
26. Mandighet: På grunn av dårlige rollemodeller er 
noen menn forvirret med hensyn til hvordan «bibelsk 
mandighet» ser ut. La oss be at menn studerer Jesu 
liv og livet til menn som Enok, Daniel og andre for å 
finne hvordan en sann Guds mann ser ut med hensyn 
til personlighet, opptuktelse og integritet. (1Kor 16:13).  

27. Veiledning: Veiledning i gudsfrykt er et stort  
behov hos menn. Å dele tid sammen for å veilede 
hverandre i å ta ansvar for å anvende ting fra Gods 
Ord i livet, hjelper menn til å utvikle fromhetslivet og 
personligheten. La oss be at menn søker gudfryktige 
og sunne forhold med andre menn for å veilede og å 
bli veiledet. (2Tim 2:2)

28. Tilgivelse: Å tilgi misbruk og overgrep fra fortida 
er en kamp for mange menn. Sårene kan gå dypt og 
bitterheten kan spre seg som en kreft i sjelen. Be at 
menn finner nåde til å tilgi de som har påført og skapt 
dype sår hos dem. (Matt 6:14)

29. Vennskap: Gudfryktige menn burde målbevisst 
etablere vennskap med andre menn for felles nytte. 
Be at du har mot til å søke andre menn og nære et 
forhold for bevisst veiledning. «Jern skjerpes mot jern, 
og en slipes ved å omgås andre.» (Ordspr. 27:17)

30. Tillit: Tillit er et nøkkelord i et gudfryktig forhold 
som tar sikte på veiledning. Be at menn finner et 
«trygt» og åpent miljø og at veiledere får beholde 
tilliten til dem de veileder. (Norea tilbyr bibelstudiet 
Troens Menn, som lærer menn å bli veiledere) 
(Ordspr. 11:13)

Takk for at du er med 
å ber for deg selv, 

og for andre. 

19. Vanskelige tider: I Hab. 3:17-19 viser profeten sin 
holdning i krisetider når han ytrer seg full av håp og tro. 
«Men jeg vil fryde meg i Herren, jeg vil juble i min 
frelses jubel.» Be at Herren styrker din tro og at din 
holdning kan oppmuntre din familie i vanskelige tider. 

20. Verdighet: «Det som den rettferdige vinner, blir 
ham til liv. Den ugudeliges inntekt leder ham til 
synd» (Ordspr. 10:16). La oss be om at kristne menn er  
ærlige i sitt yrke, og at de blir anerkjent av denne 
grunn. Be om trygghet for deres familier, og at de vet at 
Gud gir styrke i utfordrende tider. 

21.Samfunn: Restriksjoner på grunn av Covid 19 har 
isolert millioner av mennesker. Be om at kristne blir 
styrket i sin tro midt i pandemien og at de, på tross av 
begrensende muligheter til å samles rent fysisk, 
allikevel når ut til andre med håp. (1Tess 5:16 – 18)

22. Gode nyheter: Omtrent 2 milliarder mennesker blir 
født, lever og dør uten noen gang å ha hatt anledning 
til å møte en kristen eller å høre evangeliet presentert. 
Be om at flere kristne lyder misjonsbefalingen og at 
ressurser brukes på å nå disse minst nådde 
folkegruppene med evangeliet. (Matt 9:37-38)

23. Forkynn hans herlighet. Kun 3 prosent av 
verdens misjonærer arbeider blant de over 7000 minst 
nådde folkegruppene. Be at Gud sender flere 
misjonærer til disse områdene. (1Krønike 16:24-25)

24. Bruk anledningen: I dag kommer det flyktninger 
og asyksøkere til vestlige land fra hele verden, også fra 
land der misjonærer er stengt ute. Be at Gud gir deg 
visdom, mot og ekte kjærlighet slik at du vitner for dem 
når anledningen byr seg. (2Tim 4:2)

25. Et liv i gudsfrykt: Et liv i gudsfrykt er et godt liv. 
Jesus lovet endatil å gi deg et rikt liv. Bli ikke fristet til å 
søke lykken noe annet sted – til slutt vil du finne ut at 
du har drukket av sprukne brønner som ikke kan holde 
på vann. (Jer 2:13) Stå imot lokketonene fra det 
umiddelbare, og be heller om å få lyst på det Gud vil.

April 2021



5. Hva er din glede?: Himmelske Far, en gang søkte jeg 
fornøyelser. Nå søker jeg deg og dine gjerninger i mitt 
liv. Du er den som gleder meg. Så lenge mine gjerninger 
har sitt utspring i deg, er jeg tilfreds. Takk, Herre, du er 
stor og fortjener virkelig min lovsang. (Salme 111:10)

6. God framferd: Når vi ser på andre som større enn 
oss selv, som Skriften anbefaler, vil vi kunne behandle 
andre med respekt og verdighet. La Kristus få kontrollere 
dine handlinger og reaksjoner. «Mildt svar demper 
harme, men et sårende ord vekker harme.» (Ordspr. 
15:1)

7. Gå dypere: Vi har hørt det gamle uttrykket: «Kjenn 
deg selv.» La deg ikke styre av egne impulser og 
følelser, men be om at  du er en mann kjent av Gud og 
som graver dypt for å evaluere dine virkelige hensikter. 
«Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men 
Herren veier åndene.» (Ordspr. 16:2)

8. Du er ikke alene: Dersom du har gitt ditt liv til Kristus, 
er du aldri alene. Hans kjærlige omsorg omgir deg. Støtt 
deg på ham. Takk ham for hans beskyttende omsorg og 
åpne ditt hjerte for ham i bønn. «Legg dine gjerninger på 
Herren, så skal dine planer ha fremgang.» (Ordspr. 16:3)

9. Gud har kontrollen: Fortvil ikke, du kan stole på at 
Gud har kontrollen. Be derfor alltid med tillit og håp, selv 
når du ikke kan forstå hvorfor og hvorledes ting skjer. 
«Alt har Herren gjort til sin hensikt.» (Ordspr. 16:4)

10. Vederstyggelighet: «Hver hovmodig mann er 
avskyelig for Herren, en slik mann blir så visst ikke 
ustraffet» (Ordspr. 16:5). Syndens innerste vesen er 
stolthet og at en er uavhengig av Gud. Se derfor på dine 
motiver og be at ord og handlinger er i Herren. Han 
ønsker å belønne deg. 

11. Fred med fiender: «Når Herren har behag i en 
manns ferd, da gjør han det slik at selv hans fiender 
holder fred med ham» (Ordspr. 16:7). Vær en mann som 
behager Herren og bekymre deg ikke for de som står 
deg imot på et feil grunnlag. Herren, som bryr seg om 
deg, er også den som vil beskytte deg. 

Bønnekalender for April 2021

1. Advarsel og løsning: Herre, det er så mye «fake 
news» om dagen, og alle har meninger om alt. Men du, 
Jesus, er sannheten. Din advarsel er klar: vokt oss for 
løgn. Få meg til å vokse i kunnskap om deg. Da vil jeg 
være stand til å forbli stø i sannheten. (2Pet 3:17 – 18)
 
2. Å vokse i nåde: Herre Jesus, jeg ser nå at mine 
anstrengelser aldri vil gi åndelig vekst. Vekst springer 
spontant ut av liv. Vekst oppnås når din nåde arbeider i 
meg. Jeg betror deg min åndelige vekst. (Matt 6:27 – 30)

3. Løfter: Kjære Gud, altfor mange gir løfter som de ikke 
har holdt. Du er den eneste som er trofast og sann og 
holder dine løfter. Kristus er i meg som en ny skapning. 
Herre, oppfyll derfor dine løfter gjennom meg til Guds 
ære. (Kor 1:19 – 20)

4. En sann troende: Kjære Herre, å være en troende er 
å tro på ham med både hjerte og hode. En gang trodde 
jeg virkelig med hjertet, jeg tok også imot Kristus i mitt 
hjerte. Med hodet stoler jeg på at Kristus lever sitt liv 
gjennom meg. (Joh 14:1)

12. Styring: Av og til er det bare ved å se oss tilbake at 
vi forstår Guds veier. Siden vårt syn og forstand er 
begrenset, be om at Guds vilje må skje i ditt liv og at du 
følger hans påminnelser. «Menneskets hjerte tenker ut 
sin vei, men Herren styrer hans gang.» (Ordspr. 16:9)

13. Den rette veien: «Det er en vei som synes rett for 
en mann, men enden på det er dødens veier.» (Ordspr. 
16:25) Gud har gitt oss frihet til å gjøre våre valg. Men i 
oss selv er vi ikke i stand til fullt ut å forstå følgene av 
våre handlinger. Be derfor Herren om å lede ditt hjerte.

14.Vold: «En voldsmann lurer sin neste og fører han 
inn på en vei som ikke er god.» (Ordspr. 16:29) Vold 
skaper mer vold. Be om at du kan bidra til fred, og stå 
imot trangen til å sørge for rettferdighet i egen kraft. Be 
om å få vandre med Fredsfyrsten. 

15. Selskap: En fars vennskapskrets avslører mange 
av hans karaktertrekk til hans barn. Salme 1 sier at: 
«Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks 
råd og ikke står på synderes vei og sitter i spotteres 
sete.» (v1) La oss være forsiktige og be om at våre 
venner inspirere våre barn til å vandre med Herren!

16. Å vokse: Mer viktig enn den tiden jeg har kjent 
Herren, er min åndelige vekst og hans synlige gjerning i 
mitt liv. Det kreves da at jeg tenker på og lyder hans 
Ord, og at jeg er avhengig av ham. «for at din framgang 
kan bli åpenbar for alle» (1Tim 4:15). Herre, jeg ber om 
flid og utholdenhet når det gjelder min vekst. 

17. Vandring: Isak fulgte Abraham for å tilbe Herren og 
ofre. Spørsmål, tvil og usikkerhet var med på reisen. 
(1Mos 22) Herre, hjelp meg på trosreisen med mine 
barn, spesielt når spørsmålene er vanskelige og jeg 
mangler svaret. Takk for at du åpenbarer deg, Herre. 

18 Hyggelig atmosfære: Familiesamtaler kan lett dreie 
seg om livet til andre, der en snakker nedsettende om 
noen eller en annen familie. Et enkelt prinsipp i Ordspr. 
26:20 hjelper oss til å skifte kurs! Herre, hjelp meg til å 
stoppe negative samtaler. La mine samtaler være til 
behag for deg!

Kjære forbedere
Det er solgt mange bøker i serien Troens 

Menn i den siste tiden. Sentralt i opplegget står 
Tid med Gud, en enkel metode for å lese et avsnitt 
i Bibelen, stille seg noen spørsmål og gjøre noen 
valg ut fra teksten som gjør at dine minutter i Guds 
Ord ender opp med en klar tanke fra Guds Ord du 
kan leve på, og ta med inn din hverdag. 

Det er ikke sikkert du er klar for å starte 
en mannsgruppe enda, eller bli med i en. Men du 
kan begynne med å bestille bok 1, og kanskje få 
ny giv på din Tid med Gud over Bibelens kraftfulle 
Ord som er virkekraftig og levende også i dag. 
            

   Vennlig hilsen Harald Endresen




