
28. Be om mediemisjon. Be at evangeliet 
trenger igjennom stengte grenser, slik at de 
gode nyhetene kan bli hørt over alt i verden. 
Takk Gud for at han har gitt oss mediene som 
hjelper oss til å oppfylle misjonsbefalingen. 
(Matt 24:14)

29. Vokt vår tale. Sett en vakt ved vår munn. 
Vokt vår leppers dør! La ikke vårt hjerte bli 
dratt til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning 
sammen med menn som gjør urett. La oss ikke 
ete av deres fine retter! (Salme 141:3 – 4)

30. Be om en Gudsendt vekkelse. Gud 
betrodde menn det åndelige lederskapet i 
hjemmet. Når en mann overgir seg til Kristus, 
er kona og barna hans velsignet og trygge. Be 
at menn forstår sin enestående rolle og modig 
søker å bli ledet og utrustet av Herren. 
(1Kor 11:3)

20. Herren er vår styrke. Vi går fram fra kraft til 
kraft, vi som trer fram for Gud på Sion. (Salme 
84:8)

21.Be alltid. Herre, hærskarenes Gud, hør vår 
bønn, hør på oss, du Jakobs Gud. (Salme 84:9)

22. Søk Herren. Gud, vårt skjold, se hit, vend 
blikket til din salvedes åsyn! (Salme 84:10)

23. Lev i nærheten av ham. For en dag i dine 
forgårder er bedre enn tusen vanlige. Vi vil heller 
stå ved dørterskelen i vår Guds hus enn bo i 
ugudelighetstelt. (Salme 84:11)

24. Bønn om dømmekraft. Apostelen Paulus 
advarte lokale kirker mot falske apostler og 
profeter. Uheldigvis er det også mange av disse i 
vår tid. Be at Gud reiser opp en hær av sanne 
troende med evne til å formidle Guds ord med 
åndelig visdom og autoritet, ledet av Den Hellige 
Ånd. (Apg 4:31)

25. Tro Skriften. John Stott, den avdøde forfatteren 
av Lusanne deklarasjonen, sa engang. Vi må 
insistere på at det er ingen apostler i kirken i dag. 
Apostlenes lære finner en i Det nye testamentet. 
Be at Gud måtte hjelpe til med å utruste alle sanne 
etterfølgere av Jesus med evnen til å skille mellom 
sann og falsk lære. (2Tim 4:3)
 
26. Vær forsiktig. Paulus advarer mot å være for 
snare med å legge hendene på noen (1Tim 5:22). 
Imidlertid bør du også være forsiktig, med hvem du 
tillater å legge sine hender på deg i bønn. Skjulte 
makter, både gode og vonde, kan bli overført fra 
en person til en annen på denne måten. 
 
27. Be om arbeidere. Bare en av 30 misjonærer 
arbeider blant de omtrent ca 3 milliarder unådde 
menneskene. Be at Gud kaller flere misjonærer til 
å gå dit hvor behovet er størst, og vær klar over at 
han kan be deg om å gå. (Jesaja 6:8)
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5. Gå til tronen. Alt vi virkelig trenger, finner vi ved 
Guds trone i bønn. Be at menn slutter å løpe hit og 
dit for å finne mening og en indre tilfredshet. Bruk 
heller tid i Guds nærhet og finn fred som overgår all 
forstand. (Fil 4:6 -8)

6. Herren er ditt håp. Herre, alt rundt meg ser ut til 
å falle sammen, og mine forsøk på å løse disse 
problemene virker ikke. Mitt eneste håp er deg, 
Herre. Du har overvunnet enhver fiende, hindring 
eller vanskelighet som jeg noen gang kommer til å 
møte. Gjennom deg kan jeg få bukt med mine 
problemer. (Rom 8:37) 

7.Han er nær. Herre Jesus, du har lovet meg at du 
aldri vil forlate eller svikte meg. Det betyr at jeg aldri 
vil være alene igjen.Du er kilden og sørger for alle 
mine behov. På grunn av foreningen med deg har 
jeg alt jeg trenger. Jeg kan være tilfreds med det 
jeg har på grunn av den jeg har. Du er mitt liv! 
(Hebreerne 13:5)

8. Kristus som livet. Himmelske Far, mine forsøk på 
å leve livet har vært forgjeves. Men takket være 
deg Jesus og din død og oppstandelse, er alt 
forandret alt! Kristus har blitt mitt liv. Jeg lever 
gjennom Ham. (Gal 2:20)

9.Meningsfullt liv. Alt jeg hadde før du kom inn i mitt 
liv, var bare et fysisk liv – bare en menneskelig 
måte å leve på. Men nå har jeg ditt liv: et 
guddommelig liv, et rikt liv. Takk for at du lar meg 
nyte et meningsfullt liv. (Joh 10:10b)

10. Å finne hvile. Jesus sa: «Kom til meg alle dere 
som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere 
hvile. Be at ektemenn og fedre vender seg til Jesus 
når ansvaret for familien overvelder dem. 
(Matt 11:28)

Bønnekalender for november 2019
1. Personlig bønn. Vi kan ikke verdsette høyt nok 
hvor viktig personlig privat bønn er. Likevel er det 
det Satan og vårt kjød strir mest imot. Be at menn 
prioriterer sitt private bønneliv i samfunnet med sin 
himmelske Far og for å lære ham å kjenne. 
(Jer 33:3)

2. Finn tid. Dersom vi ikke ber, er det fordi vi ikke 
prioriterer det. Vi finner tid for det vi vil. Be at menn 
må oppleve at det å be og bruke tid sammen Gud er 
viktig og betyr noe på alle livsområder. (Salme 37:4)

3.Vær bevisst. Personlig bønnetid må bli brukt 
bevisst og med hensikt. Be at menn finner seg faste 
og gode tider til å søke Guds nærvær. (Salme 91:2)

4. Lær deg å vente. Bønn er noe mer enn å be Gud 
om noe. Bønn er å vente og å lytte. Be at vi som 
menn lærer å sitte rolig i Guds nærvær, oppslukt i 
hans Ord mens vi venter på hans stille lave stemme. 
(Luk 10:39)

11. Bli ikke trett. Noen menn har koner som bærer 
på sår fra fortiden og lar dette gå utover mannen. 
Be for ektemannen som lever med en trettekjær 
kone slik at han ikke blir trett av å gjøre godt mot 
henne og tjene henne. (Gal 6:9)

12. Vær et forbilde. Barn trenger sterke forbilder 
på å være lydige til Herren. Be at fedre 
regelmessig og med glede tar med seg familiene 
sine på gudstjeneste. (Hebreerne 10:25)

13. Måtehold. Menn blir ofte fristet til å bruke mer 
penger enn de har. Be at ektemenn og fedre bruke 
penger på en bibelsk måte. (Ordspråkene 22:7)

14. Å overvinne fristelser. Be at ektemenn forstår 
at i Kristus har de nok styrke til å motstå seksuelle 
fristelser og ære ektesenga. (Rom 6:6,7)

15. I Gud er hvile. Hvor elskelige dine boliger er, 
Herre, hærskarenes Gud. Vår sjel lengter, ja, 
fortæres etter dine forgårder. Herre, vårt hjerte og 
vårt kjød roper med fryd til den levende Gud. 
(Salme 84:2 – 3)

16. Søk hans nærvær. Spurven har jo funnet seg 
et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine 
unger – dine altere, Herre, hærskarenes Gud, vår 
konge og vår Gud. (Salme 84:4)
 
17. Gled deg i hans nærvær. Salige er vi som bor i 
ditt hus, vi skal stadig love deg. (Salme 84:5)

18. Bli velsignet. Salige er vi som har sin styrke i 
deg, vi som har et hjerte vendt til de jevne veier. 
(Salme 84:6)

19. Gjør en forskjell. Når vi vandrer gjennom 
tåredalen, gjør vi den til en kildevang, og tidlig 
regn dekker den med velsignelse. (Salme 84:7)

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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