
27. Av og til føler vi at vi ikke blir lagt merke til og 
ikke satt pris på, men Gud ser vårt hjerte  og vil 
gjerne velsigne oss: " For Herrens øyne farer over 
hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med 
ham i sitt hjerte…»(2. Krøn. 16:9). 

28. Når vi ber mot fiendens planer, ber vi med 
tillitsfullt håp om at vi er på den seirendes side. Joh. 
Åp. 11:15 profeterer: "Og den syvende engelen 
blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i 
himmelen som sa: Kongedømmet over verden 
tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal 
være konge i all evighet." 

29. Selv om gudløse regjeringer forårsaker mye 
lidelse, må vi stole på Gud. "Daniel tok til orde og 
sa: Lovet være Guds navn fra evighet til evighet! For 
visdommen og styrken hører ham til. Han 
omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og 
innsetter konger. Han gir de vise visdom og de 
forstandige forstand" (Daniel 2:20, 21) 

30. Gjennom lovprising, takk og bønn blir vi minnet 
om at vi er en del av løsningen og ikke en del av 
problemet. "Hevn dere ikke selv, mine kjære, men 
gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen 
hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. La deg 
ikke overvinne av det vonde, men overvinn det 
vonde med det gode." (Rom. 12: 19 - 21) 

31. Gjennom historien har bønn styrket dem som 
møter lidelse. "Men lider han som kristen, da skal 
han ikke skamme seg, men prise Gud for dette 
navnet... Derfor skal de som etter Guds vilje må 
lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, i det 
dere gjør det gode." (1. Pet. 4:16, 19) 

20. Himmelske Far, av og til føler jeg meg svak. 
Situasjonen min synes så håpløs og min tro synes så 
overfladisk. Da leser jeg ditt ord og blir minnet om at 
ingenting er for vanskelig for deg. Jeg ber deg om å gi 
meg nåde til ikke å fokusere på at det i menneskers øyne 
kan virke umulig. La meg i stedet, som Abraham, forbli 
sterk i min tro på deg. Jeg gir deg æren! (Rom. 4:19 - 20) 

21. Herre, minn meg om sannheten når min tro vakler. 
Herre Jesus, du er den sanne kilde for styrke. La meg 
vende min oppmerksomhet bort fra meg selv og feste 
blikket på deg alene. Jeg vet at alt er mulig for deg.  
(Luk. 7: 6 - 9) 

22. Kjære Gud, mitt hjertes innerste ønske er å behage 
deg. Jeg skjønner at det bare er mulig gjennom tro. Derfor 
ønsker jeg å søke deg av hele mitt hjerte, og betro deg 
mitt liv. Jeg betror mitt liv til deg og ber deg leve ditt liv 
gjennom meg. (Hebr. 11:6) 

23. Herre Jesus, sann tro kommer fra deg alene. Du er 
troens opphavsmann og fullender. La meg leve i 
fullstendig avhengighet av deg i tro (Rom. 14: 22 - 23) 

24. Kjære Herre, evangeliet om Kristus er i sannhet gode 
nyheter. Men ditt Ord gjør det klart at jeg må tro for å ha 
noen nytte av det. Din vei er «av tro til tro». Mitt kristne 
liv begynte da jeg trodde på deg. Derfor, ved tro betror jeg 
Kristus å leve gjennom meg. Nå lever jeg - ved tro!  
(Rom. 1: 16 - 17) 

25. Ta tid til å be for de 65.6 millioner flyktninger i verden 
(Kilde: New York Times). I over 50 land opplever kristne 
svært sterk og ekstrem forfølgelse. I 2016 ble omkring 90 
000 kristne drept for sin tro (Kilde: Åpne Dører). Be for 
Jesu etterfølgere, at de må fokusere på Guds løfter og leve 
hellig og gudfryktig. (2. Pet. 3: 13 - 14) 

26. Menneskelige filosofier og ideologier dominerer 
den politiske verden. Be om en moralsk og åndelig 
vekkelse i Norge. Be om at Gud må reise opp ledere 
som frykter Gud og som respekterer menneskers 
personlige frihet til å velge på bakgrunn av egen 
samvittighet. (1. Tim. 2: 1 - 4)



13. Skjult synd og syndige vaner vil effektivt hindre en 
kristen fra å vokse i tro og helliggjørelse. Be om at Gud 
måtte skape et rent hjerte og fornye en stødig ånd inne i 
deg (Salme 51:12). 

14. Gud ser etter trofaste og ærlige disipler som er 
villige å gi seg selv for ham. Ja, seg selv - ikke bare 
tiende og gaver! Be om at Ordspråkene 3:5 - 6 må bli 
valgspråket i livet ditt.  

15. I juni 2017 vedtok TWR sitt internasjonale styre 
enstemmig å ansette Lonnie Berger som TWR sin 
internasjonale leder for «Troens Menn». Be om visdom 
og ledelse når Lonnie går inn i denne tjenesten i 
desember 2017.  

16. For flere år siden stilte en afrikansk bror fra 
Mosambik dette utfordrende spørsmålet: "Hvorfor har 
ikke TWR programmer for menn? Vi menn trenger mye 
hjelp". På grunn av denne utfordringen kom TWR-
programmet «Troens Menn» på radio. De første 20 
programmene i serien er allerede produsert på norsk og 
du finner dem på www.troensmenn.no. Be om at menn 
må utvikle seg til åndelige ledere gjennom «Troens 
Menn». 

17. Millioner av kristne kvinner har gjennom tiår bedt 
slik: "Kjære Gud, hjelp menn. Lær dem å bli bedre 
ektemenn, bedre fedre og den åndelige lederen i sine 
familier." «Troens Menn» tar opp disse spørsmålene. 
Be om at flere menn må lytte til disse 
radioprogrammene, diskutere programmene og 
omsette i praksis det de har lært.  

18. Edmund Spieker og Lonnie Berger fra TWR vil 
tilbringe 20 dager i Brasil i løpet av oktober for å trene 
og utdanne menn til å bruke studieopplegget til «Troens 
Menn». Be om at mange grupper må bli dannet for å 
trene og utdanne menn i Brasil til å leve med Gud, og at 
de må lykkes i å vinne andre menn for Kristus. (Ef. 6:19) 

19. I 2. Kor. 4:8 innrømmer Paulus: "På alle vis er vi 
trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse." Folk 
i tjeneste møter ofte et voldsomt press og bærer tunge 
byrder. Be for staben til Norea og våre partnere rundt 
om i verden, at Gud må være deres styrke og at de i sitt 
hjerte må ha glede og fred når de kringkaster evangeliet 
til de som er uten Kristus.  

4. Herre Jesus, din vei er troens vei. Kong David 
erklærte frimodig hva han trodde var sant. La meg få 
ha den samme troens ånd, i tillit til deg.  

5. Menn kjenner seg ofte ensomme og isolerte. Be 
for ensomme menn, at de må utvikle et tillitsfullt 
forhold til andre trosbrødre, der de kan være åpne og 
ærlige om sine vanskeligheter, slik som David og 
Jonathan (1. Sam. 18).  

6. Det er et stort behov åndelig veiledning i dag. Be 
om at menn målrettet må søke fellesskap med andre 
menn for veiledning, og åpent dele sitt liv med Gud, 
og jevnlig komme sammen til åndelig fellesskap  
(2. Tim. 2:2).  

7. Be for menn som ikke har veiledere at de sterkt 
må ønske det og være mottakelige og lærevillige i 
prosessen (Matt. 5:5, 11:29). 

8. Jesus sendte alltid disiplene sine ut i forskjellige 
oppdrag to og to, aldri alene. Be om at menn må 
finne en trofast kristen bror som kan vandre 
sammen med dem i et åpent og gudfryktig brorskap. 
(Mark. 6:7, Fork. 4:10) 

9. Be om at menn må finne og være trofaste i et 
kristent fellesskap med andre menn. Be om at de vil 
være i stand til å gi åndelig oppmuntring til andre 
også. (Hebr. 10:25) 

10. Vår verden er full av hindringer, forvirring og 
fristelser. Derfor er streng disiplin vesentlig for 
åndelig vekst. Be om at vi kristne menn må være 
villige til å bruke nok tid alene med Herren, for å gi 
Han anledning til å forandre vårt sinn. 

11. En kristen leder er alltid under angrep på en eller 
annen måte. Be om praktisk og åndelig beskyttelse 
for pastorer og andre kristne ledere. (1. Tim. 2:2) 

12. Hensikten med livet vårt er å gi Gud ære - og 
invitere andre inn i Hans hellige nærvær. Be om at vi 
måtte lykkes med dette! (Joh. 15:8) 

Bønnekalender for august 2017 

1. Herre, jeg var en håpløs og hjelpeløs synder. Likevel 
inviterte du meg til å ta i mot Jesus slik at jeg kunne bli 
et Guds barn. Fordi jeg tror at Jesus Kristus er Guds 
Sønn, tar jeg i mot deg som min Herre og Frelser i mitt 
liv. Takk Gud for at jeg får være et Guds barn gjennom 
Jesus Kristus, min Herre (Joh. 1:12).  

2. Kjære Herre, en gang trodde jeg at troen satt i hodet, 
men nå vet jeg at det er i mitt hjerte den bor. Du er 
Ånd, derfor må jeg ta i mot deg i mitt hjerte - i min 
ånd. Hver dag vil jeg tro på deg av hele mitt hjerte, og 
tillitsfullt legge mitt liv i din hånd. La meg godta ditt 
Ord uansett hva jeg tenker eller føler (Rom. 10:9 - 10).  

3. Himmelske Far, jeg forstår at i følge ditt Ord er loven 
som gjelder i ditt himmelske rike troens lov. Sett meg i 
stand til å leve som Abraham, trosforbildet. La meg 
leve i avhengighet av deg ved å vitne om min tro slik 
Abraham gjorde. La meg leve i tro. (Rom. 3:27).  




