20. Takk Gud for at vi kan komme til ham med
våre bekymringer. Takk for at han bevarer våre
hjerter og gir oss en ny, indre fred (Fil. 4,6-7).
21. Be om at vi som etterfølgere av Kristus må
oppmuntre hverandre til å stå fast i troen, særlig
når vi kjenner at onde krefter gjør sitt for å prøve
å holde oss borte fra Gud (1. Kor. 16,13).
22. Mange kristne vakler i troen fordi de ikke
bruker nok tid med Gud. Be om at kristne må
sette av tid til Gud, hver eneste dag, for å kunne
utvikle et personlig og nært forhold til ham.
23. Takk Gud for at vi kan holde oss nær til ham
når vi kjemper våre egne åndelige kamper. Takk
for at han har vunnet den største kampen da
Jesus overvant dødens makt (Salme 84,5).
24. Mange mennesker strever med å finne
meningen med livet. Noen er ærlige om at de
tror at livet ikke har noen mening. Takk Gud for
at du som en Kristi etterfølger har gode nyheter
til dem (Åp 22,17).
25. Be i dag om visdom og styrke til å dele
evangeliet med noen som strever med livet
(Mark.16,15)
26. Takk Gud for at undervisningsopplegget til
Troens menn har fått svært positiv respons i
mange land. Takk Gud for at han utruster menn
til å vandre med ham, og for de mange familiene
som har fått livet endret til det bedre som et
resultat.
27. Be for arbeidet med å oversette og
produsere Troens menn-programmer på 15
språk.

28. Sosial uro, naturkatastrofer, ukristelige
ideologier og krig preger verden i dag. I
endetidens lys kaller Bibelen oss til å leve
hellig og gudfryktig og se fram til Guds dag og
framskynde den. (2. Pet 3,11 – 12) Be Gud om
at hans fred må få prege våre hjerter og sinn.
29.Be om at kristne ikke må bekymre seg for
hva de skal spise, hva de skal drikke eller hva
de skal kle seg med. Må de heller stole på sin
himmelske Far. Han vet hva de trenger. Følg
Herrens formaning: «Søk da først Guds rike og
hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i
tillegg». (Matt 6,33)
30. Nå når året går mot sin avslutning, kan du
ta deg tid til å minnes Guds ledelse og godhet
gjennom de siste 12 månedene. Lag deg en
liste over hvordan han har virket i deg og din
familie.Takk Gud for hans omsorg for deg
(Salme 103, 2).
31.«Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det
ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på
Herren og stol på ham! Takk Gud for året som
har vært, og for det nye året vi nå går inn i
(Salme 37).
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5. Etter at gjeterne hadde sett Jesus, vendte
de tilbake og priste og lovet Gud for alt de
hadde sett og hørt (Luk. 2,20). Be om at fedre
må være forbilder på gudfryktig lederskap
overfor sine barn.
6. «Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet.
Utslett mine overtredelser etter din store
barmhjertighet!» Be om at menn må søke
tilgivelse hos Gud når de trenger det (Salme
51).
7.«For mine overtredelser kjenner jeg, og min
synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg
syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg
gjort – for at du skal være rettferdig når du
taler, være ren når du dømmer». Be Gud om å
åpenbare synd i livet ditt (Salme 51:5 – 6).
Bønnekalender for desember 2018
1.Jula er en tid med mye gaver, og ofte kan
ektemenn og fedre føle seg presset til å bruke
mye penger. Be om at prinsippet om å samle
skatter i himmelen må være det vi lever etter,
særlig nå i tida før jul (Matt. 6,19-20).
2.«I dag er det født dere en frelser, som er
Messias, Herren – i Davids by». (Luk. 2,11) Be
om at fedre må lære sine barn om Frelseren i
denne høytiden når vi feirer hans fødsel.
3. Julehøytiden kan bli hektisk for oss alle. Be
om at menn må leve nær Kristus og gjenspeile
hans fred i familien (Jes. 9,6)
4. Julen som skal være en gledens tid, kan bli
en tid med sorg, skuffelse og sinne for noen
fedre. Be om at de må legge slike følelser
framfor Gud (Jak. 1,20).

8.«Gud skap i meg et rent hjerte, og forny en
stadig ånd i meg! Kast meg ikke bort fra ditt
åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Gi meg
igjen din frelses fryd, og hold meg oppe ved en
villig ånd». Takk Gud for at Han gir oss en ny
ånd (Salme 51: 12 – 14).
9.«Så vil jeg lære overtredere dine veier, og
syndere skal omvende seg til deg». Takk Gud
for frelsen Han gir oss (Salme 51:15)
10. «Herre, lukk opp mine lepper! Så skal min
munn kunngjøre din pris». Takk Gud for alt han
har gjort for oss og gitt oss (Salme 51:17).
11. «For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers
ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke
behag. Offer for Gud er en nedbrutt ånd. Et
nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke
forakte». Takk Gud, for at han er der, når vi
trenger det mest (Salme 51:18 – 19).

12. Be om at menn ikke må bli svake i troen når
de opplever en krise. Be om at de heller må
komme seg styrket ut, med Guds hjelp (Joel
2,12-13).
13. Takk Gud for at bønn fornyer oss og gir oss
nytt mot. Takk også Gud for hans trofasthet
(Salme 77, 11-12).
14. Be om at kristne menn må modnes i sin tro,
og lære av barns ydmyke oppriktighet: «Han
kalte da et lite barn til seg og stilte det midt
iblant dem og sa: Den som gjør seg så liten
som dette barnet, han er den største i himlenes
rike». (Matt.18:2, 4)
15. Be om at den seieren Kristus har vunnet for
oss må være viktig for oss, særlig i tider når vi
møter motstand fra verden. «Men all nådes
Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i
Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal
dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste
dere». (1Pet 5:10)
16. Be om at menn må få være Kristus-pregede
forbilder for sine barn, barnebarn og andre
unge mennesker (Ordsp. 17,6).
17. Takk Gud for at du kan stole på ham når din
egen tro er svak (Matt 8,26).
18. Be om at menn må velge å gå til Gud når
de er redde. Takk Gud, for at han kan gi styrke,
slik at vi ikke trenger å frykte for noe (Salme 56,
3-4).
19. Takk Jesus, for at han har gjort det klart for
oss at han er alt vi trenger. Be om at menn må
huske på dette i tider når de trenger å høre det
(Luk. 10,41-42).

