
26. Da Moses kom ned fra fjellet med 
«vitnesbyrdet, de to tavlene», skinte hans ansikt (2. 
Mos. 34, 29 -30). Når du bruker tid sammen med 
Jesus, vil han bli synlig i ditt liv (1. Kor. 1, 9). 

27. Lonnie Berger, forfatteren av boken "Troens 
Menn", har takket ja til å ta over som internasjonal 
leder for TWR sitt mannsarbeid med samme navn. 
Be om at Lonnie må få visdom fra Gud til å utvikle 
«Troens Menn»-prosjektet til å påvirke menns liv 
over hele verden (Jak. 1, 5). 

28. Over alt trenger menn øvelse for å bli de menn, 
ektemenn og fedre Gud ønsker de skal være. 
"Enhver som deltar i en idrettstevling, er   
avholdende i alt" (1. Kor. 9, 25). Be for menn over 
alt at de må gjøre de nødvendige prioriteringer for å 
vokse inn i alt det Gud ønsker at de skal være.  

29. "Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud 
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand. Dette er det størst og første budet" (Matt. 
22, 37 - 38). Be om at «Troens Menn» må hjelpe 
menn og kvinner over alt til å ha et dypere og 
voksende kjærlighetsfellesskap med Gud.  

30. "Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner 
Skriftene...." (Matt. 22, 29). Verden ser etter svar på 
spørsmålene og utfordringene som møter dem 
hver dag. Be om at mennesker i hele verden må 
finne disse svarene ved å lytte til bibelundervisning 
presentert gjennom TWR og Norea sine 
radiosendinger hver dag.  

31: Kjære Gud, av og til har jeg kjent på at jeg ikke 
burde bry deg med mine bønnebegjær. Nå forstår 
jeg at du ønsker at jeg skal komme til deg med 
mine ønsker. Jeg stoler på at du vil fjerne min frykt 
og tvil. Gi meg nåde til å tro på deg uten tvil og 
forbehold. Herre, jeg tror at du bor i meg og at du 
vil ta deg av meg (Mark.  5, 35 - 36). 

18. Ofte svikter folk oss ved ikke å holde sine løfter, men 
Gud er trofast. På samme måte som apostelen Paulus, 
kan vi stole på at Gud vil bevare og lede oss gjennom 
livet. "For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han 
er mektig til å bevare det som er betrodd meg, til dagen 
kommer" (2. Tim. 1, 12). 

19. Gud tilfredsstiller lengselen i vår sjel. Menn kommer 
ofte i vanskeligheter fordi de erstatter denne hungeren 
med gale ting. Be for menn at de måtte finne sin 
tilfredsstillelse i Gud og Hans Ord alene (Salme 107, 7). 

20. Gud er "Jehovah Rapha", vår lege. Han helbreder 
mannens sjel. Be om at Guds fullkomne kjærlighet og ord 
må bli en legende trøst for menns sønderbrutte hjerter 
(Jer. 17, 14). 

21. Guds ord er den viktigste kilde til visdom. Be om at 
Gud må velsigne menn med et hjerte som søker i Bibelen 
for å finne den nødvendige innsikt til å styre sine hjem og 
sitt arbeid (Jak. 1, 5). 

22. Guds Ånd vil knytte en manns hjerte til hans 
himmelske Far. Det å være ett med Gud vil styre mannens 
streben etter fellesskap med sin kone og sine barn. Guds 
veier vil bli hans veier. Be om at menn må være trofaste 
mot Gud og hans Ord. Slik vil de forbli trofaste mot sine 
familier (1. Kor. 6, 17). 

23. Du er en synder som fortjener evig fordømmelse. Pris 
Herren for at Han sendte Jesus for å frelse deg. Takk 
Herren i dag for at Jesus gav sitt liv for at du skulle kunne 
leve sammen med Ham i all evighet (Joh. 11, 25). 

24. Guds Ånd bor i enhver som tror på Jesus som sin 
frelser. Be om at Guds kraft må forvandle deg etter 
hans bilde, slik at andre kan se glimt av Jesus når de er 
sammen med deg (Ef. 3, 20). 

25. Peter gikk på vannet - bare så lenge han hadde sine 
øyne festet på Jesus. Så snart han kastet et engstelig 
blikk på bølgene, begynte han å synke. Be om at 
Herren må hjelpe deg til å holde ditt blikk festet på 
Jesus, samme hva som måtte skje rundt deg  
(Hebr.  12, 2).



11. Mange ting i livet kan distrahere oss og konkurrere 
om vår oppmerksomhet når det gjelder våre åndelige 
aktiviteter (Luk. 10, 41). Herre, må vi prioritere tid 
sammen med deg i tilbedelse når vi sitter ved dine føtter 
og lytter til ditt ord, som er "den gode del"( Luk. 10, 42).  

12. Når vi i økende grad blir opptatt med andre ting enn 
Jesus, blir vi også mindre preget av Ham (1. Kor.  3, 3). 
Herre, må vår kjærlighet til deg bli sterkere for hver dag, 
slik at du blir vår store lidenskap som preger oss på alle 
plan i livet (Matt. 6, 33).  

13. Ofte bruker vi vårt forhold til deg til å tilfredsstille vår 
egen egoisme, gjennom at vi søker etter ting som nytte, 
suksess i tjenesten og selvhevdelse. Herre, fri meg fra 
"religiøs stolthet" og andre selvsentrerte motiver (Apg. 
8, 18).  

14. Ingenting er viktigere for en kristen enn konsekvent å 
leve sammen med Jesus i tro. Herre, sett oss i stand til 
å stå faste og sterke i å søke å ære deg i alt som skjer i 
løpet av dagen. Må det bli sagt om oss, til din ære, at vi 
"vandret med Gud" (1. Mos. 5, 24).  

15. Når vi ber for lyttere av våre radio-programmer, 
samarbeider vi med Gud, som elsket verden så høyt at 
han ga sin sønn. "Herren er ikke sen med løftet, slik 
noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet 
med dere, for han vil at ikke noen skal gå fortapt, men at 
de skal komme til omvendelse" (2. Pet. 3, 9).  

16. "Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører 
det, la han si: Kom! Og den som tørster, han får 
komme! Og den som vil, han får ta livets vann for 
intet" (Joh. Åp. 22, 17).  Vi ber om at lyttere må ta imot 
denne invitasjonen. For å bli troens menn, må vi våge å 
bli med på denne spennende åndelige reisen gjennom 
frelse og tjeneste for Gud.  

17. Selv om familien din skulle avvise deg, vit at Gud 
godtar deg. Jesus sa: "Alle de som Faderen gir meg, 
kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg 
slett ikke støte ut....Og dette er hans vilje som har sendt 
meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt 
meg, men reise det opp på den siste dag" (Joh. 6,        
37 - 39).  

4. Himmelske Far, jeg forstår at den eneste måten 
for meg å leve ut min kristne tro på, er at Kristus får 
leve gjennom meg. Vis meg hva du har gitt meg i 
Kristus. Alt det gode jeg trenger for å leve, er i meg 
gjennom Jesus. Når jeg kjenner på udekkede behov i 
mitt liv, hjelp meg til å forstå at ditt liv i meg er 
kilden for å fylle alle behov (Filem. 1, 6). 

5.  Herre Jesus, du sa at dersom jeg tror, vil jeg få se 
Guds herlighet. Derfor vil jeg ikke lenger leve på 
følelser, men begynne å leve i tro. Jeg vil med tillit 
legge mitt liv i dine hender med alt jeg er og har. Lev 
ditt liv i meg og bli herliggjort gjennom meg. Takk 
Herre for at min tro har fått sitt ankerfeste i Kristus 
alene (Hebr. 6, 19) 

6. Bibelen sier: "Sett din lit til Herren av hele ditt 
hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på 
alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette." Be 
om at du må oppleve dette i ditt eget liv (Ordspr. 3,  
5 - 6). 

7. Som Kristi etterfølgere hater vi all slags 
urettferdighet, og Gud hater det langt mer enn vi 
gjør. Be om at Gud må velsigne alle våre 
anstrengelser for å bekjempe urettferdighet (Jes. 61, 
8). 

8. Jesus viste sant lederskap da han gav sitt liv for 
oss. Takk Ham for det, og be at Han må hjelpe deg 
med å  få samme slags sinn, rotfestet i Gud (1. Tim. 
1, 16).  

9. Herre, hjelp meg til å sette meg høyere mål i livet 
enn å tilfredsstille meg selv. Hjelp meg til å overgi 
meg selv til deg, med alt jeg eier, slik at jeg kan leve 
mitt liv til din ære og til frelse for andre (Ef. 4, 1). 

10. Et kjennetegn ved en troens mann er at han 
likner på Jesus. Guds hensikt med å frelse oss er å 
forme vårt sinn, og gjøre oss lik sin sønn, Jesus 
(Rom. 8, 29). Herre, hjelp oss til å bli mer målrettet i 
det å følge deg og la deg vinne skikkelse i oss i 
hverdagslivet (Gal. 4, 19). 

Bønnekalender for juli 2017 

1. Kjære Gud, det er så mye forvirring og kaos rundt 
meg. Jeg lengter etter mer fred og ro. Du lovet 
fullkommen fred dersom jeg fokuserer på deg heller 
enn på omstendighetene. Derfor setter jeg min lit til 
deg fordi du alene har styrke til å løse mine problemer. 
Takk for at jeg får leve i din fullkomne fred! (Jes. 26,     
3 - 4).  

2. Herre, jeg kan ofte bli frustrert, irritert og svært sint. 
Men jeg innser at dette ikke er fra deg, og at det ikke 
løser noe. Herre Jesus Kristus, jeg overgir meg derfor 
til deg. Hjelp meg til å reagere rett i ekte rettferdighet, 
slik at jeg kan gjøre de rette tingene (Jak. 1, 20).  

3. Kjære Herre, når jeg blir sint, hjelp meg til å ta tak i 
det med en gang. Hjelp meg til å oppsøke den jeg er 
sint på, og gjøre det jeg kan for å få løst 
uoverensstemmelsene. Gi meg nåde til å ydmyke meg 
selv, til å tilgi og til å glemme. Bevar meg fra å gi rom 
for djevelen ved å gi plass til et bittert sinn. Takk for 
tilgivelsens gave. 




