
25. Skjønn: En vis leder prøver å forstå hvilke 
alternativer han har for å gjøre de beste 
valgene. En far må være oppmerksom på 
farene barna hans er utsatt for, og forberede 
seg og beskytte dem. «Den kloke ser ulykken 
komme og skjuler seg, men den ufornuftige 
går på og får bøte» (Ordspråkene 22:3)

26. Punktlighet er ikke bare en kulturell sak. 
Det er en måte å vise respekt for andre, og et 
tegn på selvkontroll. Be at du måtte være et 
raust forbilde på det å være pålitelig og 
punktlig. «(Forkynneren 3:1).

27. Ydmykhet:  Det er en naturlig driv i oss alle 
til å søke rampelyset og bli beundret. Be at 
Jesus må forandre deg fra innsiden av, og 
opplev så  den glede og velsignelse han gir.
(Jakob 4:10)

28. Medlidenhet: Nær to millioner mennesker 
lever i fattigdom. Be om medlidenhet og åpne 
øyne. (1Joh 3:17)

29. Mot: Tallet på forfulgte kristne er økende. 
Be om mot og forbered deg å stå opp for 
Kristus når du måtte ha anledningen. 
(Ap 4:19).

30. Forbli fokusert: Be at du ikke må miste det 
evige av syne. Søk først Guds rike. «La deres 
sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke 
mot det som er på jorden» (Kol 3:2). 

31. Troverdighet: Be at du måtte være en 
mann med karakterstyrke som ikke gir etter for 
sosialt press, men heller være en som er fast i 
sin overbevisning og holder sitt ord, selv om 
det skulle bli til skade for ham. (Salme 15:4). 

17. Vær flittige:. Be om at Guds Ånd måtte gi dere 
å tale og handle som en trofast tjener av kongenes 
Konge. (Kol 3:23)

18. Hold fast på troen: Tro er en Guds gave som 
det naturlige menneske ikke forstår. Takk Herren 
for Den Hellige Ånds gave som lærer deg å stole 
på Gud endatil under vanskelige omstendigheter. 
(Heb. 11:1) 

19. Vær fornøyd: Be at du måtte erfare at det er 
nok med Kristus i ethvert problem. Bli oppmuntret 
og led din familie i tro og tillit. «For vi vet at alle 
ting samvirker til det gode for dem som elsker 
Gud» (Rom 8:28).

20. Ansvarlighet: Hovedgrunnen til at så mange 
menn mislykkes, er fordi de ikke tar ansvar for sine 
handlinger. Be at du måtte få være sann og ærlig 
overfor deg selv og Gud både privat og offentlig. 
(Rom 14:12)

21.Rettferdighet: Vår verden er fylt med 
urettferdighet og streben, men vi kan gjøre en 
forskjell. Be at du måtte være rettferdig og raus og 
at folk måtte se på deg som en ydmyk tjener for 
Gud. (Mika 6:8).

22. Dyd: Det kristne livet skulle være i stadig vekst. 
Be om et lydig hjerte som tillater Den Hellige Ånd å 
utvikle deg. (2Pet 1:5,6)

23. Glede: En Jesu disippel har all grunn til å glede 
seg. Hans Herre har all makt i himmel og på jord. 
La Kristus få ta kontrollen i livet ditt og strid mot 
selvet (Salme 16:11).

24. Vær nøyaktig og samvittighetsfull: Gud har gitt 
deg ansvaret for å elske og lede din familie. Be om 
visdom og lær av dine feil. Stol på Herren. Han gir 
nåde til den ydmyke. (Ordspråkene 18:15) 
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4. Visdom: «Å frykte Herren er begynnelsen til 
visdom, og å kjenne Den Hellige er 
forstand» (Ordspr. 9:10). Be om at du måtte få 
være en mann som setter Herren og verdiene i 
hans rike først i alt du er og gjør. Han vil gi deg 
visdom til å møte utfordringene i livet. 

5. Vær pålitelig: Våre valg bestemmer våre vaner, 
våre vaner former vår personlighet, og vårt sinn 
bestemmer vår skjebne. Be at du måtte få være en 
mann som gjør de rette valgene og som ærer Kristi 
navn gjennom sin personlighet. (Lukas 16:10).

6. Orden: «Men la alt skje sømmelig og i god 
orden» (1Kor 14:40). Be at ditt liv og din oppførsel 
måtte ære din himmelske Far. Be ham om å hjelpe 
deg med å leve et ordnet liv som er til velsignelse 
både for familie og venner. 

7. Vær forsiktig: Det er så mange stemmer i denne 
verden som konkurrerer om vår oppmerksomhet. 
Ta tid til å studere Guds ord og be at Herren måtte 
hjelpe deg med å anvende hans lære i ditt daglige 
liv. (Hebreerne 2:1)

8. Lydighet: Relativismen forteller deg at du eller 
din kultur bestemmer hva som er sant. Be at du 
ikke måtte falle i denne fella. La heller Kristus få 
lede ditt liv. «Vi river ned tankebygninger… og tar 
enhver tanke til fange under lydigheten til 
Kristus» (2Kor 10:5)

9. Glem ikke gjestfrihet!  For ved den har noen hatt 
engler til gjester uten å vite det» (Hebr. 13:2) 
Kjennemerke på en kristen skulle være hans 
kjærlighet og villighet til å tjene andre. Gjør deg 
selv tilgjengelig for mennesker som er i nød.

Bønnekalender for mai 2020
1. Vær sannferdig: Be Gud skrive sine lover i ditt 
hjerte. Vær en mann som avspeiler Guds natur i ord 
og gjerning. «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, 
hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer» 
(Efeserne 4:25). 

2. Vær på vakt: «Våk og be, for at dere ikke skal 
komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er 
skrøpelig» (Markus 14:38). Herre, du vet hvor ofte 
jeg faller, på tross av mine gode hensikter. Tilgi meg 
og gi meg lov til å få stå så nær deg slik at ingen av 
mine syndefulle vaner får meg til å snuble. 

3. Selvkontroll: Pornoindustrien utnytter menn og 
kvinner for å tjene penger. Vær ærlig. Vær en mann 
som ser sine svakheter modig i øynene. Be om at 
du overvinner fristelsen ved hans kraft og kan leve 
ut din nye identitet som kristen. «De som hører 
Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper 
og lyster» (Galaterne 5:24)

10. Vær ærbødig: Mangel på beskjedenhet har 
blitt normen i vestlige samfunn. Be at du måtte få 
være en mann som ikke bøyer av for kulturen, 
men har mot til å stå for verdiene i Guds rike. «La 
ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men 
alltid nidkjært for Herrens frykt!» (Ordsp. 23:17)

11. Dømmekraft: «Men Herren sa til Samuel: Se 
ikke på utseendet hans og hans høye vekst…for 
mennesket ser på det ytre, men Herren ser på 
hjertet» (1Sam 16:7). Be om dømmekraft til å sette 
pris på det som er av evig verdi. 

12.Lev enkelt: Be om at du måtte sette pris på det 
som virkelig teller og be Herren at han gjør deg til 
en god forvalter av det han har betrodd deg. 
(1Kor 4:2). 

13. Ta initiativ: «La deg ikke overvinne av det 
onde, men overvinn det onde med det 
gode» (Rom 12:21). Be Kristus om hjelp til å ikke 
gjengjelde det vonde andre gjør mot deg. Elsk 
heller og tilgi. 

14. Vær var: Å elske vår nabo som oss selv ligger 
ikke naturlig for oss. Lær deg å utvikle en ekte 
interesse for andre, slik at du kan være til 
oppmuntring og vitne for Kristus. «Gled dere med 
de glade, og gråt med de gråtende» (Rom 12:15)

15Vær oppriktige: Når vi forstår hvor avhengige vi 
er av Guds nåde, blir det mye lettere å være rause 
mot andre. «Rens da deres sjeler i lydighet mot 
sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk 
hverandre inderlig av hjertet!» (1Pet 1:22)

16. Vær rause: Be at ditt hjerte måtte være fylt av 
takk for Guds kjærlighet og miskunn i ditt liv, slik at 
du blir en kanal for velsignelse til andre. «Og Gud 
er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at 
dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, 
og ha overflod til all god gjerning» (2Kor 9:8).

Hold stand mot fristelser. 

Håper alt går bra med deg i disse tider. Det er viktig at 
vi menn holder stand mot fristelser, det er så godt når vi 
har vunnet en kamp, og kan stå opp neste dag med 
fred i hjertet. 
Nå kan være en god anledning til å bestille bok nr 1 og 
gå gjennom den på egenhånd. De fleste av oss har 
mer tid enn før, siden mange aktiviteter har pause. I 
den første boka lærer du hvordan du kan få mer ut av 
din Tid med Gud. Du får kjøpt boka i Noreas nettbutikk 
på norea.no.
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