
26. Noen menn har blitt adoptert, eller har et ødelagt 
forhold til sine jordiske fedre. Men i Kristus har vi fått 
en ny identitet som Guds barn og vissheten om at vi 
ber til en Gud som ønsker oss velkommen. «Dere fikk 
jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. 
Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: 
‘Abba, Far’. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at 
vi er Guds barn» (Romerne 8,15,16). 

27. Når livet er vanskelig kan vi bli oppmuntret av Den 
Hellige Ånd. Kristus ga dette løftet at han har tatt bolig 
i de troende: «Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, 
som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere 
alle ting, og minne dere om alt det som jeg sagt 
dere»(Johannes 14, 26). 

28.Så mange av våre utfordringer synes 
uoverkommelige. Slik var det stattholderen i Israel 
følte det da han kom tilbake til det ødelagte Jerusalem. 
Løftet han fikk, gjelder også for oss i dag: «Ikke ved 
makt, ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, 
hærskarenes Gud» (Sakarja 4,6). 

29. «Lever vi i endetida?» Dette spørsmålet har endatil 
blitt stilt i sekulære media i lys av naturkatastrofene 
som har rammet jorda i løpet av de siste månedene. 
Be om at vi må være forberedt når Jesus kommer 
tilbake. «Og det skal vise seg tegn ... folkene bli grepet 
av angst ... hav og brenninger bruser ... Da skal de se 
Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor 
herlighet» (Lukas 21, 25 og 27).  

30.Når Lonnie Berger overtar som global leder for 
Troens menn, vil fokuset fortsatt være å kalle kristne 
menn tilbake til deres fremste oppdrag: Å være 
gudfryktige ledere i familien og lokalsamfunnet. Be for 
Lonnie og teamet hans denne overgangsperioden 
(Esekiel 22, 30). 

19. Den beste måten å påvirke styresmaktene på, er å be 
for dem. Kampen om menneskets hjerte og skjebne er 
utkjempet i himmelen. Søk Guds nærhet med 
ærbødighet, og gå i forbønn for menn og kvinner i høye 
stillinger i tro og i Jesu Kristi navn (1. Timoteus 2,1). 

20. Vær villig til å lytte til Guds ord, og adlyd signalene fra 
Den Hellige Ånd. Om andre skulle spotte og latterliggjøre 
deg, stol på at Herren leder og styrer din gang. Han vil 
ære deg (Jesaja 66,2). 

21. Om du har sinneutbrudd, bør du ikke unnskylde 
oppførselen din eller skylde på andre. Be Herren om å 
vise deg hvor frykten og frustrasjonen i livet ditt kommer 
fra. Tilgi de menneskene som skader deg i Jesu navn, og 
la Den Hellige Ånd få kontrollere følelsene dine 
(Galaterne 5,16, 17).  

22. Be for TWRs tjeneste for menn. Den månedlige 
«Troens menn» - kalenderen, «Troens menn» -
programmene på internett og lokale radiostasjoner, og 
EMAWs disippeltreningskurs er en tretannet 
tilnærmingsmåte som inviterer menn til å ha et nært 
forhold til Gud og helhjertet tjene ham. 

23. Bruk Guds instrukser til å motstå det ondes angrep 
(Ordspråkene 4, 23-27). Vær forberedt på kamp, og ikle 
deg Guds fulle rustning (Efeserne 6,10-18). 

24. Noe som forhindrer fellesskap og bønn, er 
fordommer. Men Gud er upartisk, og Troens menn er for 
alle, uavhengig av etnisitet og nasjonalitet. «Når dere 
påkaller som Far ham som dømmer, uten å gjøre forskjell, 
enhver etter hans gjerninger da ferdes i frykt i deres 
utlendighets tid» (1. Peter 1,17). 

25.Som forbedere må vi fremme rettferdighet og sannhet. 
Selv om verden er full av urettferdighet, må vi være salt og 
lys som venter på Jesus. Åpenbaringen 15,3 profeterer om 
denne triumfen: «De synger Guds tjener Moses` sang og 
Lammets sang, og sier: ‘Store og underfulle er dine 
gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og 
sanne er dine veier, du folkenes konge!’» 



12. Herre Jesus, når jeg ser tilbake på livet mitt, er det 
tydelig at mye av mitt strev har vært forgjeves. Jeg 
ønsker at livet mitt, at alt jeg sier og gjør, skal bety noe. 
Derfor gir jeg opp alle kjødelige anstrengelser for å virke 
for deg. Jeg stoler på at du arbeider gjennom meg. Takk 
Herre, for at min gjerning ikke er forgjeves (1.Korinterne 
15, 58). 

13. Himmelske Far, takk for at du har gitt meg et nytt 
hjerte. Nå som jeg har et sinn likt ditt, kan jeg elske deg 
av hele mitt hjerte. Jeg ønsker å gjøre det du vil fordi jeg 
elsker deg. Min kjærlighet til deg tvinger meg, ved Den 
Hellige Ånd, til å gjøre hva du enn måtte be meg om. 
Jeg elsker deg, Herre (Johannes 14,15, 23). 

14. Herre, nå som du lever i meg, tvinger Guds 
kjærlighet meg til å handle på dine bud som uttrykker 
din vilje og ikke lenger er tunge. Jeg er glad for at jeg 
kan følge deg.I Kristus er det derfor naturlig for meg å 
holde dine bud (Johannes 5,3). 

15. Nyhetene verden over gjenspeiler endetiden Jesus 
snakker om i Lukas 21,25-26. Det er en tid med 
naturkatastrofer, krig og rykte om krig. Han advarer 
disiplene mot å bli bedratt og uroet av falske profeter. 
Be om å få et sinn som fokuserer på Guds løfter, og et 
hjerte som hviler i Fredsfyrstens omsorgsfulle 
kjærlighet (Hebreerne 13,8). 

16.Da Jesus kom til vår verden, kom han som Guds lys 
til dem som lever i dødsskyggens dal (Jesaja 9, 2). Vær 
en Jesu etterfølger, og be om at andre gjennom livet ditt 
må få oppleve det håpet og livet Jesus gir. 

17. Å så tvil om Guds bud og få sannheten til å se 
relativ ut, var satans onde plan i Edens hage. Trenden 
om å forkaste moral og absolutt sannhet florerer i 
vestlige samfunn. Be om visdom og mot til å være lys 
og salt i omgivelsene dine (Matteus 5,10 - 12). 

18. Kristen tradisjon og klesdrakt har ikke i seg selv 
makt til å forandre. Du må være født på ny for å se 
Guds rike (Johannes 3, 3). Du må være i Kristus, en ny 
skapning, for å oppleve det nye livet i han (2.Kor 5,17). 
Dersom du ikke har tatt imot Jesus som din frelser, kan 
du be Han nå om å komme inn i ditt liv. 

5. Kong David syndet mot Gud ved å telle 
soldatene sine i stedet for å stole helt og fullt på 
Gud (2. Samuel 24, 2). På samme måte kan vi bli 
fristet til å stole på egen styrke, arbeidet vårt 
bankkontoen eller forsikringene vi har. Uansett 
hvilken situasjon du er i, kan du stole på Herren. 
Om du synes det er vanskelig, kan du be ham om å 
hjelpe deg (Sakarja 4,6). 

6. Når man har ferie kan en bli fristet til å bruke 
mer penger enn det som er klokt, eller mer enn det 
en har. Be om at menn må være hederlige når det 
kommer til penger, og om at de kan forvalte klokt 
med tanke på kone og barn (Filipperne 4:19). 

7. Be om at menn må akseptere sitt Gudgitte 
ansvar til å forsørge familien. For noen kan dette 
være en overveldende utfordring. Dersom du har 
det slik må du ikke gi opp, men stol på at Gud vil 
hjelpe deg (1. Titus 5,8). 

8. Noen menn tror at å lære barn åndelige 
sannheter er konas eller menighetens ansvar. Be at 
Gud måtte gi alle fedre en sterk trang til å lære sine 
barn sannheten om Gud både i ord og gjerning 
(Ordspråkene 1,8). 

9. Mange kvinner bringer sår fra fortida inn i 
ekteskapet. Dette kan være en grunn til at de blir 
kranglevorne og vanskelige å elske. Be at menn må 
søke styrke hos Gud til å elske og sette kona høyt 
(1. Kor 13,7). 

10. En sint ektemann kan ødelegge livet både for 
kone og barn. Be om at menn må forstå at sinne er 
synd, og angre og søke hjelp til å overvinne det 
(Ordspråkene 14, 29). 

11.Kjære Gud, det er lett å si at du er Herre. Til 
tider skjønner jeg at jeg ikke gjør det du vil jeg skal 
gjøre. Det viser at jeg ikke fullt ut har overgitt mitt 
liv i dine hender. Derfor overgir jeg meg til deg. Jeg 
anerkjenner deg som Herre over hele mitt liv 
(Lukas 6, 46).

Bønnekalender for november 2017 

1. Be for kristne ledere i dag at Gud må hjelpe dem til å 
holde fokuset på Jesus og hans kall til å forkynne 
evangeliet for hele verden (Lukas 24, 47). 

2.  Apostelen Paulus fortalte de troende i Tessalonika 
at de ville være «… vår hederskrans når vi står for vår 
Herre Jesus i hans komme» (1. Tessaloniker 2,19). Er 
du en slik visjonær misjonær for Jesus slik apostelen 
Paulus var? Hvis ikke kan du be Jesus om å gjøre deg 
til det.  

3. Apostelen Paulus sa dette til menigheten i Galatia: 
«Jeg er korsfestet med Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, 
men Kristus lever i meg» (Galaterne 2,20). Be at Jesus 
må leve i og gjennom deg. Du lar Gud forandre deg 
når du bruker tid med Ham (2. Korinterne 3,18). 

4. Alle møter vi hindringer i livet, og av og til føler vi at 
vonde makter overvelder oss helt. Men Jesus Kristus 
beseiret de vonde maktene på Golgata, en gang for alle 
(Kolosserne 2, 15). La Herren ha kontroll, og lev et 
seierrikt liv.




