
26. «Troens Menn»-programmene er på ni språk og er 
ment å hjelpe menn til å se at hovedutfordringene de 
møter i livet blir besvart av Gud i Hans Ord. Be om at 
«Troens Menn»-programmene må berøre menns 
hjerter rundt i verden og gi dem kunnskap og 
kjennskap til Kristus som kan gjøre dem til de menn 
Gud ønsker at de skulle være (Rom. 10, 17). 

27. «Troens Menn» er TWR sitt mannsarbeid som i 
tillegg til bønnekalenderen inkluderer 
radioprogrammer og et eget bibelstudieopplegg for 
menn. Bibelstudieopplegget er snart i sin helhet 
oversatt til norsk. Mannsgrupper kan begynne å bruke  
dette i 2018. Be om at flere menn må leve med Gud, 
og deler sin tro med andre menn (Ef. 6, 19). 

28. Når Lonnie Berger blir den nye lederen for TWR sitt 
mannsarbeid, vil det bli lagt vekt på å bruke «Troens 
Menn» sitt bibelstudieopplegg for å følge opp de som 
responderer på våre program. Nye «Troens Menn» - 
grupper blir dannet i Brasil, Uruguay, Colombia og 
Venezuela. Be om at disse mennene må bli forandret 
av Guds ånd til å bli mektige troskjemper (Hebr. 4, 12). 

29. Dersom du undrer deg over hva som er Guds vilje 
med ditt liv, les 1. Tess. 5, 16 - 18: «Vær alltid glade! Be 
uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje med 
dere i Kristus Jesus.» Be om at du skal bli oppmuntret 
til å bli en Ordets gjører. 

30. Mange aktivister og sekulære media anklager de 
kristne for å være aggressive og intolerante. Be om 
Guds visdom til å reagere rett, og bevis gjennom ord 
og gjerning at du er drevet av Kristi kjærlighet. «Ja, 
salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver 
allslags vondt på dere for min skyld» (Matt. 5, 11). 

31. Be for kristne menn i land der hat og forfølgelse av 
kristne er voldsom. Be for dem at de må finne sin 
tilflukt, visdom og styrke i Herren når de prøver å 
beskytte sine familier mot de onde angrepene fra 
ekstremister og kriminelle. I mer enn 60 land blir 
kristne forfulgt av sine regjeringer og naboer, bare 
fordi de tror på Jesus Kristus (1. Pet. 4, 15 - 16).

20. Når du møter problemer og utfordringer som er 
overveldende, søk hjelp og omsorg hos Gud slik Abraham 
gjorde: «Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som 
hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham 
gikk bort, tok væren og ofret den som brennoffer i stedet 
for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet «Herren 
ser»  (1. Mos 22, 13 - 14). 

21. Av og til gjør langvarige problemer oss mismodige. Må 
vi i våre bønner få samme oppmuntring som Hanna fikk 
av presten: «Gå bort i fred! Israels Gud skal gi deg det du 
har bedt ham om. ..... Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk 
seg mat, og så ikke lenger så sorgfull ut» (1. Sam. 1, 17 - 
18). 

22. Jesus Kristus sa: «Om noen tørster, han komme til 
meg å drikke. Den som tror på meg, som Skriften har 
sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende 
vann. Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som 
trodde på ham ...» (Joh. 7, 37 - 39). La oss be om Den 
Hellige Ånds fylde i møte med dagens utfordringer (Ef. 5, 
18). 

23. Mesteparten av jordas befolkning følger filosofer og 
profeter som er døde. Vi ber om at evangeliet om Kristi 
oppstandelse vil bringe frelse til de som hører. På 
pinsedagen forkynte apostelen Paulus: «Så la hele Israels 
folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til 
Messias, denne Jesus som dere korsfestet» (Apg 2, 36). 

24. Den som er ufrelst prøver naturlig nok å gjøre seg 
fortjent til frelse ved gjerninger. Må Gud bruke Norea og 
TWR sine radio- og TV-programmer til å åpne deres øyne 
for nådens evangelium. «For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Det 
er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg» (Ef. 2, 
8 - 9). 

25. I misjonsbefalingen sa Jesus: «Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler...... og lærer dem å holde alt jeg har 
befalt dere». Planen Gud har for å nå verden er å gjøre 
mennesker til Kristi disipler. TWR og Norea sitt 
mannsarbeid «Troens Menn» ønsker å sette større fokus 
på disippelskap og etterfølgelse som en helt sentral måte 
å utbre evangeliet på. Be om at Gud må reise opp menn 
og kvinner over hele verden med sinnelag og utrustning til 
å fullføre Kristi misjonsbefaling. (Matt. 28, 18 - 20).



12. Apostelen Paulus oppmuntrer oss hele tiden til å 
kjempe for å leve hellige liv. Ingen av oss kan lykkes 
med dette i vår egen styrke. Be om at Gud må forandre 
deg innenfra som bare han kan (Fil. 2, 13). 

13. Når du blir oppmerksom på at en bror eller søster i 
Kristus har syndet mot Gud, vær ikke for snar til å 
dømme. Be Herren om visdom til å se hvordan du kan 
hjelpe han eller henne til å komme på beina igjen. Be 
om at du må få visdom til å hjelpe trossøsken til å 
vokse i troen (Matt. 7, 1). 

14. Takk Gud i dag for at du er i live både fysisk og 
åndelig. Takk for at du en dag skal få se Jesus ansikt til 
ansikt (1. Tess. 5, 16 - 18). 

15. En manns sinn blir formet og påvirket gjennom 
daglig tid med Gud. Be for deg selv at du må klare å 
prioritere tid sammen med Gud i bønn og bibelstudium 
(Kol. 3, 16). 

16. Å ha sinnet vendt mot Gud i hverdagen, er et flott 
og bibelsk forsett. Øv deg på å være i bønn i ditt indre, 
og å finne glede i å ha en nær relasjon til Herren (Lukas 
18, 1). 

17. Jesus sa: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler.» 
Disipler er studenter, elever og etterfølgere av Jesus. Be 
for og oppmuntre menn til å være mer enn 
sympatisører, men at de blir helhjertede disipler og 
etterfølgere i Kristi skole (Joh. 8, 31 - 32). 

18. Maling dekker utsiden og gir et fint inntrykk utad, 
selv om innsiden er flekkete. En synd trenger inn i 
hjerte, sjel og sinn. Be om at livet ditt må være mer enn 
bare «ytre maling» som «religionsutøvelse» og kirkelig 
engasjement. La i stedet Kristi ånd gjennomsyre hver 
eneste del av ditt liv og din natur (Gal. 2, 20). 

19. Å bli Kristus lik er som oftes et resultat av 
helliggjørelse. Be Herren om å øke din trang til å bli 
Kristus lik i møte med dine daglige utfordringer. La han 
få prege din personlighet ved å sette ham først i dine 
valg i livet (Rom. 8,29).

4. Kjære Gud, når jeg leser ditt Ord og ser på mitt 
eget liv, innser jeg at jeg ikke strekker til. Jeg har et 
sterkt ønske om at ditt Ord ikke bare skal være i 
hodet, men at det også skal ta bolig i hjertet mitt 
og bli synlig gjennom mitt liv. La Ordet ditt bli 
levende i meg, og sett meg i stand til å bli en 
Ordets gjører (Jak. 1, 22). 

5. Altfor ofte er hemmeligheter og synd knyttet 
sammen. Be om at Gud må oppmuntre menn til å 
være villige til å dele sine vanskeligheter med sine 
koner (Jak. 5, 6). 

6. I et konfliktfylt ekteskap skylder ektefellene ofte 
på hverandre for sine problemer. Be om at 
ektemenn, som husets herre, må opptre rettferdig, 
elske, være tilgivende og leve ydmykt med Gud og 
sine koner (Mika 6, 8). 

7. I Ordspråkene er kona beskrevet som den 
«elskelige hind». Dette er et bilde på en som er 
sart og sårbar. Be om at vi menn, når det kommer 
til fysisk intimitet, må behandle våre koner med 
ekte og dyp hengivenhet (Ordspr. 5, 19). 

8. Barn trives i en atmosfære der de blir 
oppmuntret, bekreftet og støttet. Be om at vi som 
fedre må bruke våre ord til å oppmuntre og bygge 
opp våre barn og ikke bryte dem ned (Ordspr. 12, 
18). 

9. Jesus var en mann som gråt ved Lasarus grav, 
men som likevel var sterk nok til å tåle romernes 
voldsomme tortur. Be om at vi menn må leve opp 
til Jesu eksempel gjennom å kombinere det 
maskuline med varhet og følsomhet når vi 
forholder oss til våre sønner og døtre (Joh. 19, 5). 

10. Djevelen prøver ofte å overbevise oss om at vår 
synd er for stor til å bli tilgitt. Dessverre lykkes han 
ofte. Noen mennesker bærer på egen synd 
samtidig som de tror at den onde forteller dem 
sannheten om dem selv. Be om at menn må forstå 
at ingen synd er for stor til å bli tilgitt (Rom. 5, 20). 

11. Takk Gud i dag for det Bibelen lærer oss: at når 
vi bekjenner våre synder for ham, er han villig til å 
tilgi dem, uansett hvor store og fæle våre 
misgjerninger måtte være (1. Joh. 1,9).

Bønnekalender for oktober 2017 

1. Herre, av og til kjenner jeg på tvil. Da kan det være 
godt å tenke på apostelen Tomas. Det er en trøst å vite 
at jeg ikke er den eneste. Jeg ber deg styrke min tro 
som du gjorde med Tomas. Du er troens 
opphavsmann og fullender. Jeg betror deg mitt liv! 
(Joh. 20, 24 - 27). 

2. Herre Jesus, det er lett å bli distrahert av 
omstendighetene rundt oss. Når jeg er i nød, er du den 
usynlige Gud - den allmektige , og den alltid 
nærværende hjelper. Hjelp meg å tro selv om jeg ikke 
ser deg. Sett meg i stand til å se deg midt i prøvelsene 
og legge mitt liv i dine hender. Du er min Herre og min 
Gud! (Joh. 20, 28 - 29). 

3. Himmelske Far, av og til kjenner jeg på et behov for 
konkrete tegn fra deg. La meg se tegnene du allerede 
har gitt meg gjennom ditt Ord, og sett meg i stand til å 
forstå dem rett. Hjelp meg til å betro deg mitt liv. (Joh. 
20, 30 - 31). 




