
26. Selvkontroll har noe med at en er herre over 
sine følelser og vilje. Be om at du må få en slik 
frihet i ditt liv som ærer Gud og viser Den Hellige 
Ånds frukter gjennom dine valg. (Gal 5:22 – 23)

27. Når dine drømmer smadres og dine 
forhåpninger forblir uoppfylt, er det vanskelig å tro 
at Gud bryr seg. Dette er tida du er kalt til å stå på. 
I stedet for å stole på dine følelser, bekreft din tro 
på Guds lynne og Guds kjærlighet. (Heb 10:35)

28. Det er stort, dersom du har god helse og fysisk 
styrke. Men husk: Selv om du er velsignet med god 
helse og god kondisjon, har Gud mer for deg. Be 
om gudsfrykt som har et løfte for det  livet som nå 
er og for det som kommer. (1Tim 4:8)

29. I en verden med tøff konkurranse og høye 
forventninger, blir menn lett harde og kyniske. Be 
om et hjerte som er mottakelig for Guds ånd og for 
en oppførsel som viser inderlig broderlig vennlighet 
overfor mennesker du har med å gjøre. (2Pet 1:5 – 7)

30. Generelt er ikke menn henfalne til føleri, men 
foretrekker å være logiske og objektive. Det tar tid 
for oss å forstå Guds kjærlighet, den største av alle 
følelser. Be om et hjerte og sinn som viser et 
gudfryktig sinnelag og som er mottakelig for ekte 
kjærlighet. (1Kor 13)

31.  Skillet mellom mennesker med forskjellig 
ideologier eller politiske syn synes stadig å bli 
større. Respekten for valgte embetsmenn og 
autoriteter minker. De som står opp for bibelsk 
moral og absolutte sannheter blir latterliggjort. Be 
om frimodighet og styrke til å være urokkelig i 
kjærlighet, og klynge deg til Jesus og Skriften. 
(2Tim 3)

19.Kong Salomo var svært vis og rik. Imidlertid 
visste kongen at han trengte Gud på tross av all sin 
visdom og rikdom. Vær takknemlig for at den Gud 
som tok seg så inderlig av kong Salomo og hans far, 
kong David, også bryr seg om deg. (Salme 5:12)

20. I Romerbrevet kapittel 1 kan du lese om hvordan 
det går med dem som vender Gud ryggen. De blir 
overgitt til sine hjerters syndige lyster og til all slags 
urenhet. Be Gud at du alltid må være nær Gud og at 
han må bruke deg til å bringe andre mennesker 
nærmere ham. (Apg 20:24)

21. Bibelens budskap er om Guds nåde og tilgivelse 
til dem som søker ham. Gjennom Jesu Kristi død 
gjenløste han verden og gir evig liv til alle dem som 
tror. Takk Jesus for at han akkurat nå er i ferd med å 
forberede en spesiell plass for deg. (Joh 14:1 – 3)

22. Etter som vår gamle natur er korsfestet med 
Kristus, (Rom 6:6), er den troende kalt til å leve et nytt 
liv og få del i Han (2Pet 1:4). Be i dag om at dine 
tanker, ord og gjerninger reflekterer Kristus som 
lever i deg. 

23. Fordi Kristus lever i deg som tror, har du 
anledning til å la han bestemme dine valg. Dette er 
imot våre naturlige tilbøyeligheter og krever 
samvittighetsfull og iherdig innsats fra vår side. Takk 
Gud for at din flid vil bli rikelig belønnet. (2Pet 1:10)

24. Verden bombarderer oss med all slags 
umoralske tilbud. I vår tro er vi kalt til å utmerke oss i 
moralsk henseende. Be om at dine tanker, ord og 
gjerninger må reflektere din høye moralske standard 
som Jesu Kristi ambassadør. (2Kor 5:20)

25. Gudfryktig visdom overgår begrenset 
menneskelig kunnskap. I informasjonens tidsalder 
har kunnskap blitt synonymt med makt – og 
mennesket elsker makt. Be om dømmekraft og husk 
at gudsfrykt er begynnelsen på visdom. 
(Ordspråkene 1:7)
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4. Bønn og forbønn er livsviktig for å holde ut i 
møte med forfølgelser. Be for alle som forfølges for 
sin tro, og be om at du selv våger å frimodig løfte 
frem Bibelens Ord om aktuelle problemstillinger der 
det er naturlig. 

5. Vårt bønneliv er motivert av ærefrykt for Gud 
samtidig som vi er oppmerksom på at han kan 
svare på måter vi ikke forstår. «Å dyp av rikdom og 
visdom og kunnskap hos Gud! For hvem kjente vel 
Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? 
(Rom 11:33 – 34)

6.For at mannens kjærlighet for sin kone skal ha 
sin fulle virkning, må han elske Herren sin Gud av 
hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av hele sin 
forstand. Be om at menn må oppdage denne 
sammenhengen, og få et dypere felleskap med 
deres koner. (Matt 22:36)

7. Paulus oppmuntret de kristne i Korint til å følge 
hans eksempel, slik han fulgte Kristi eksempel. Be 
at fedre gjør det samme, og lever som gode 
eksempler for sine barn. (1Kor 11:1)

8. Å være tro mot Kristus gir styrke til menn i 
utfordrende ekteskap. Be at disse mennene tillater 
Jesus å elske gjennom dem, og slik sette dem i 
stand til å ære sine koner med sin kjærlighet.
(Ordspråkene 27:15)

9. Av vane tyr noen menn til sinne i vanskelige 
situasjoner. Be at de må betro Gud sine 
bekymringer og erstatte irritasjon med tålmodighet. 
(Ordspråkene 15:18)

10. Mange menn med skilte foreldre mangler 
bekreftelse på å være elsket og verdsatt. Dette 
tomrommet kan resultere i grove og ukjærlige ord 
og handlinger mot deres barn og koner. Be at Gud 
viser disse mennene hvor inderlig han elsker dem. 
(Rom 5:8)

Bønnekalender for mai, 2019
1. Seierherrer motstår fienden ved å ha sin tillit til 
Guds nådige godhet i bønn. «Hvor dyrebar er din 
miskunnhet! Menneskenes barn søker ly i dine 
vingers skygge.» (Salme 36:8)

2. Vi er opplært til å be om utfrielse fra fristelser 
som kan unngås. Det er ikke lett når pornografien 
bare er et tastetrykk unna. Be Herren bevare deg 
fra «…en fremmed kvinnes glatte 
tunge.» (Ordspråkene 6:24)

3. Når vi er vitne til den økende uroen og 
ondskapen rundt oss, kan vi stille spørsmål ved 
Guds allmakt: Hvorfor tillater han så mye ondskap? 
Bibelen viser at vi befinner oss i en åndelig kamp. 
Søk i Skriften og hør hvordan Guds ord beroliger, 
slik profeten gjorde. (Habakkuk 2:1)

11. Be om at vi må se Guds storhet i skaperverket:
«Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner 
hans henders verk. Den ene dagen lar sin tale 
strømme fram til den andre, og den ene natten 
forkynner den andre sin kunnskap.» (Salme 19:2 – 3)

12. Be om glede i hverdagen: «I himlene har du 
reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som 
kommer ut av sitt kammer, lik en seierherre som 
gleder seg til å løpe sin bane.» (Salme 19:5 – 7)

13. Be om nåde til å ta til oss Guds bud og 
rettledning: «Herren lov er fullkommen, den 
forfrisker sjelen. Dine vedtekter er troverdige, og 
gjør den enfoldige vis. Dine forskrifter er rette, de 
gleder hjertet. Dine bud er rene, de opplyser 
øynene.» (Salme 19:8 – 10)

14. Be om vilje til å bruke daglig tid med Gud. «Dine 
lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. De er 
mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er 
søtere enn honning, ja, honning som drypper fra 
vokskakene.» (Salme 19:10 – 12)

15. Herre: «Hvem av oss kan merke sine egne 
feiltrinn? Tilgi oss hver ubevisst synd! «La dem ikke 
herske over oss. Så blir vi uklanderlige og uten 
skyld i store overtredelser.» (Salme 19:13 – 14)

16. Gode Gud: «La vår munns ord og vårt hjertes 
tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, vår 
klippe og vår gjenløser.» (Salme 19:15)

17.  Da kong David fortalte sin sønn Salomo at han 
skulle bygge et tempel for Gud, forsikret han at Gud 
alltid ville være med ham. Takk Gud for at han også 
vil være med deg. Hold deg nær! (1Krønikebok 28:20)

18. Vitenskapsmenn forteller oss at vår galakse 
består av mer enn 100 milliarder planeter. Pris vår 
Gud som har skapt alt dette, og takk ham for at han 
bryr seg så mye om lille deg og meg. (Heb 12:19)

Takk for at du ber!

Troens Menn er nå i gang i 27 land, og på 9 språk, 
inkludert Norge. Sentralt i dette står denne 
bønnekalenderen, og mannsgruppene.

På troensmenn.no er det en ny video på 15 minutt som 
enkelt forklarer hvordan du kan komme i gang med ei 
mannsgruppe. Sentralt i opplegget står de tre Troens 
Menn bøkene.

Ta en titt på denne videoen. Kanskje er en 
mannsgruppe akkurat det du trenger nå?

Send meg en epost om du lurer på noe.
hendresen@norea.no
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