
26. Hemmeligheten til et kristenliv i seier og glede 
finner du i Joh 17:13 der Jesus sier at fullkommen 
glede er i Han. På denne måten vil verden se 
Jesus i oss, og kjenne at du er utsendt av Gud. Be 
at vi må la Jesus få leve sitt liv i oss. 

27. Tilgi meg, Herre, når jeg stoler på mine egne 
evner i stedet for å overgi min vilje, mitt sinn og 
mine følelser til din Hellige Ånd. Styrk meg når jeg 
er svak. Irettesett meg når har feil og bryn meg når 
jeg er sløv. (Forkynneren 10:10)

28. Det er mange stemmer som kjemper om min 
oppmerksomhet. Gi meg dømmekraft til å 
gjenkjenne din stemme, Jesus, og motstå den 
fristelsen som appellerer til min gamle natur. 
(2Kor 11:3)

29. Kjære Herre, den moderne kultur gjør opprør 
mot det ditt Ord lærer. Mange menn er usikre på 
sin rolle i ekteskapet. Hjelp menn til å reflektere 
Kristus i den måten de elsker og tjener sin kone. 
(1 Kor 11:3)

30. Kjære Herre, du har skapt meg til å ta ansvar 
for livet du har gitt meg. Men mange ganger fører 
impulsene og lystene i min gamle natur meg i 
fristelse. Gi meg kraft til å styre meg selv og ære 
deg med alt jeg tenker, taler og gjør. (Job 31:1)

18.Apostelen Paulus lærte sin venn Timoteus 
hvordan en Herrens tjener skulle oppføre seg. (2Tim 
2:24)  Be at Gud måtte hjelpe deg til å leve slik.

19. Det som Gud kaller synd må vi også kalle synd. I 
Guds rike er det ingen alternative sannheter. Be at 
Gud må sette deg i stand til å forstå hans Ord, og gi 
deg nåde til å leve etter det i ditt daglige liv. 
(Salme 119:101 – 104)

20. Å være en Kristi etterfølger er mer enn en 
åndelig øvelse. Det er også praktisk å vise hans 
kjærlighet til andre mennesker. Be at Gud måtte vise 
deg hvordan du kan gjøre en forskjell i andre 
menneskers liv. (Jesaja 1:17)

21. Å bruke tid sammen Gud er svært viktig dersom 
du ønsker å lære ham bedre å kjenne. Be at 
skaperen av himmel og jord må hjelpe deg til å sette 
av kvalitetstid sammen med ham hver dag. (Matt 6:6)

22. Jesus kaller oss til å «forlate» den verden der 
verdier og moral skifter hele tiden. (Joh 17:6, 16) Be at 
menn må være  årvåkne og nøye på ikke å gå på 
akkord med sin bibelske overbevisning, men være 
Guds åndsfylte menn. 

23. Som kristne menn er vi fremdeles «i» verden og 
ikke «av» verden (Joh 17:15) Be om at vi som menn 
kan påvirke de rundt oss for Gud, samtidig som vi 
ikke gir etter for fristelsene verden byr på. 

24. I Joh 17:17 sa Jesus at Guds ord er den 
sannheten som helliger oss. Be at vi som menn 
holder oss til Guds ord og grunner på det dag og 
natt slik at vi kan leve fruktbare liv i denne verden.
(Salme 1)

25. Jesusglede er tiltrekkende i denne forvirrede og 
skadede verden. (Joh 17:17) Be at vi som gudfryktige 
menn kan vise denne ødelagte verden ekte 
Jesusglede som en frukt av den Hellige ånd. 
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4. Alle dine gjerninger priser deg, Herre; og dine 
fromme lover deg. Vi taler om ditt rikes herlighet og 
forteller om din veldige kraft, for å kunngjøre for 
alle mennesker din veldige kraft og ditt rikes 
herlighet og ære. Ditt rike er et evig rike, ditt 
herredømme varer gjennom alle slekter. 
(Salme 145:10 – 13)

5. Du, Herre, er rettferdig i alle sine veier og trofast 
i alt du gjør. (Salme 145:17) Herre, støtt alle dem som 
faller og reis opp alle nedbøyde. 
(Salme 145:14)

6. Våre øyne vokter på deg, og du gir oss vår føde i 
rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt 
levende med det som er godt for dem. Du, Herre er 
rettferdig i alle dine veier og miskunnelig i alle dine 
gjerninger. Du, Herre, er nær hos alle som kaller på 
deg, hos alle som kaller på deg i sannhet. 
(Salme 145:15 – 18)

7. Paulus skrev til romerne at de måtte være glade 
i håpet, tålmodige i trengselen og vedholdende i 
bønnen. Be at fedre må være seg bevisst dette 
som forbilde for sine barn. (Rom 12:12)

8. Be at ektemenn må motstå fristelsen til å 
begjære kvinner eller bilder av kvinner, men at de i 
stedet måtte glede seg over sine koner. 
(Ordspråkene 5:18)

9. Jesus sa at det er glede blant engler over en 
synder som omvender seg. Be at fedre må lære og 
oppmuntre sine barn til å underordne seg og følge 
Jesus Kristus som frelser og Herre. (Luk 15:10)

10. Ektemenn kan møte vanskeligheter i arbeidet 
sitt som kan få dem til å være sinte og oppfarende i 
sine familier. Be at de må ta Jakobs ord til hjertet 
og akte det for ren glede når de møter prøvelser. 
(Jakob 1:2)
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1. Jeg vil opphøye deg min Gud og konge. Jeg vil 
prise ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg 
love deg og prise ditt navn for evig og alltid. Stor og 
høylovet er Herren, hans storhet er uransakelig. 
(Salme 145:1-3)

2. En slekt lovpriser dine gjerninger for den neste. 
Vi forkynner dine veldige gjerninger. Vi taler om din 
høye majestet og herlighet – og vil grunne på dine 
undergjerninger. Vi taler om dine mektige og 
forferdelige gjerninger, og vi vil fortelle om dine 
store gjerninger. (Salme 145:4 – 6)

3. Du, Herre, er nådig og barmhjertig, langmodig og 
stor i miskunnhet. Du, Herre, er god mot alle; du 
har barmhjertighet med alt du har skapt. 
(Salme 145:8 – 9)

11. Vi menn har mye makt gjennom ordene vi 
bruker. Be at ektemenn og fedre må oppdage 
gleden i å la deres ord oppmuntre og oppbygge 
familiene deres. (Ordspråkene 15:23)

12. På grunn av Jesu seier på korset kan vi bli 
befridd fra mørkets herredømme og overvinne 
fristelser. Be at Jesus må fornye ditt sinn og gi deg 
seier over Satans bedrag. (1Joh 2:15 – 17)

13. Det kristne livet er ikke en spasertur med en is 
etterpå. Nei, det er et maraton, og med en premie 
som varer i evighet. Be at Herren må gjøre deg til 
en mann med selvkontroll, lik en atlet som kjemper 
seg gjennom livets løp og tilslutt vinner en krans 
som aldri visner. (1Kor 9:24 – 27)

14. Den åndelige atmosfæren i familien din vil være 
preget av hvordan du er grunnfestet i Guds ord og 
dets prinsipper. Studer ivrig Skriften og be at gleden 
i Herren må skinne gjennom alt du er og gjør. 
(5Mos 11:18,19)

15. Ekteskapet er stiftet av Gud og kan bli et 
paradis på jord når Guds kjærligheten preger det. 
Bring derfor din egoisme og stolthet til Jesus og be 
at han må sette deg i stand til å elske din kone som 
Jesus oppofrende og nådig elsket menigheten. 
(Ef 5:25 – 28)

16. Det er visselig en velsignelse når en mann gjør 
det bra i arbeidet sitt. Dersom det er slik for deg, 
vær takknemlig men be at Gud må hjelpe deg til å 
prioritere rett. Det som virkelig betyr noe i livet er 
ikke hva vi har eller gjør, men hvem vi er i Guds 
øyne. (Luk 12:20)

17.  Vær ikke snar til å dømme når en medkristen 
faller i synd.  Prøv i stedet vennlig å hjelpe ham til 
rette, mens du ber om visdom. (Gal 6:1) Husk at også 
du er en synder,  ene og alene frelst av nåde. Takk 
Gud for hans grenseløse nåde.

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, podcastene på troensmenn.no, 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 og ta i bruk 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.
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