
26. Takk Herren for at han kjenner deg og elsker 
deg. Vi, de rettferdige, roper. Du ,Herre, hører 
oss. Du frir oss fra alle våre trengsler. (Salme 
34:18)

27. Se på prøvelser i ditt liv som måter å bli 
drevet til Gud på. Du, Herre, er nær oss som har 
et nedbrutt hjerte og frelser de av oss som har 
en knust ånd. (Salme 34:19) 

28. Takk Gud at han kjenner til slutten fra 
begynnelsen av og har lovet å være med oss 
når det gjør vondt. Vi kan ha mange 
vanskeligheter, men du, Herre, frir oss fra dem 
alle. Du tar vare på våre ben, ikke ett av dem blir 
brutt. (Salme 34:20-21) 

29. Be at troende som blir forfulgt ikke mister 
motet, men at de heller blir stående fast i troen, 
vel vitende at Herren har det siste ordet. 
«Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater 
den rettferdige, dømmes skyldige.» (Salme 
34:22)

30. Et tegn på endetiden er den aggressive 
motstand mot bibelske verdier og gudelig 
autoritet. Be at du må være vis og fast i måten 
du lever på. Vær en mann med karakterstyrke 
som utgjør en forskjell gjennom sin tale og sin 
vandel. Vær alltid beredt til å vitne om håpet 
som bor i deg. (1.Pet 3:15) 

31.Gud har gitt deg som mann autoritet til å 
representere Kristus overfor din kone og familie. 
Gjør derfor det Gud prioriterer til din prioritet. 
Studer Skriften og be inderlig at Den Hellige Ånd 
måtte skape sin frukt i ditt liv. (Gal 5:22, 23) 

17.  Vitnesbyrd fra troens menn og kvinner 
oppmuntrer oss alltid til å stole på Herren. Vi 
elendige ropte, og Herren hørte og frelste oss ut av 
alle våre trengsler. (Salme 34:7)

18. Pris Herren, du er aldri alene. Takk Herren for 
hans underhold. Dine engler slår leir rundt de av oss 
som frykter deg og du frir oss ut. (Salme 34:8)

19. Når du er trett, sliten og slått, overgi deg i Guds 
kjærlige omsorg. Vi smaker og ser at du, Herre, er 
god, Salige er vi som tar vår tilflukt til deg. (Salme 
34:9)

20. Be Herren om at han alltid måtte være den 
første i ditt liv. Han vil ære deg. Vi ditt hellige folk 
frykter deg Herre. Vi som frykter deg, mangler 
ingenting. (Salme 34:10)

21. Takk Herren for løftet om at han forsørger deg i 
dag. Unge løver lider nød og sulter, men vi som 
søker Herren, skal ikke mangle noe godt. (Salme 
34:11)

22. Be om visdom og mot til å lede dine barn på 
Guds vei. Kom og hør på oss. Vi vil lære dere å 
frykte Herren. (Salme 34:12) 

23. Be Herren om å fylle ditt hjerte med hans visdom 
slik at dine ord kan reflektere hans godhet og 
sannferdighet. La oss som elsker livet og ønsker å 
se mange gode dager, holde vår tunge fra ondt og 
våre lepper fra å tale svik. (Salme 34:13-14)

24. Be om dømmekraft og vilje til å stå for det som 
er rett. Vi viker fra ondt og gjør godt, søk fred og jag 
etter den. (Salme 34:15)

25. Husk at Gud er suveren og hører våre ydmyke 
bønner. Dine øyne, Herre, er vendt til de rettferdige 
og dine ører til våre rop. Ditt åsyn, Herre, er imot 
dem som gjør vondt for å utrydde minnet om dem 
fra jorden. (Salme 34:16-17)
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6. Herre Jesus, du ga ditt rene og fullkomne liv for at 
jeg skulle ha liv - ditt liv. Med forundring står jeg 
foran deg. For en ære det er å ha mitt liv i deg? Jeg 
har blitt korsfestet med Kristus. Av egen erfaring vet 
jeg hva din underfulle nåde handler om! (Rom 6:6) 

7. Himmelske Far, av og til er det så vanskelig å 
leve i håpet med forventning. Jeg ser bare 
problemer og hindringer i livet mitt i dag. Men når 
jeg fester blikket på deg, Herre Jesus, forandrer alt 
seg, fordi ingenting er for vanskelig for deg. Få meg 
til å se på deg og med forventning vente på at du 
skal løse mine problemer og fylle mine behov. (Rom 
6:10-11) 

8. Herre Jesus, Jeg skjønner at mye av det jeg 
kaller tro er en mental aksept. Jeg har ordene, men 
ikke gjerningene. Er der ingen gjerninger, er min tro 
død - livløs. Jesus, vil du gi meg nåde til at min tro 
kan vokse i avhengighet til deg, slik at du får gjøre 
din gjerning gjennom meg? (Rom 6:10-11) 

9. Herre, Ditt Ord forteller meg at livet med deg er et 
åndelig liv. Den eneste måten jeg  virkelig kan lære 
deg å kjenne, er ved Den Hellige Ånd. Jeg ber at du 
må opplyse meg ved din Ånd. Vis meg alt du har 
gjort for meg gjennom Kristus, og alt du har gjort for 
å gjøre meg til en ny skapning i Kristus. Utrust meg 
ved din Ånd slik at jeg daglig kan leve dette nye 
livet. (Ef 1:18-19)

10.Herre Jesus, av og til søker jeg et tegn, et bevis 
eller en bekreftelse på din eksistens, men du har gitt 
oss alle tegn vi trenger i ditt Ord. Hver gang du 
besvarer noens bønn er det igjen et tegn på at du er 
levende og er til. Derfor stoler jeg på at du vil leve 
ditt liv gjennom meg. Jeg priser deg fordi du er alle 
de bevisene jeg trenger. (Joh 20:30-31)
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1. Det er verdt å prise Gud for at han forsørger sine. 
Be at barn må se at deres far priste Gud for hans 
trofasthet mot dem (Salme 150:6)

2. Be at Gud må oppildne ektemenn til å sette pris 
på sine koner og rose dem overfor for sine barn og 
andre (Ordspråkene 31:28)

3. I en fortvilet situasjon sa Job: «Selv om han slår 
meg, vil jeg stole på ham.» Be at ektemenn og fedre 
måtte prise Gud under alle omstendigheter (Job 
13:15) 

4. Jesus anklaget mange av de religiøse lederne for 
heller å ville ha ære av mennesker enn ære av Gud. 
Be at ektemenn og fedre alltid måtte prise Jesus 
Kristus. (Joh 12:42-43)

5. Jakob skrev at forbannelse og velsignelse ikke 
måtte komme ut av samme munn. Be at ektemenn 
bruker ordene sine til å oppbygge sine kone og ikke 
til å ødelegge henne. (Jakob 3:10)

11. Himmelske Far, jeg har blitt så lurt. Jeg har hørt 
ditt Ord og enda til prøvd å leve etter ditt Ord. Men 
jeg skjønner at jeg ikke har vært en sann gjører av 
ditt Ord. Nå forstår jeg at Kristus er den eneste som 
kan leve etter Ordet, fordi han er det levende ord. 
Herre Jesus, sett meg i stand til å bli en Ordets 
gjører ved at du virker gjennom meg. (Jakob 1:22)

12. Kjære Herre Jesus, jeg har erkjent at du er 
herre over min fortid og min framtid, men jeg har 
ikke fullt ut underkastet meg ditt herrevelde over 
mitt nåværende liv. Jeg erkjenner at du er Herre 
over hele mitt liv. Jeg vokser nå i tro på at jeg kan bli 
helt avhengig av deg, slik at du kan virke som Herre 
i mitt liv, og få meg til å gjøre din vilje. (Matt 7:24) 

13. Herre, så mye av mitt arbeid har vært til ingen 
nytte, selv om jeg har prøvd på alvor. Nå vet jeg at 
bare det som er gjort ved Kristus vil vare, fordi du 
alene er den evige. Jeg stoler på at du vil være 
kilden til mitt liv. Takk for at når jeg lever i samfunn 
med Kristus, vil mine gjerninger aldri være 
nytteløse. (1Kor 15:58)

14.Kjære himmelske Far, gjør meg til en sann 
gudsdyrker. Herre, til enhver tid vil din pris være på 
våre lepper. Vår sjel skal rose seg av Herren. La de 
nedbøyde høre det og glede seg. Vi roser deg 
Herre, og sammen opphøyer vi ditt navn. (Salme 
34:1-4) 

15. Å vandre i tro er å stole på Guds løfter, enda til 
når vi ikke føler det slik. Vi søkte deg Herre, og du 
svarte oss. Du fridde oss fra alt som forferdet oss. 
(Salme 34:5)

16. Når frykt og kanskje fortvilelse vil gripe deg, gjør 
som Kong David. Fest blikket på din trofaste 
forløser og la han snakke til din sjel. Vi som så opp 
til ham strålte av glede, og vårt ansikt rødmet aldri 
av skam. (Salme 34:6)

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. 

Nå er bok nr 3 i trykk, og du kan bestille den på 
nettbutikken på norea.no. Jeg vet det er flere 
mannsgrupper som venter på denne. 

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