
27. Kristne bør kjennes på kjærlighet. Herren 
Jesus brydde seg om de syke, fattige og 
trengende. Sosialt arbeid og omsorg for våre 
naboer er et bibelsk mandat. Be om åpne øye 
og et ømt hjerte for mennesker Gud har plassert 
i din nære omkrets, og at vår tro vises gjennom 
våre handlinger av medfølelse. (1. Joh 3:17)

28. Hva gjør livet verdt å leve? Er det hva vi har, 
vet eller gjør? Selv om dette er viktig, så kan det 
ikke sammenlignes med Guds fred og et 
takknemlig hjerte. Be om at du finner næring for 
troen og tilfredshet for din sjel i det daglige 
gjennom ditt forhold til Gud. (1. Tim 6:6-10)

29. Tro på Gud er ikke det samme som 
passivitet. Nei, tro fører til en tett relasjon til 
Gud, og beredskap til å følge Hans ledelse. Be 
om at Den Hellige Ånd gir deg overstrømmende 
glede i ditt liv, og gir deg mot til å daglig 
konfrontere dine utfordringer i Jesu navn.  
(Rom 12:21)

30. Gud gir sine barn en gave i form av fri vilje. 
Be om fasthet når du betrakter ditt valg om å 
overgi din vilje og liv til Ham. Vær en mann som 
ærer Gud gjennom en tjenende holdning og 
setter Guds kongerike først, uansett hva det 
måtte koste. (Fil 3:8)

31. Ofte blir kristne oppfattet som arrogante og 
dømmende. Det er stikk i strid med hva Jesus 
var. Han kom for å lete og finne og berge de 
fortapte, og var venn med syndere. Be om at du 
blir en mann som behandler andre med respekt 
og medfølelse, og som bryr seg om din nestes 
ve og vel. (Matt 5:16)

20. I vår tid med falsk lære, er god dømmekraft 
viktig. Be om at menn blir så full av Guds Ord at de 
kan skille mellom gal og rett kristen lære, og stå fast 
på de evige sannheter i Guds Ord. (1. Tim 1:3-5)

21.Ekte kjærlighet er forløsende og guddommelig. 
Gud er kjærlighet, og gav seg selv i Jesus Kristus 
for å frelse oss fra synd og fortapelse. Kjærlighet er 
et kjennetegn på en ekte kristen. Be at Gud kan øse 
ut sin kjærlighet i ditt hjerte, så du kan bli til 
velsignelse for din familie og dine venner. (1. Joh 
15:13)

22. Vær på vakt, og pass på dine motiver og dine 
handlinger. Kulturelt press og majoritetens meninger 
kan fort føre deg ut på glattisen, eller i feil retning. 
Vær nidkjær for å få din stille stund med Gud, og be 
om god dømmekraft og forståelse av Guds vilje for 
deg og de han har satt i din nærmeste krets. (Lukas 
12:15) 

23. En kristen bør være oppmerksom på sine 
omgivelser og kunne blant alle verdens tilbud 
skjelne hva som er viktig, og har evig verdi. Be om 
at du alltid kan høre Den Hellige Ånds hviskende 
stemme, selv om verdens larm forsøker å overdøve 
den. (Joh 10:27)

24. Når Kristi kjærlighet motiverer oss, da blir vi 
menn som gjør de rette ting, og står til tjeneste for 
andre. Be om at ditt fokus ikke blir din egen komfort, 
men at du følger Jesu eksempel. Han kom ikke for å 
bli tjent, men for å tjene andre. (Titus 3:1)

25. Et kjennetegn på ekte manndom er villigheten til 
å stå for sin dypeste overbevisning. Be om 
ydmykhet til å la Gud bestemme hva som er 
rettferdig og rett, og for mot til å legge frem den 
levende sannheten i kjærlighet, selv om du må lide 
for det. (Åpenbaringen 12:11) August 2019



6. Kom, la oss juble for Herren! La oss rope med 
fryd for vår frelses klippe! La oss tre fram for hans 
åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer! 
(Salme 95:1-2)

7. For Herren er en stor Gud, en stor konge over 
alle guder. Han har jordens dyp i sin hånd, og 
fjelltoppene tilhører ham. Det er han som eier havet, 
for han har skapt det, det tørre land har hans hender 
formet. (Salme 95:3-5)

8.  Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for 
Herren, vår Skaper! For han er vår Gud og vi er det 
folk han fører, den hjord hans hånd leder. - Å, om 
dere i dag ville høre hans røst! (Salme 95:6-7)

9. Rop med fryd for Herren, all jorden! Tjen Herren 
med glede, kom fram for hans åsyn med jubel! 
(Salme 100:1-2)

10. Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke 
vi selv, til sitt folk og til den hjord han fører. Gå inn 
gjennom hans porter med takkesang, inn i hans 
forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans 
navn! (Salme 100:3-4) 

11. For Herren er god, hans miskunnhet varer til 
evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. (Salme 
100:5)

12. Jesus lærte sine disipler om endetidstegn. 
Falske messiaser og falske profeter vil tre frem, sa 
Han. De vil utføre store tegn og under. Be om at du 
må stå grunnfestet i troen, og ikke bli ført bak lyset 
av falske messiaser og profeter. (Matt 24:24)

13. Den beste kuren for falsk lære er å studere 
Guds Ord. Jesus var selv Guds Ord (Joh. 1:1), og 
det er hovedsakelig ved å studere Bibelen at du blir 
bedre kjent med Ham. Be om at den Hellige Ånd 
åpenbarer Guds Ord for deg, i ditt liv. (1. Tim 4:13)
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1. Når mann og kone krangler, så hører de ofte ikke 
den andres argumenter. Be at Gud må røre menns 
hjerter så de ikke går rett i forsvar, men heller lytter 
til kona for å få en dypere forståelse av hva hun har 
å si. (Prov. 18:17)

2. Menn møter mange seksuelle fristelser. Be at 
Gud må styrke dem så de er trofast mot ektefellen 
både mentalt og legemlig. (1. Tess 4:3)

3. Misbruk av alkohol og andre rusmidler kan gjøre 
stor skade i en familie. Be om at fedre er et bibelsk 
forbilde for edruelighet for sine barn. (Ef. 5:18)

4. Ektemenn, spesielt i vesten, jobber ofte for mye 
og forsømmer hvile og positive aktiviteter. Be at Gud 
hjelper menn å se sitt behov for hvile.
(Salme 127:2)

5. Be at fedre tar den tiden som trengs for å forstå 
sine barn, slik at de kan dele barnets gleder og 
sorger ettersom de går gjennom livet. (Rom 12:15)

14. Gud har aldri tenkt at vi skal leve på egen 
styrke. Å prøve det vil raskt gjøre oss utmattet, og 
kanskje gir du til og med opp hele greia. Men takk 
og lov til Gud, Jesus stod opp av graven for å leve i 
deg, og gjennom deg. Be om at Han må fylle deg 
med sin kraft og bruke deg i tråd med sin plan for 
deg. (Ef. 3:19)

15. Profeten Jeremia beskriver hvordan israelittene 
syndet mot Gud ved å vende seg bort fra Ham. 
Sørg for å ikke følge i deres fotspor, men hold deg 
nær til Gud Frelseren hver dag. Be om at Gud vil 
dra deg til Ham, og hjelpe deg til å alltid holde deg i 
nærheten til himmelens og jordens skaper.

16. Mange menn innrømmer at lesing er slitsomt. 
Det handler ikke om at de ikke kan lese, men de har 
andre prioriteringer. Men, å lese Bibelen jevnlig er 
absolutt nødvendig for en Guds mann. Be om at 
menn får lyst til å lese i Guds Ord, grunne på det i 
sitt hjerte, slik at menn settes i stand til all god 
gjerning. (2. Tim 3:16-17)

17. Som leder og forbilde i familien og menigheten, 
så trenger menn sterk tro for å navigere gjennom 
livets utfordringer. Be om at menn vil prioritere sin 
Bibellesning, slik at de kan styrke sin tro og vokse i 
visdom fra Gud. (Rom 10:17)

18. Når Guds Ord flyttes til «baksetet» i våre liv, så 
flytter synden frem i «forsetet». Guds Ord 
galvaniserer oss mot fristelse. Be Gud om å hjelpe 
oss menn til å prioritere Guds Ord daglig, så vi 
kanskje unngår å synde mot Gud og vår neste 
(Salme 119:11)

19. Å avdekke områder i livet hvor vi trenger hjelp er 
et resultat av å bruke tid i Guds Ord. Be om at menn 
våger å åpne opp sitt indre liv, og la Guds Ord 
ransake liv og sjel slik at de kan bli helbredet og 
utrustet til tjenesten (Heb. 4:12) 

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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