
25. Ta på: «Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere 
kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående 
etter å ha overvunnet alt» (Ef. 6:13). En disippel er 
kalt til å fornekte seg selv og følge Kristus. Be Ham 
om å være trofast og stå opp for sannheten.

26. Stå fast: «Stå da fast! Spenn sannhetens belte 
rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje …» (Ef. 
6:14). I Kristus strekker vi til. La Hans sannhet fylle 
sinnet ditt. Ta imot Hans rettferdighet som ble gitt til 
deg på korset. Gled deg i kallet du har fått, og be om 
en åndelig vekkelse både for deg selv og din familie. 

27. Fredens evangelium: «Stå klar med fredens 
evangelium som sko på føttene» (Ef. 6:15). Vær en 
budbringer som formidler evangeliet der du går. Be 
om at evangeliet må være noe du med glede lever ut - 
både i ekteskapet og i familien. 

 28. Troens skjold: «Hold alltid troens skjold høyt! 
Med det kan dere slukke alle den ondes brennende 
piler» (Ef. 6:16). Hold fast ved Guds løfter i krevende 
tider og kriser der tvil og frykt prøver å sette deg ut av 
spill både mentalt og emosjonelt. Ikke tvil i mørket på 
det som Gud har vist deg i lyset. 

29. Refleksjon: «Ta imot frelsens hjelm og Åndens 
sverd, som er Guds ord» (Ef. 6:17). Sett av tid til å 
reflektere over Sannhetens ord, og vær en mann som 
gjør det etter beste evne. Be om lyst til å lese bibelen. 

30. Utholdenhet: «Gjør dette i bønn, og legg alt fram 
for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for 
alle de hellige» (Ef. 6:18). Be for familien din, for 
mennesker som trenger det, for vekkelse i kirken og 
for de som blir forfulgt for Jesu navns skyld. 

31. Misjon: «Be om at de rette ordene må bli gitt meg 
når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets 
mysterium kjent» (Ef. 6:19). Alle kristne er kalt til å 
dele evangeliet. Vær åpen for Jesus som lever i deg. 
Elsk inderlig, tjen ydmykt, vær gavmild, vær nådig mot 
andre og del evangeliet fritt med andre. 

18. Makt: «Tungen har makt over død og liv, de som 
gjerne bruker den, får smake frukten» (Ordsp. 18:21). 
Mange menn angrer på at de var for harde mot 
familiene sine og ikke viste nok kjærlighet til barna da 
de var små. Be om tilgivelse. Det er kanskje ikke for 
sent å begynne å snakke sammen igjen.

19.  Hørsel: «Den som svarer før han hører, er dum og 
høster skam» (Ordsp. 18:13). Den som er forutinntatt, 
mister evnen til å være objektiv. Når vi tar 
utgangspunkt i en antakelse som er feil, så blir det 
vanskelig å se sannheten. Be om at vi må bruke ører 
og øyne godt. Husk at Jesus er Sannheten. 

20. Velsignelse: Jesus befalte disiplene å elske 
hverandre. Vi mennesker er egoistiske av natur, og 
uten Jesus vil vi ikke klare å gjøre det. Be om at 
Herren må gjøre deg til en velsignelse for andre og 
fylle deg med kjærlighet, omsorg og villighet til å tilgi 
andre (1. Pet. 3:8,9). 

21. Bedrageri: «Men dette livets bekymringer, 
rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting 
kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer 
frukt» (Mark.4:19). Vær på vakt og konsentrer deg om 
det som virkelig betyr noe. Be om å ha et hjertelag på 
bølgelengde med Gud, og ha Ordet som kompass. 

22. Bli sterk: «Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans 
veldige kraft» (Ef. 6:10). Ekte styrke hos en mann 
avhenger ikke av hva han kan, vet eller får til, men av 
hvem som får prege hjertet hans. Gud ønsker å utruste 
oss for livets prøvelser, om vi bare underordner oss 
Hans suverenitet. Han er sterk i vår svakhet. 

23. Guds rustning: «Ta på Guds fulle rustning, så 
dere kan stå dere mot djevelens listige knep» (Ef. 
6:11). Guds fiende hersker over denne verden. Han er 
opphavet til alt ondt, en løgner som bare stjeler og 
ødelegger. Be Herren utruste deg til kamp. 

24. Kampen: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, 
men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere 
i dette mørket, mot ondskapens åndehær i 
himmelrommet» (Ef. 6:12). Det er mørkets krefter som 
står bak angrepet på kristne verdier og forfølgelsen av 
kristne verden over. Be om styrke til å holde ut. 
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5. Styrke: «Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, 
så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 
skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i 
de helliges arv i lyset» (Kol.1:11-12). Å, Far, må du fylle 
meg og mine brødre med Den hellige ånd, slik at vi 
bærer åndens frukt og kan overkomme fristelser.

6. Tilbedelse: Salmisten skriver: «Herre, jeg elsker din 
bolig, stedet der din herlighet bor» (Salme 26:8). 
Tempelet blir her beskrevet som et sted for tilbedelse for 
hele folket. Min bønn i dag er at gleden jeg kjenner ved å 
være en del av Guds store menighet, må vedvare både 
nå i pandemien vi er inne i, og når vi går mot mer 
normale tider. 

7.  Instruksjon: Utdanningen som barna våre får er 
gjennomsyret av de humanetiske teoriene og 
ideologiene som vi alle blir påtvunget i samfunnet. Herre 
Jesus, vi ber om visdom og dømmekraft slik at vi kan 
rettlede og oppdra barna våre i henhold til Ditt Ord 
(Ordsp. 22: 6).  

8. Retning: Herre, jeg ber om at jeg må ha mer 
utholdenhet når jeg har min Tid med Deg. Lær meg å 
reflektere over Ditt ord, Herre, og … «La meg høre om 
ditt miskunn om morgenen, jeg setter min lit til deg! Lær 
meg den veien jeg skal gå, for jeg løfter min sjel til 
deg» (Salme 143:8). 

9. Belønning: Ekteskapet er en livslang mulighet for oss 
til å tjene hverandre, framfor å konkurrere mot 
hverandre. Bibelen forteller oss at … «Det er bedre å 
være to enn én; de får god lønn for sitt strev» (Fork. 4:9). 
Herre, hjelp meg til å tjene kona mi, elske henne og ære 
henne, hjelpe henne og forsøke å forstå henne. Må du 
hjelpe oss til å verdsette gode stunder sammen. 

10. Eksempelgjøring:  Jesus sa: «La de små barna 
komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike 
tilhører slike som dem» (Mark. 10:14). Som far har jeg 
det privilegiet at jeg kan lede barna mine til Jesus. Min 
bønn, Herre, er at barna mine vil tilhøre Deg – takket 
være det jeg har lært dem og gjennom det eksemplet jeg 
har prøvd å være. 

Bønnekalender for august 2021

1. Kunnskap: «Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap 
om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden 
gir» (Kol.1:9). Kjære Herre, må du hjelpe oss som menn, 
slik at vi ønsker å følge Din fullkomne vilje. Gi oss åndelig 
innsikt til å følge deg hver eneste dag.

2. Gudsverdig liv: «Da kan dere leve et liv som er 
Herren verdig» (Kol.1:10). Far, må du sette oss menn i 
stand til å leve et liv som behager deg. Vi ber om hjelp til 
å følge Dine veier, søke Ditt rike først, og ta gudfryktige 
valg både på privaten og i det offentlige rom. 

3.Fruktbarhet: «Så dere bærer frukt i all god gjerning og 
vokser i kjennskap til Gud» (Kol. 1:10). Herre, Ditt ord 
forteller oss at vi beviser vår tro gjennom gjerningene 
våre (Jak. 2). Jeg ber om at min tro på Jesus kan gi meg 
lyst til å gjøres det rette.

4. Disiplin: «Å vokse i kjennskap til Gud» (Kol:1,10). Far, 
jeg ber om at jeg må være disiplinert hver dag, at jeg tar 
meg tid til å lese i Skriften og be slik at jeg kan få en 
større kunnskap om Deg, og at du er en del av mitt liv. 

11. Svakhet: Herre, i dag ber jeg for de av mine brødre 
og søstre i troen som kjenner seg svake, akkurat som 
den lamme som ble båret frem til Jesus (Mark. 2:1-12). 
Om de kjenner på vanskeligheter relatert til ekteskapet, 
barneoppdragelse, økonomiske spørsmål eller andre 
problemer som gjør dem motløse så ber jeg om at du 
må fornye troen deres og tale til dem. 

12. Bønn: «Velsignet er Gud. Han la ikke min bønn til 
side og tok ikke sin godhet fra meg» (Salme 66:20). Det 
behager Gud at jeg søker Ham med stor tillit. Når sinn 
og vilje etter hvert blir trent opp til å gjøre dette, vil jeg 
kjenne på en stor glede i hjertet. 

13. Kjærlighet til Gud: «Men de som elsker deg, skal 
være som solen, når den går opp i all sin prakt» (Dom. 
5:31). De som elsker Gud har et lykkelig åsyn. De blir 
som lys som skinner for dem rundt seg. Det er Guds 
plan for ditt og mitt liv også.

14. Mildhet: «La alle mennesker få merke at dere er 
vennlige. Herren er nær» (Fil. 4:5). Jesus er med meg 
og jeg får kjenne Hans mildhet, og Han vil lede meg slik 
at jeg også kan være mild mot andre. Be om at Jesus 
må være synlig i livet ditt i dag. 

15. Glede:  «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han 
deg alt ditt hjerte ber om!» (Salme 37:4). Den som 
tenker at livets glede består av sex vil bli dypt skuffet. 
Men en mann som setter Herren først i livet vil oppleve 
ekte glede og lykke.

16. Forståelse: Menn og kvinner er forskjellige. Gud 
skapte oss slik. Bibelen utfordrer oss menn til å forsøke 
å forstå ektefellene våre. Når vi verdsetter og ærer 
ulikhetene vi har, vil vi lære oss å elske slik som 
Kristus. Da vil vi få ta del i den fantastiske synergien 
med å bli ett i legeme og sjel (1. Pet. 3:7). 

17. Opplæring:  Man kan aldri gjøre mer enn sitt beste. 
Derfor er det så viktig at vi menn lar Gud være den som 
forandrer hjertene våre og former vår karakter.  Be om 
at du må bli en Guds mann som kjenner Hans ord og 
følger Hans bud. Denne nye generasjonen trenger 
fedre som er villige til å gi opplæring om hva som er 
Guds vei (Ef. 6:4).

Kjære Troens Mann 
Høsten er en glimrende mulighet til å starte opp ei 
mannsgruppe. Kanskje det er noe du kan bruke 

sommeren på å forberede? Få med deg en annen 
kamerat, så kan dere sammen be Gud vise dere 

hvem som kan inviteres med i en 
Troens Menn gruppe. Du kan lese mer om hvordan 

du kan gå frem på troensmenn.no

Ønsker du å støtte Troens Menn, 
er vi takknemlig for det. 
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