
27. Vær en forsørger: «Men den som ikke har 
omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han 
har fornektet troen og er verre enn en vantro.» (1Tim 
5:8). I denne tiden med pandemien er det familien 
som er mest berørt. Mann, be for den kristne familien, 
for harmoni, for tro og Guds omsorg. 
  
28. Bønn er forordnet: «Fremfor alle ting formaner 
jeg derfor at det blir gjort forbønn og takk for alle 
mennesker.» (1Tim 2:1) Som menn er vi kalt til å 
påvirke samfunnet ved å være en bønnesoldat. Be for 
de med makt i din by og ditt land ved navn. Be om en 
moralsk vekkelse i dag.

29. Mot til å vitne: «Og nå, Herre! Hold øye med 
deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all 
frimodighet.» (Apg. 4:29). Å være feig og fryktsom 
passer ikke for en kristen. Vi er kalt til å være lys og 
salt. Vær et vitne der du er. Be at kirken skinner med 
sine gode gjerninger som en by på et fjell. 

30. En velsignet mann: «Salig er den mann som ikke 
vandrer i ugudelige folks råd, ikke går på synderes vei 
og ikke sitter i spotternes sete.» (Salme 1:1) Guds 
velsignelse er det største gode vi kan få. Vokt dine 
skritt og prioritér Tid med Gud. Stol på ham fullt ut. 
Han er trofast. 

31. Be for mediemisjon: Løftet i Joh 12:32 blir 
oppfylt i dag. Jesus sa: «Når jeg blir opphøyet fra 
jorden, skal jeg dra alle til meg» Norea bidrar til å 
kringkaste evangeliet på flere titalls språk til noen av 
verdens mørkeste avkroker sammen med blant annet 
TWR, en av våre internasjonale partnere. Be at 
mange menn blir berørt og forvandlet ved budskapet 
og bli etterfølgere av Jesus. 

20. Håp: Herren handler rettferdig, han gir rett til alle 
undertrykte.» (Salme 103:6) Det er alltid et håp, fordi 
vår Herre hersker suverent og har det siste ordet. 
Ingenting er skjult for ham. Han vet om våre behov, og 
lover at vi ikke skal bli fristet over evne. Derfor be med 
tillit og håp. 

21. Gud taler: «Han kunngjorde sine veier for Moses, 
sine gjerninger for Israels barn. (Salme 103:7) 
Mennesket ble skapt ved Guds ord. Gud taler gjennom 
naturen, vår samvittighet og Bibelen og sin Ånd for å 
kalle oss til ham. Be at ditt hjerte måtte være innstilt på 
Hans frekvens slik at du hører hans røst. 

22. Gud ønsker deg: «Herren er barmhjertig og nådig, 
langmodig og rik på miskunnhet.» (Salme 103:8) Han 
sendte sin elskede sønn, Jesus, for å betale 
forsoningens pris på korset. Vend om! Han venter på 
deg! Bekjenn din skyld og skam, angre dine synder og 
be ham om hans tilgivelse. Han vil gi deg evig liv. 

23. Gud kaller på deg: «Han går ikke alltid i rette, og 
gjemmer ikke på vrede for evig.» (Salme 103:9) Livets 
gleder, prøvelser og vanskeligheter er Guds måte å 
kalle på deg. Hans godhet og likeens hans tukt leder 
oss til å kjenne ham bedre. Be med tillit at han 
oppfyller sin vilje gjennom alt det som hender deg.

24. Vær nådig: «Han gjør ikke med oss etter våre 
synder, gjengjelder oss ikke etter våre 
misgjerninger.» (Salme 103:10) Gud aksepterer deg på 
grunn av Jesu rettferdighet. Be at du blir en far som 
behandler dine barn nådig.

25. Lovprisningens kraft: «Den som gir takk som 
offer, ærer meg. Og den som går den rette vei, ham vil 
jeg la se Guds frelse.» (Salme 50:23) Det er håp for i 
dag! Gud ønsker å åpenbare seg selv i våre kriser, la 
oss lovsynge selv om livet er vanskelig av og til.

26. Syndsbekjennelse: «Prøv meg, Herre, og gransk 
meg, ransak mine nyrer og mitt hjerte.» (Salme 26:2) 
Stolthet og selvtilfredshet er djevelens måte å isolere 
oss fra Gud og gjøre oss udugelige i denne verden. 
Vær villig til å erkjenne, angre og bekjenne din stolthet. 
Gud ønsker å bruke deg.

Mai 2021



5. Blir i en alltid: Jesus, du er livets kilde. Å bo i deg 
betyr å leve i deg, jeg får mitt liv fra deg. Derfor blir jeg i 
deg ved tro, slik at du kan bli i meg. (Joh 15:4)

6. Stift fred: Menn, i familien, på arbeidsplassen, hvor vi 
enn er, kan vi stifte fred! Be at Kristi fred måtte fylle ditt 
hjerte (Kol 3:15) slik at du, avhengig av deg Jesus, vil 
være i stand til å holde fred med alle. (Rom 12:18)

7. Anerkjennelse: Herre, vi forstår at familien er et 
dyrebart gode. Det er lett å overse dette og handle 
egoistisk. Jeg ber deg om å hjelpe meg med å våke over 
familieforholdene, slik at du, Herre, kunne bli æret 
gjennom ord og handling. (Kol 3:17)

8. Spenning: Foreldre møter mye press når det er 
snakk om oppdragelse. Ideologier, lovgivning og  
populærkulturen i samfunnet utfordrer en oppdragelse 
etter Gudfs Ord. Far, be om visdom, dømmekraft, 
tålmodighet og fasthet til å veilede mine barn. 
(Ordspr. 3:1 – 10)

9. Arbeid: Takk Herre for at du gir din støtte hver dag. 
Hjelp meg til å se på min arbeidsplass som en måte å 
fremme ditt rike. Jeg ønsker å vitne om deg gjennom 
mitt liv og bringe glede og håp til andre. (1Tim 6:6)

10. Stødig: Herre, jeg trenger å stå støtt i åndelig 
modenhet. (Ef 4:14) Jeg ber at Den hellige ånd må 
hjelpe meg å forstå Bibelens ord i mine andaktsstunder, 
og styrker min kristne overbevisning! Takk Herre, at jeg 
kan vandre sammen med deg i et nært fellesskap. 

11. Venteliste: Jesus befaler sine etterfølgere å 
forkynne evangeliet til alle nasjoner. (Mark 13:10) 
Fortsatt har over 7000 folkegrupper enda ikke hørt det 
gode budskap. Be at Gud kaller flere kristne til å dele de 
gode nyhetene med dem. (Jesaja 9:2)

12. Urettferdig: De unådde folkegruppene teller mer 
enn 2 milliarder mennesker. Likevel er det mer enn 
dobbelt så mange tverrkulturelle misjonærer i USA i dag 
enn blant de unådde folkegruppene til sammen. Be at 
flere misjonsorganisasjoner vil begynne å bryte nytt land 
og sende misjonærer til de minst nådde. (Josva 1:9)
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1. Fra fattig til rik: Sann rikdom er ikke basert på hva jeg 
har, men på hvem jeg har. Jesus Kristus byttet sin rikdom 
med min fattigdom. Jeg er rik i Ham. Takk at jeg ved å ta 
imot Kristus, har kilden til all rikdom inne i meg. (2Kor 8:9)
 
2. Døden, porten til liv: Herre, du ber meg ikke om å 
følge deg ved å etterlikne deg, men gjennom at jeg er 
med i din død, begravelse og oppstandelse. Takk Herre 
at jeg kan ta del i ditt liv og følge din ledelse. (Matt 16:24)

3. Se opp, Herren er her: Himmelske Far, det er så 
mange grunner for frykt. Men så ser jeg forbi alle de 
negative omstendighetene og får øye på deg, Jesus. I tro 
vender jeg meg til deg for at du skal få meg gjennom. 
Halleluja, min forløser er her for meg. (Luk 21:25- 26, 28)

4. Livet, det er så enkelt: Herre, jeg er trett av alt som 
gjør livet vanskelig. Takk og pris, mitt privilegium er at 
blikket mitt stadig er festet på deg, Herre Jesus, ved tro. 
Ettersom jeg stoler på at du lever ditt liv gjennom meg, 
gjør du arbeidet. Takk for Kristuslivet i mitt liv. 
(2Kor 11:2 – 3)

13. Gud kaller: Det er omtrent 400 000 tverrkulturelle 
misjonærer i verden. Bare 13 000 av dem arbeider 
bland verdens unådde. Be om at misjonærer hører 
Guds kall til å gå inn i de mørkeste områdene på jorda. 
Be om mot og kraft, og beskyttelse mot onde krefter.
(Jes. 45:22)

14.Et privilegium: Det er et stort privilegium å få være 
en ambassadør for kongenes Konge. Jesus Kristus er 
det eneste svaret på en verden i fortvilelse. Takk Gud 
for at han har valgt deg til å være hans budbærer om 
håp. Be at han måtte hjelpe deg til å gjøre evangeliets 
hemmelighet kjent uten frykt. (Ef 6:19 – 20) 

15. Et evig formål: «Min sjel, lov Herren, og alt som i 
meg er, love hans hellige navn.» (Salme 103:1) Kong 
David var en mann som levde for en evig oppgave. Den 
viktigste beslutningen i ditt liv er at du overgir din vilje til 
Herren og søker å ære ham med alt du er og gjør. 

16. Glemsomhet: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke 
alle hans velgjerninger!» (Salme 103:2) Det er naturlig 
å søke Guds inngripen når en er i stor nød i livet. 
Viktigst er det å huske det vi lærer i våre mørkeste 
stunder. Pris alltid Gud for hans godhet, ikke vær 
glemsom. 

17. Tilgivelse: «Han som forlater all din misgjerning, 
som leger alle dine sykdommer.» (Salme 103:3) Synd 
og skyld skiller oss fra Gud og gjør oss ulykkelige. Men 
Jesus betalte fullt ut for alt. Det er ingenting som ikke 
kan tilgis. Åpne ditt hjerte og sinn for Jesu helbredelse.

18 Forsoning: «Han som forløser ditt liv fra graven, 
som kroner deg med miskunnhet og 
barmhjertighet.» (Salme 103:4) Gud har en fullkommen 
plan for sine barn og kan vende det som var ment å 
skade oss, til vårt beste. Gi derfor aldri opp, stol på ham 
fullt ut. Han er trofast! Vår forløsning er nær!

19. Gode ting: «Han metter din sjel med det som godt 
er, så du blir ung igjen liksom ørnen.» (Salme 103:5) 
Vår tale avslører hva vi er opptatt av i våre hjerter. Når 
Herren får kontrollen over vårt sinn, vår vilje og våre 
følelser, opplever hele kroppen vår et velvære. Be om 
en ny glød for Kristus og la ham få løfte deg opp.

Kjære Troens Mann 
I mai måned har vi fokus på Troens Menn i Japan. 
Under 1% er kristne av 128 millioner japanere, og av 
de er kun 30% menn. Leder for TM i 
Japan, Ryuichi Tsubuku, har selv blitt 
sterkt berørt av opplegget, en kort 
video om han her:  

Vi håper du kan tenke deg å gi en 
gave til Troens Menn i Japan. 
Pengene vil gå til trykking av bøkene og lønn for 
våre medarbeidere der. 
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NB: Merk gaven med TM Japan. 




