
26. Mange menn har ikke fått nødvendig opplæring for 
å lykkes i sine ekteskap, med sine barn eller med Gud. 
TWR prøver å gi praktisk og åndelig hjelp til menn over 
hele verden gjennom bønn, kringkastingsprogram som 
«Troens Menn». Fokus er på menns behov og praktisk 
opplæring i å være Kristi etterfølgere. Be om visdom 
etter som «Troens Menn» utvikler seg (Jak. 1,5).  

27. Når en mann feiler, går det også utover kone og 
barn. Menn er nøkkelen til å forvandle en kultur for 
Kristus. Menns atferd påvirker konene, barna, 
menigheten og kulturen. Djevelen ønsker ikke at menn 
skal påta seg sin oppgave som ledere. Be om at menn 
overalt må bli det Gud hadde tenkt dem å være, og at 
«Troens Menn» kan være et redskap for dette (1 Kor. 
16, 13 -  14). 

28. Menneskene ble etter syndefallet fanget av synden 
og trenger å bli gjenløst. Heldigvis betalte Kristus 
prisen for oss på korset. Ved å tro på Ham kan 
menneskene igjen bli frie og motta frelsens gave og bli 
Guds barn. Be om at du må bli en trofast Kristi 
etterfølger, og at du må bli til velsignelse i din familie 
(1 Kor 4, 2).  

29. Gud ønsker at menn skal ha sitt fundament på den 
evige klippen, som er Kristus og hans Ord. Be om at 
du må være klarsynt, fri fra fordom og sterk i din 
forpliktelse på bibelske prinsipper når du skal navigere 
i en urolig tid. Forkynn hans storhet som kalte deg ut 
av mørket og inn sitt underfulle lys (1 Pet 2, 9).  

30. Menn har gjennom alle tider blitt rammet av 
identitetskriser. Det begynte da Adam sluttet å tilbe 
Gud og trodde løgnen at han kunne greie livet bedre 
uten Gud. Eksemplet på en mann som svarte til Guds 
forventning, er kong David (1 Sam. 13, 14). Han var 
ikke fullkommen, men hadde viktige egenskaper som 
vi bør strekke oss mot. Han var ydmyk av hjertet. Han 
elsket Herren høyt. Han stolte på Gud og han styrte 
med glød. Han var modig i sin motstand mot alt vondt 
og han angret sin egen synd. Be om at Gud må gjøre 
deg til en slik mann! 

18. Stadig flere menn er alenefedre som forsøker å få 
arbeid og forelderansvar til å gå sammen. Be om at 
Herren måtte styrke og oppmuntre dem (Jes.30,15) 

19. Når et barn farer vill, kan han eller hun skape splittelse 
mellom mann og kone. Be om at Gud må bringe fedre i 
en slik situasjon nærmere sine koner i gjensidig 
underkastelse (Ef. 5, 21). 

20. Til tider kan menn føle at de er i en umulig situasjon. 
Deres koner er ulykkelige, arbeidet er hardt og utrivelig og 
barna er mer en utfordring enn en velsignelse. Be om at 
disse mennene må vende seg til Gud med sine tunge 
byrder og ikke til verden (Salme 61, 2).  

21. Å se på pornografi og elske sin kone er uforenelig. Be 
om at Gud må hjelpe menn til utelukkende å ære sine 
koner i tanke og handling (Fil. 4, 8). 

22. Jesus lærte disiplene sine å be. Vær villig til å be Jesus 
om å lære deg også og gjøre deg til en bønnens mann. Be 
om at menn må lære sine barn hvor viktig det er å be og 
hvordan de skal be (Matt. 6, 9 - 13). 

23. Første september 2017 begynte Lonnie Berger i TWR 
på full tid som global leder for «Troens Menn». Lonnie 
har lang erfaring med veiledning og kursing av menn, og 
er forfatter av boken «Troens Menn» som brukes i 
mannsgrupper. Hans ønske å hjelpe menn til å elske sine 
koner, undervise barna sine, kjempe for å forbli moralsk 
rene og klynge seg til Gud når tidene er vanskelige. Be om 
at Lonnie må få visdom fra Gud i sin nye tjeneste (Kol. 3, 
17). 

24. Jesus sa at han kom for "å forbinde dem som har et 
nedbrutt hjerte og sette fanger fri". Millioner av menn 
over hele verden er nedbrutt og fanget i avhengighet til 
pornografi. «Troens Menn» internasjonalt arbeider med å 
produsere radioprogram, som vil hjelpe menn ut av 
denne avhengigheten, som er blitt en verdensvid epidemi. 
Be for Kent Darcy og Bob Reehm som jobber med dette, 
at de må bli ledet av Guds Ånd (Ef. 6, 19) 

25. I oktober er Edmund Spieker og Lonnie Berger fra 
«Troens Menn» i Brasil for å starte grupper og trene 
ledere. Be om at Gud må kalle en hær av kristne til å vinne 
nye menn til å bli Kristi disipler. Be om at Gud må sørge 
for de rette mennene til å legge et godt grunnlag for å 
bygge opp «Troens Menn» i Brasil (2 Tim.2, 2). 



12. Herre Jesus, jeg forstår at jeg i min tanke ofte 
begrenser storheten din. Åpne mine åndelige øyne slik 
at jeg kan se at du har gjort meg til en ny skapning i 
Kristus. La meg forstå at din kraft er tilgjengelig for meg 
gjennom Kristus (Ef. 1, 18 - 19). 

13.  Siden Herren er hellig, skal vi komme med 
ærbødighet når vi ber. " For så sier Den Høye, Den 
Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer 
navnet Hellig" (Jes. 57, 15a). Derfor kommer vi med 
ydmykhet inn i Hans nærvær: "I det høye og hellige bor 
jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden, for å 
gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste 
hjerter levende" (Jes. 57, 15b).  

14. Når Moses bad, var han klar over at han var en del 
av mange generasjoner med bønnekjemper. Når vi ber, 
tar vi vår plass blant disse. "En bønn av Moses, Guds 
mann. Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til 
slekt. Før fjellene ble født og du skapte jorden og 
jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud." (Salme 
91, 1 - 2). 

15. Jesus sa til sine disipler, "Jeg har inderlig medynk 
med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og 
de har ikke noe å spise. Sender jeg de hjem fastende, vil 
de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet 
langveis fra." (Mark. 8, 2 - 3). Derfor mettet han 
mirakuløst mengden av søkende. La oss be om at 
radiolytterne til «Troens Menn»-programmene må bli 
åndelig mettet og stole på Herren at han også vil ta seg 
deres timelige behov. 

16. Se på profetien om Israel i dalen med de tørre ben: 
"Så sier Herren Herren til disse benene: Se jeg lar det 
komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge 
sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke 
dere med hud og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. 
Og dere skal kjenne at jeg er Herren" (Esekiel 37, 5 - 6). 
Gud samler nasjonen Israel på forunderlig vis. Be om at 
mange av dem må bli åndelig levende gjennom å tro på 
Jesus som sin Messias og Fredsfyrste.  

17. Vi ber om at radiolyttere må åpne ører og hjerter for 
evangeliet. Herrens invitasjon lyder i dag i alle kulturer: 
"Se jeg står for døren og banker. Om noen hører min 
røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde 
nattverd med ham, og han med meg" (Joh. Åp. 3, 20). 

5. Personlighet omfatter en manns forstand, 
tanker, ideer, motiver, hensikter, temperament, 
dømmekraft, oppførsel, fantasi, oppfatningsevne, 
følelser, kjærlighet og hat. Be om at vi som menn 
må legge vinn på å tilegne oss bibelske 
personlighetstrekk (2 Pet. 1, 5 - 8).  

6. Det er sagt at «tanker skaper vaner som påvirker 
personligheten». Herre, hjelp oss til å ha rene 
tanker som gir oss gudfryktige vaner, som hjelper 
oss å likne mer på Kristus. (Apg 4,13).  

7. Å utvikle personligheten vår er ikke bare til nytte 
for oss selv, men gir anledning til å tjene Gud og 
vår neste på en god måte. Be om at menn må få se 
hvordan personligheten deres påvirker andre 
(Mark. 12, 30 - 31).  

8. Evangelisten D.L.Moody sa: «Ta vare på din 
personlighet, så vil ditt omdømme ta vare på seg 
selv.» Ofte er vi mer opptatt av hva andre tenker 
om oss enn hva Gud tenker om oss. Be om at 
menn må vise gudfryktighet både i sitt private og 
offentlige liv (1 Joh. 1, 7). 

9.  Kjære Gud, jeg har bedt lenge uten å se 
resultater. Takk for at du lærer meg mer gjennom 
bønn enn det jeg forstår. Jeg må be i tro, og så gå i 
tro der din Ånd leder meg. Jeg skjønner at jeg må 
være mer tålmodig! (Hebr. 10, 35)..  

10. Himmelske Far, ditt Ord sier at bønn må ha 
med en forventning om tro. Sett meg i stand til å 
være som kong David som ventet håpefullt på deg.  
Gi meg, Gud, nåde til å be med håp til deg (Salme 
62, 6).  

11. Herre, ditt Ord sier at en tro uten gjerninger er 
død. Hjelp meg til å leve i tro og i fullstendig 
avhengighet av deg, slik at du kan virke gjennom 
meg. Sett meg i stand til å samarbeide med deg 
ved å stole på at troen holder. Slik som Jakobs ord 
minner oss om, vil min tro bli synlig! (Jak. 2, 17 - 
18). 

Bønnekalender for september 2017 

1. Husk at vår fiende hele tiden prøver å hindre oss i å 
bruke tid på å være sammen med Herren. Gjør det til 
en vane, uansett omstendigheter, å ha en stille stund 
sammen med Jesus hver dag. Be om at han må 
beskytte deg mot åndelig sløvhet (1 Pet.5, 9). 

2. Da Peter ble invitert til å besøke høvedsmannen i 
Cæsarea(Apg. 10) forsikret Herren Peter gjennom et 
syn at Gud ikke gjør forskjell på folk. Evangeliet er for 
alle. Be om at Gud må bruke deg til å bringe evangeliet 
til "alle folkeslag" i Jesu Kristi navn. (Matt. 28, 18 - 20).  

3. Som Jesu etterfølgere skal vi være med på å oppfylle 
misjonsbefalingen. Spør Jesus hvem han vil at du skal 
innby til å bli hans disipler (Apg. 10, 42 - 43). 

4. Dersom du faller i synd, ikke prøv å skjule den. Løp 
til Herren og bekjenn alt for Ham - og eventuelt for de 
du har fornærmet. Dersom du skjuler synden, vil den 
ødelegge deg innenfra. Men når du ærlig bekjenner 
dine misgjerninger, elsker Herren å tilgi og fornye din 
åndelige styrke. (Salme 32, 4 - 5).  




