud. "Lider 
noen av dere vondt? La ham be.....Et rettferdig 
menneskes bønn har stor kraft og virkning" (Jakob 
5:13, 16). 

9. "Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele 
jorden i eie." (Salme 2:8). Dette verset peker mot 
Jesus, Messias, før han kom til jorda. Som troende, 
kan vi være med å be om at Faderen må åpenbare 
Kristi frelse til nasjonene! 

Forbønn april 2017 

1. Herre, det er tider da alt synes mørkt. Jeg ber om 
at du beroliger og oppmuntrer meg ved din Ånd. La 
meg forstå det mysteriet at Jesus bor i meg. Takk for 
den store oppmuntringen som du vil gi meg ved ditt 
iboende nærvær. Takk for din godhet og nåde! Du, 
Herre, er min hyrde. (Salme 23:6a). 

2. Herre, jeg er så takknemlig for at du har beredt en 
evig bolig for meg. Jeg er beæret over at du ville 
gjøre meg til din bolig. Takk for at du kom for å bo i 
meg slik at jeg kan være med deg i all evighet! Jeg 
ønsker å bo i deg ved tro, og jeg har tillit til at du vil 
leve ditt liv gjennom meg. Du Herre, er min bolig. 
Og du Herre, er min hyrde! (Salme 23:6b).  

3. Kjære Gud, takk for at du gir meg nytt liv i Kristus. 
Alt mitt er av Gud, fordi Kristus er kilden til mitt liv. 
Kristus har blitt min visdom, rettferdighet, 
helliggjørelse og rettferdiggjørelse. Hjelp meg å 
huske hvem jeg er og hva jeg har i Kristus. Jeg priser 
ditt navn Herre, for mitt vidunderlige nye liv (1. 
Korinterne 1:30 - 31). 




