
25. Gud vet om alt og han bryr seg. Du kan komme 
til ham med alle dine tvil og problemer (Fil. 4,6 - 7). 

26. Be om å få være en mann som har selvkontroll, 
som kjenner sin Bibel og som lever ut det han tror 
på. «Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, 
ellers vil dere bedra dere selv» (Jak. 1,22). 

27. Det er ingen overraskelse at alle slags sekulære 
ideologier går imot den bibelske sannhet. Dette er et 
endetidstegn (2. Tim. 3,1 - 7) Be om å være klar for å 
ta i forsvar og leve ut håpet som bor i deg. 

28. Utprøvingen av «Troens menn» - materialet i 
Brasil i oktober var svært vellykket. Disippelgrupper 
blir opprettet og et samordnet støtteopplegg blir lagd 
gjennom TWR Brasil. Be om at Herren må ta bolig i 
mange hjerter, og om at kristne menn må vokse i sin 
kjærlighet og tjeneste for ham. 

29. Be for Lonnie Berger, som har det overordnede 
ansvaret for TWRs verdensvide mannsarbeid. Han 
har overoppsynet med utviklingen av Troens menn. 
Lonnie oppmuntrer menn overalt til å basere sine liv 
på Kristi første og største bud (Matt. 22,37 - 38). 

30. Gudfryktige menn er nøkkelen til at familien blir 
velsignet og at kulturen påvirkes etter Guds vilje. Be 
for en moralsk og åndelig vekkelse blant kristne 
menn. Be om en hunger etter sannhet og en tørst 
etter et dypt personlig samfunn med Gud i ditt eget 
liv (Jer. 29, 13). 

31. Ta tid sammen med din familie til å tenke over 
velsignelsene og lærdommene dette året brakte, nå 
som 2017 går mot slutten (5. Mos. 8,2). Be om å ha 
et åpent hjerte og å få vandre med ham i tro og tillit 
inn i 2018.

18. Be om at menn må søke Gud når det gjelder arbeid 
og familieliv, slik at både kone og barn har et 
Kristusliknende forbilde å se opp til. «Da sa Jesus til 
disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må 
han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge 
meg»(Matt. 16,24). 

19. Menn kan føle seg utilstrekkelige om det er mål de 
ikke har nådd når året nærmer seg slutten. Slike følelser 
kan ofte føre til sinne, som sårer kona og barna. Be om 
at menn som kjenner på dette må finne styrke og 
tilstrekkelighet i Kristus. «Alt makter jeg i ham som gjør 
meg sterk» (Fil. 4, 13). 

20. Alle idrettsutøvere vet at det er viktig å disiplinere 
seg selv. Be om å være villig til å akseptere Guds tukt. « 
All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til 
glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved 
dette er blitt oppøvd, rettferdighetens salige 
frukt» (Hebr. 12,11). 

21. Herre Jesus Kristus gjorde det helt klart at det første 
og største budet er å elske vår Gud av hele vårt hjerte, 
sjel og sinn (Matt. 22,36 - 38). Vurder prioriteringene 
dine, og be Herren om å lære deg hvordan du kan elske 
ham mer. 

22. Be Herren om å skape i deg et nytt hjerte, ved å 
reflektere over det som står i 2. Tim. 3,16. 

23. Gud lover oss velstand når vi snakker om og 
reflekterer over hans bud dag og natt, og følger dem. 
Be om selvkontroll til å bruke kvalitetstid på hans Ord 
og lære hvorledes en lytter til hans stille og beskjedne 
stemme. «Denne lovens bok skal ikke vike fra din 
munn. Du skal grunne på den dag og natt, så akter du 
vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den» (Jos. 
1, 8). 

24. Jesus sa til disiplene sine: «Hittil har dere ikke bedt 
om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres 
glede skal være fullkommen» (Joh. 16,24). Dersom du 
er klar for å betro Kristus hele ditt liv og bli hans 
disippel, er dette løftet ditt også. 



10. Mange middelaldrende menn opplever en 
identitetskrise som omfatter penger, hvordan de 
framstår og hva de er gode på. Be at menn må finne sin 
identitet i å være Kristi oppriktige etterfølgere og at de 
må bli mer og mer Kristus lik uansett alder (1.Pet. 2,9; 
1.Joh. 3,1; Joh. 1,12). 

11. Herre, hjelp oss til å se oss selv som «den 
disippelen som Jesus elsket», slik det var for apostelen 
Johannes(Joh. 13,23;19,26; 21,7;21,20). 

12. Vi lever i en konkurransepreget og egoistisk kultur, 
hvor prangende materielle eiendeler og suksess settes 
høyt. Be at menn må anse det å ha fred med Gud og å 
bli Kristus mer lik som sin sanne lykke (Sal. 1). 

13. Herre, vi ber om at vi ikke må gi etter for fristelsen å 
måle oss etter samfunnets standarder. Lær oss å bruke 
din målestokk i samfunnet vi lever i.»Denne lovens bok 
skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag 
og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt som står 
skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal 
du gå klokt fram»(Jos. 1, 8 ). 

14. Media kan gjøre menn desillusjonerte, og de kan 
begynne å tenke at de må ha visse ting for å være 
lykkelige eller vellykket. Be at vi menn ikke må skikke 
oss lik med denne verden, men bli forvandlet av Jesus 
(Rom.12, 1 - 2). 

15. Menn kan føle seg presset til å bruke mer enn de har 
råd til på ferier og fester. Be om at ektemenn og fedre 
innretter seg etter sunne bibelske prinsipper med 
hensyn til hva som brukes på ferier. «Samle dere ikke 
skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver 
bryter inn og stjeler» (Matt. 6,19). 

16. Januar er den måneden i året da flest skiller seg. I 
vestlige samfunn er det flest kvinner som søker 
skilsmisse. Be om at Gud må drive menn til å se på 
kona som en dyrebar juvel (Ordsp. 31, 10). 

17. Barn oppdratt i kjærlighet kan bringe glede til sine 
foreldre. Be om at fedre oppdrar barna sine i bibelsk 
kjærlighet (Ordsp. 29, 17). 

4. Kjære Herre, jeg forstår at det er umulig å gjøre 
meg selv rettferdig i dine øyne ved å følge loven, 
for det er bare Jesus alene som er rettferdig. Du 
oppfylte loven da du ropte: «Det er fullbrakt!» 
Derfor vil jeg ikke prøve å rettferdiggjøre meg selv. 
Du lever i meg og er min rettferdighet, og jeg tror 
at du vil utføre dine rettferdige gjerninger gjennom 
meg (Rom. 10,4). 

5. Be Gud om å vise deg hva i livet ditt  som ikke er 
i overensstemmelse med hans vilje og som du må 
ta tak i. Gjør det til en vane å be denne bønnen:« 
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, 
og kjenn mine mangfoldige tanker» (Sal. 139,23). 

6. Bibelen viser oss at synd er mye mer enn 
åpenbare misgjerninger som å stjele, lyve og 
drepe. Kong David lærte at manglende tillit til 
Herren også er en synd (2. Sam. 24, 10). Be Gud i 
dag om å la hans lys skinne inn i livet ditt, og 
avsløre det du må ta fatt i. 

7. Guds Ord sier at: «Dersom vi vandrer i lyset, 
liksom han er i lyset, da har vi samfunn med 
hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra 
all synd» (1. Joh. 1, 7) For et vidunderlig liv det er! 

8. Hvor mye av din fulle oppmerksomhet får Gud? 
Har du råd til å gi ham en prosent i det minste? En 
prosent av 24 timer er i underkant av 15 minutter. 
Dette vil uten tvil være en livsviktig investering! 
«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så 
skal dere få alt dette i tillegg»(Matt. 6,33). 

9. På mange måter synes denne verden å bli mer 
og mer kaotisk. Vår framtid er imidlertid i Guds 
allmektige hender. Fortsett å be om at mennesker 
må ære Gud. Husk at det å bekymre seg ikke 
forandrer noe. Å stole på Gud forandrer imidlertid 
alt! «Det er bedre å søke tilflukt hos Herren, enn å 
stole på mennesker. Det er bedre å søke tilflukt hos 
Herren, enn å stole på fyrster» (Sal. 118, 8-9).  

Bønnekalender for desember 2017 

1. Herre, det er så mange som på den ene siden ber, 
men som lever på en annen måte.  Ditt ord oppfordrer 
oss til å leve et liv i kjærlighet, som vil si å leve rett 
med andre. En slik kjærlighet er summen av alle 
budene dine. Men denne kjærligheten får vi bare som 
en frukt av din ånd. Fyll meg med din Ånd, og hjelp 
meg til å elske andre betingelsesløst (Rom. 13, 8 – 10). 

2. Herre Jesus, da jeg tok imot deg forandret du meg. 
Nå som du lever i meg, har jeg fått et nytt hjerte. Jeg vil 
gjøre det du ber meg om. Derfor fryder jeg meg i deg 
og din vilje. Fordi du er i meg, er loven din blitt en del 
av meg (Sal. 40,8). 

3. Himmelske Far, takk for at du gir oss loven som 
viser oss den beste måten å leve på. Du har velsignet 
oss med en håndbok som viser oss hvordan vi skal 
leve. Takk også for at du gir oss en ledsager, Den 
Hellige Ånd, som bor i oss, leder oss og gir oss kraft til 
å leve rett. Gjør meg helt avhengig av din Ånd, slik at 
dine gode planer kan bli oppfylt i livet mitt.


