17. Jesus, takk for at du er vår konge. Må vi la
oss lede av deg i hverdagen og la hjertene våre
bli preget av din kjærlighet (Åp. 17,14;19,16).
18. Herre, ditt ord sier at vi vil skal «herske med
Kristus på jorden». (Joh. Åp. 5,10). Vi ber om at
Ordet også må være vår rettesnor her på jorda i
møte med synd og fristelser (Fil. 4,13).
19. Gud, ditt ord sier at dersom vi holder ut, skal
vi herske med Kristus. (2. Tim. 2,12). Hellige
Ånd, må du fylle oss og gjøre oss trofaste og
utholdende i dette livet og fram til evigheten.
20. Gud, du vår skaper, har utstyrt
menneskeslekta med stor verdighet. Vi ber om
at kristne menn må vise både tro og integritet på
jobben og hjemme (Salme 8, 6-7).
21. Far, vi ber om at vi må sette av tid til å be i
hverdagen. Du er nær både når vi ber med
andre og når vi ber alene. Takk for det (Matt.
6,6).
22. Jesus, takk for at vi kan være trygge på at
du lytter til våre bønner (2. Krøn. 6,19).
23. Profeten Daniel profeterte at Guds folk ville
bli rammet av en intens forfølgelse (Dan.
11,32-35). Gud, må du hjelpe oss til å være
tapre disipler som kommer til deg i bønn.
24. Takk, Jesus, for at vi kan be med stor tro,
siden du er vår yppersteprest, som har vunnet
en seier (Hebr. 10,21-23).
25. Herre, må du vokte vår tale og hjelpe oss så
det vi sier er til oppbyggelse og ikke til
undergang for de som hører på (2. Tim. 2,
12-14).

26. Herre, hjelp oss til å gjøre vårt beste som
dine tjenere. Må du stadig minne oss om at vi
ikke trenger å skamme oss og om at vi må ta
vare på sannhetens ord (Tim. 2,15).
27. Himmelske Far, hjelp oss til å ta avstand
fra gudløst snakk (2. Tim. 2,16-17). Må du
minne oss om at dine tjenere er vennlige mot
andre (2. Tim. 2,24).
28. Takk Herre, at din solide grunnvoll står fast,
og er forseglet med disse ordene: «Herren
kjenner sine – og: Hver den som nevner
Herrens navn, skal avstå fra urett» (2.Tim.
2,19).
29. Herre, hjelp oss å «fly ungdommens lyster.
Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred
med dem som påkaller Herren av et rent
hjerte» (2.Tim. 2,22).
30. Takk Far, for at du elsker meg. Takk for at
du ønsker at jeg skal være et redskap for din
kjærlighet (2.Tim. 2,23-24).
31.Kjære Herre, må du lære meg å ydmykt
tilrettevise dem som sier deg imot. Jeg tror at
du kan omvende dem, så de kan kjenne
sannheten. Gjør meg til et vitne om håp og
frihet slik at flere mennesker kan bli kjent med
deg (2.Tim. 2,25-26).

4. Noen menn er redde for å føle seg
underlegne, og prøver derfor å kontrollere
familiene sine. Far, må du minne disse
mennene om at det er Du som til syvende og
sist har all kontroll (Ordsp. 3,5).
5.Når foreldrene skiller seg, kan det skape sår
og bitterhet som sterkt rammer barnas liv.
Jesus, vi ber om at menn som er skilt ikke må
gjøre situasjonen verre ved å ta frustrasjonen
sin ut på barna (Ordsp. 10,19).
6. Kjære Gud, jeg ser at jeg ikke helt tar
innover meg hvem hvem jeg er i Jesus. Ofte
tar jeg meg selv i å leve slik jeg ikke burde,
men jeg har jo fått et nytt liv nå. Hjelp meg,
Far, til å leve dette nye livet jeg har fått (Rom.
6, 3-4).
Bønnekalender for oktober 2018
1.Gud, vi ber om at menn må la seg prege av
bønn og ha Jesus som rollemodell i livet (1.
Tess, 5,17).
2. Far, du skapte menn og kvinner forskjellige.
Noen ganger kan forskjellene mellom oss bidra
til at menn blir frustrerte. Hjelp oss menn til å
forstå, ære og elske våre koner når vi synes
det er vanskelig (1. Pet. 3,7).
3. Noen ganger er det slik at menn har et
større ønske om fysisk nærhet enn hva kvinner
har. Jesus, vi ber om at menn som kjenner på
dette som en utfordring må være trofaste mot
sine ektefeller (1. Kor. 6,18).

7. Kjære Gud, jeg vet hvor viktig det er å
drikke vann, men ofte glemmer jeg å ta til meg
av Åndens levende vann. Dette er noe jeg
trenger mer av, og jeg ber om at din ånd må
virke i mitt liv (Joh. 7,37-39).
8.Himmelske Far, jeg vet hvor høyt du elsker
dine barn. Nå ber jeg om at din kjærlighet må
virke i mitt liv. Hjelp meg til å forstå at du elsker
meg så høyt at du sendte Jesus Kristus, vår
frelser (1. Joh. 4, 8-9).
9. Herre, jeg takker deg for at Den Hellige Ånd
bor i meg. Hjelp meg til elske andre slik som
du elsker meg, med en ren, fullkommen og
betingelsesløs kjærlighet. Takk for at jeg kan
være et redskap for din nåde (Gal. 5,25).

10. Ingen kan klare alt, men alle kan klare noe.
Far, må du vise meg hva du ønsker at jeg skal
gjøre for ditt rike i dag (Matt. 20,6-7).
11. Jesus, må du hjelpe meg til å ikke bekymre
meg for framtida. Hjelp meg til å huske på
ordene fra Corrie ten Boom: «Bekymring
tømmer ikke morgendagen for sorg, den
tømmer dagen i dag for styrke» (Matt. 6,33 –
34).
12. Da Peter festet blikket på Jesus, kunne han
gå på vannet. Men så snart han begynte å bli
opptatt med de høye bølgene og den ruskete
sjøen rundt seg, begynte han å synke. Herre,
hjelp meg til å holde blikket festet på deg og
vite at du vil ta deg av meg – nå og for alltid.
(Matt. 14,28 – 31).
13. Gud, må du gi meg mot til å dele ord som
du minner meg om, slik at jeg ikke kaster bort
tiden (Kol. 4,5).
14. Gode Far, takk for at vi får være redskap i
dine mektige hender, at vi får være med og
bringe frelse til andre mennesker (Apg. 13,47).
15. Herre, takk for at vi er en del av ditt rike. Vi
ber om at menn må ta innover seg denne
bibelske sannheten, og være gode
representanter for Jesus (2. Kor. 5,20).
16. Jesus, vi ber om at ditt nærvær og din
ledelse må berøre andres liv gjennom oss (Luk.
17,21).

