
27. Gud ærer dem som ærer ham. Stol på Gud 
på tross av hva andre måtte gjøre mot deg. 
«Velt din vei over på Herren og stol på ham! 
Han skal la din rettferdighet bryte fram som 
lyset midt på dagen.» (Salme 37:5 – 6)
 
28. Vær tålmodig. Ta deg tid til å være i Guds 
nærvær. «Vær stille for Herren og vent på 
ham! La ikke din vrede opptennes over dem 
som har lykke på sin vei, over den mannen 
som setter i verk onde planer.» (Salme 37:7)

29. La Gud få kontrollere ditt temperament.  
Blir du av og til sint i trafikken? Da er du ikke 
alene. Men, «avstå fra vrede og la harme fare! 
La ikke din vrede opptennes, det fører bare til 
det som ondt er. For de som gjør ondt, skal 
utryddes, men de som venter på Herren, skal 
arve landet.» (Salme 37:8 – 9)

30. Gud er presis. Stol på Herren selv når det 
blir tøft. Be om at han må lære deg sin 
saktmodighet og ydmykhet. Da vil din framtid 
bli lys. «Om en liten stund, så er den ugudelige 
ikke mer. Ser du etter på hans sted, så er han 
borte. Men de nedbøyde skal arve landet og 
glede seg over rik fred.» (Salme 37:10 – 11)

31. Gud har det siste ordet. Inntil dagen for 
Herrens gjenkomst vil det onde florere i 
verden. Be om at du ikke vakler i din tro. Må 
Gud velsigne deg rikelig i det nye året. «Den 
ugudelige pønsker på ondt imot den rettferdige 
og skjærer tenner mot ham. Herren ler av ham, 
for han ser at hans dag kommer.» 
(Salme 37:12 – 13)

20. Lær å elske. Vi menn utvikler ikke så lett våre 
sosiale og følelsesmessige evner. Be om at du 
lærer å elske Gud av hele ditt hjerte, sjel og sinn 
og elsker din neste (kone) som deg selv. (Matt 
22:37 – 39)

21.Bli en gudfryktig rollemodell. Som fedre har vi 
ofte vent oss til bare å være familieforsørgere og 
vedlikeholde huset. Be om visdom og studer 
Skriften for å bli en gudfryktig ektemann og en far 
som dine barn trenger. (Ef 6:4)

22. Gjør en forskjell. Som menn har vi et bibelsk 
mandat til å ha en avgjørende innflytelse i vårt 
samfunn. Be om at ditt vitnesbyrd i ord og gjerning 
reflekterer din kristne identitet og gjør deg til et 
vitne om sannheten og håpet i evangeliet. 
(Matt 5:13, 14)

23. Be for styremaktene. All rett autoritet er gitt av 
Gud. La oss følge formaningen i 1Tim 2:1 -3,8) 
«Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir 
gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle 
mennesker, for konger og for alle som er i høy 
stilling….. Jeg vil altså at mennene på hvert sted 
løfter hellige hender, uten vrede og trette.»

24. Søk gudfryktig visdom. Som menn blir vi lett 
provosert av urett. Gi deg heller under Guds 
kontroll: «La ikke din vrede opptennes over de 
onde, misunn ikke dem som gjør urett. For som 
gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne 
vekster visner de ned.» (Salme 37:1 – 2)

25. Vær stødig. Vær stille for Herren og spør Ham 
om å peke på veien du skal gå. «Sett din lit til 
Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på 
trofasthet.» (Salme 37:3)

26. Elsk intenst. Be om at Herren renser ditt hjerte 
og øser sin kjærlighet over deg i rikt mål. «Gled 
deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte 
trakter etter.» (Salme 37:4)
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5. Ta vare på Kristus i julehøytiden. Når mennesker 
verden rundt feirer Jesu fødsel, be at fedre må 
være flittige til å lære bort sannheten om frelsen 
gjennom Kristus til sine barn. (Apg 4:12)

6. Vær måteholdne. I julehøytiden kan fedre og 
ektemenn bli fristet til å bruke mer penger enn de 
burde. Be at menn er bibelske forbilder for sine 
familier for hvordan en forvalter penger. 
(Ordspråkene 22:7)

7. Vær sjenerøs. Jesus sa: «Det er bedre å gi enn 
å få.» Be at fedre oppmuntrer sine barn til å se 
behovene til «disse mine minste små.»  
(Matt 25:40)

8.Han helbreder den nedbrutte. Denne høytiden 
kan være svært vanskelig for skilte familier. Be at 
ektemenn, eks-ektemenn og stefedre viser Kristi 
kjærlighet i julens familiesammenkomster. 
(Joh 13:34)

9. La Kristus få elske gjennom deg. Koner ønsker å 
høre bekreftende og verdsettende ord fra sine 
ektemenn. Be at ektemenn på en spesiell måte gir 
sin kone en kjærlighetsgave av følelser i denne 
julen. (Høysangen 2:10)

10. Pris. Vi vil prise og lovsynge deg, Herre, blant 
folkeslagene. For over himmelen er din 
miskunnhet, og inntil skyene når din trofasthet. Vis 
deg høy over himmelen, Gud! Vis din herlighet over 
all jorden! (Salme 108:4- 6) 

11. Det er ikke om oss. Ikke oss, Herre, ikke oss, 
men ditt navn skal ha vår ære for din miskunnhets 
og trofasthets skyld! (Salme 115:1)

12. Utholdenhet i tjenesten. Vi som sår med gråt, 
skal høste med fryderop. Vi går gråtende og bærer 
den sæden vi sår ut, vi kommer hjem med fryderop 
og bærer våre kornbånd. (Salme 126: 5-6)

Bønnekalender for november 2019
1. Kristus vårt liv. Herre, jeg har virkelig prøvd å 
gjøre de rette tingene og leve rett. Men nå forstår 
jeg at fra det øyeblikk jeg tok imot deg, ble du mitt 
liv. Du blir åpenbart gjennom meg. (Kol 3:4)

2. Du tilhører Gud. Himmelske Far, før tenkte jeg at 
jeg har formet meg selv. Nå vet jeg at du er min 
skaper, og jeg tilhører deg. Takk at du skapte meg i 
ditt bilde, ved din nåde. (Salme 100:4)

3.Guds synspunkt. Herre Jesus, mitt syn på livet blir 
forvrengt av og til, og alt synes håpløst. Få meg til å 
se ting fra ditt ståsted. I deg er det alltid håp. Du kan 
sette meg i stand til å mestre enhver situasjon. Du 
vil berolige og trøste meg gjennom alt. 
(Salme 42:12)

4. Stol på Gud. Kjære Herre, jeg tenkte jeg måtte 
gjøre alt rett før du ville gjøre noe for meg. Nå 
forstår jeg at mitt ansvar er ganske enkelt å tro på 
deg. (Luk 1:45 – 48)

13. Fornøyd. Våre hjerter er ikke stolte, våre øyne 
er ikke overmodige. Vi gir oss ikke av med ting 
som er for store og for underlige for oss. Sannelig, 
vi har fått vår sjel til å være stille og tie som et 
avvent barn med sin mor. La oss vente på Herren, 
fra nå av og til evig tid. (Salme 131:1 – 3)

14. Be om vekkelse. Mesteparten av pengene gitt 
til kristne formål er ofte brukt i områder der Jesu 
navn allerede er godt kjent. Be at Gud skaper en 
åndelig vekkelse i sin kirke og minner oss om de 
mange millioner som enda ikke kjenner Jesus. 
(Jesaja 6:8)

15.Be om arbeidere. Jesus sa til disiplene sine: 
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor 
høsten herre at han vil drive arbeidere ut til sin 
høst». (Matt 9:37 – 38)

16. Vær forberedt til å gå. Vær ikke redd når Gud 
kaller deg til å gå ut på hans vegne. Han vil alltid 
utruste deg med styrke, mot og hva du ellers måtte 
trenge for reisa. Be om at du er villig til å gå der 
Gud vil sende deg. (Fil 2:13)

17. Bli en ambassadør for Kristus. Ingenting er 
mer dyrebart i denne verden enn å få lede 
mennesker til Kristus. Be om at du kan bli Guds 
ambassadør, og bringe evangeliet til andre 
mennesker. (Mark 16:15)

18. Vær fruktbar. Din misjonsmark kan være din 
familie, din sosiale omgangskrets eller din 
arbeidsplass. Med andre ord: Din misjonsmark er 
der du kommer i kontakt med andre mennesker. 
Be om en rik høst der du ferdes. (1Kor 3:6)

19.Sett pris på din kone. Be om at vi menn må se 
på vår kone som en hjelper gitt av Gud, som i 
tillegg til hennes skarpe tanke, også har en 
intuisjon mange av oss mangler. Be om at menn 
ærer sin ektefelle med udelt kjærlighet og full tillit. 
(Ordspråkene 31:10 -12)

Takk for at du ber!

Troens Menn er nå i gang i 27 land, og på 20 språk, 
inkludert Norge. Sentralt i dette står denne 
bønnekalenderen, podcastene på troensmenn.no, og 
mannsgruppene. 

Ønsker du å starte opp ei mannsgruppe, så ta kontakt. 
Jeg vil gjerne gi deg både informasjon og hjelp til å 
komme igang på en god måte. 

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