
26. Når vi går i forbønn for menn som kommer 
til tro, la oss be om at de må verdsette Guds 
visdom i stedet for å bli forført av verden. 
"Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må 
ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk 
visdom" (Jakob 3:17).  

27. Når troende lever sine liv i Kristus, fornyer 
Den Hellige Ånd deres sinn. Be for de som 
lytter på våre radio- og TV-programmer, at de 
må vokse i gudfryktighet. "Men den visdom 
som kommer ovenfra, er først fremst ren, 
dernest er den fredsommelig, rimelig, 
ettergivende, full av barmhjertighet og gode 
frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler 
ikke" (Jakob 3:17).  

28. I en verden fylt av konflikter i familier, 
samfunn og nasjoner, trenger vi at troende 
menn blir fredsskapere. "Og rettferds frukt blir 
sådd i fred hos dem som stifter fred" (Jakob 
3:18). 

29. I vår Herres mønsterbønn, Vår Far, ber vi 
om ledelse for å navigere mellom  
snublesteinene i hverdagen. "Dere har ikke møtt 
noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og 
Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet 
over evne, men gjøre både fristelsen og 
utgangen på den slik at dere kan tåle den" (1. 
Korinterne 10:13). 

30. Av og til fortsetter vi å be om at noe eller 
noen må forandres, men prøvelsen fortsetter. 
Likevel kan vi alltid ha den tillit til Gud at Hans 
nåde vil sette oss stand til å bære den. "Men 
han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min 
kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst 
rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft 
kan bo i meg" (2. Korinterne 12:9).  

20. Guds ord er et åndelig sverd. Be om at menn må 
være veltrent i å bruke Guds sverd, Hans Ord, når de 
kjemper mot mørkets makter (Hebreerne 4:12). 

21. Kampen om sannheten er tydelig i vår tid, og 
mange gjør hevd på at de representerer sannheten. 
Bibelen advarer oss (2Timoteus 3:1 - 5). La oss være 
årvåkne og prøve åndene og be Gud skape åndelig 
vekkelse i våre hjerter og hjem slik at vi kan være 
hans lys og salt på jorda (Matteus 5:13 - 15).  

22. Herren advarte disiplene sine om at på grunn av 
den økende lovløsheten, ville kjærligheten bli kald 
hos de fleste (Matteus 24:12). Legg vinn på ikke å bli 
oppslukt av maktkampene i verden. Vit heller at 
Herren er den som rår. Han kaller oss til være 
trofaste slik at vi kan bli bevart i prøvelsens time 
(Åpenbaringen 3:10).  

23. TWR og Norea tar sikte på å ta budskapet om 
håp, kjærlighet og forsoning i Kristus til verden. De 
gode nyhetene er forkynt på over 230 språk på alle 
tilgjengelige media. Pris Herren for de forunderlige 
redskapene vi har for å nå vår jord med evangeliet 
før han kommer tilbake (Matteus 24:14).  

24. Troens Menn ser på bønn som sitt viktigste 
fundament. Jesus ba sine disipler om å be Gud drive 
ut arbeidere til sin høst (Matteus 9:39). Finn en fast 
tid på din timeplan og vær en bønnekjempe for 
familie, kirke, land og verden 

25. Be om visdom og innsikt for Kent Dacie, som 
hjelper Troens Menn med å skrive manus for nye 
programmer.- Be for Paul Amos, som administerer 
Troens Menn. -Be for utviklingen av Troens Menn i 
Albania, Kina og her i Norge. Be også at Herren må 
gi visdom til å utvikle en effektiv bønnestrategi for 
Troens Menn bønnekalender som allerede finnes på 
14 språk (Tessalonikerne 5:17) 



12. Kjære Gud, takk for at du lar meg kjenne frykt. 
Frykt kan bli en påminnelse om at jeg er avhengig av 
deg hele tiden. Jeg betror deg mitt liv. Derfor er jeg 
ikke redd for noen eller noe. Jeg priser deg for ditt 
ord som aldri svikter (Salme 56:3 - 4).  

13. Kjære Gud, ofte møter jeg vanskeligheter som 
gjør meg redd og nedslått. Lær meg å huske at du er 
med meg overalt. Takk for at du bor i meg og at du 
aldri vil forlate meg. Derfor er jeg sterk og modig i 
Herren (Josva 1:9). 

14. Herre Jesus, det er mange negative tanker i mitt 
liv. Jeg blir engstelig og uroet av mange ting. Men du 
Herre Jesus er den eneste som betyr noe. Lær meg å 
fokusere på deg og ikke på problemene rundt meg 
(Lukas 10:41 - 42). 

15. Himmelske Far, hjelp meg til ikke å bekymre meg 
når problemene oppstår, men løfte fram alt i bønn. 
Herre Jesus, du lever i meg og du vil alltid ta deg av 
meg. Takk for at din fred fyller mitt hjerte og sinn 
(Filipperne 4:6 - 7). 

16. Personlig bibelstudium synes å være en 
utfordring for mange menn. Be om at menn må 
være disiplinerte når de setter seg fore å studere 
Guds ord (Josva 1:8). 

17. Skriften modner en mann og utruster ham for all 
god gjerning. Be om at menn må se verdien av 
daglig bibelstudium (2Timoteus 3:16 - 17).  

18. Det er en direkte forbindelse mellom det å fylle 
seg med Guds ord i våre hjerter og det å overvinne 
fristelser. Be om at menn må lære utenat sentrale 
deler av Bibelen som vil hjelpe dem til å leve «et 
hellig liv» (Salme 119:11). 

19. Menn trenger Guds visdom når de skal ta 
avgjørelser for seg selv, sine familier og sitt arbeid. 
Guds ord leder oss. Be om at menn må ty til Guds 
ord for veiledning (Salme 119:105) 

4. Jesus viste sant lederskap da han ga sitt liv for 
oss. Takk han for det, og be om at Han vil sette deg i 
stand til å følge Hans eksempel (1. Timoteus 1:16).  

5. Herre, hjelp meg til å sette høyere mål for livet enn 
å tilfredsstille meg selv. Hjelp meg til å overgi meg 
selv til deg med alt som er mitt. Må jeg få leve mitt 
liv til din ære, og til andres frelse (Efeserne 4:1).  

6. Apostelen Paulus skrev: "Dere menn: Elsk deres 
hustruer, og vær ikke bitre mot dem". Be om at 
ektemenn måtte lære å elske sine koner, og vende 
seg bort fra bitterhet (Kolosserne 3:19).  

7. I Ordspråkene 15:1 står det: "Mildt svar demper 
harme, men et sårende ord vekker vrede." "Bitter" 
betyr her å bruke sårende ord. Be om at fedre vokter 
sin munn, så de ikke sårer sine barn (Ordspråkene 
15:1). 

8. Jesus brukte utvetydige ord om menn som skiller 
seg fra sine koner uten bibelsk grunn. Be om at 
menn må overgi sin vilje i Guds hånd og respektere 
Jesu ord om ekteskapet (Matteus 5:32).  

9. Jesus lærte disiplene sine å hvile, men mange 
ektemenn og fedre er overarbeidet. Be om at menn 
må respektere Gud og sine familier ved å prioritere 
tid til å styrke seg selv og slappe av med sine familier 
(Markus 6:31).  

10. Over tid kan ektepars kjærlighet for hverandre bli 
kald. Be om at Gud må fylle menns hjerter med Kristi 
kjærlighet og hengivenhet overfor sine koner 
(Høysangen 4:10). 

11. Herre, av og til er jeg overveldet og fylt av frykt. 
Ditt ord sier at jeg frykter fordi min tro er svak. Jeg 
innser at jeg ofte stoler mer på meg selv enn på deg. 
Jeg vil overgi meg til deg og sette min lit til deg. Takk 
for at du erstatter min frykt med tillit til min store og 
mektige Gud! (Matteus 8:26) 

Bønnekalender for mai 2017 

1. Bibelen sier: "Sett din lit til Herren av hele ditt 
hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på 
alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette". Be 
om at du måtte oppleve dette i ditt eget liv 
(Ordspråkene 3:5 - 6).  

2. Hele livet vil vi trekkes mellom å adlyde Den 
Hellige Ånd eller å følge kjødets lyster. Disse to 
maktene vil kjempe inne i oss for å kontrollere våre 
liv. Be om at Gud må hjelpe oss med å ta til oss 
åndelig næring for å utvikle et gudfryktig sinn (2. 
Timoteus 1:13).  

3. Som Kristi etterfølgere hater vi all slags 
urettferdighet, og Gud hater det enda mer enn vi 
gjør. Be om at Gud må velsigne oss i våre 
anstrengelser når vi bekjemper ulike former for 
urettferdighet (Jesaja 61:8). 




