
28. Gud, vi ber om at kristne menn må være 
sterke i troen og gode rollemodeller for sine 
familier. «Vær ikke bekymret for noe, men la i 
alle ting bønneemnene deres komme fram for 
Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds 
fred, som overgår all forstand, skal bevare 
deres hjerter og tanker i Jesus Kristus» (Fil. 
4,6-7). 

29. Far, vi takker deg for utviklingen av 
mannsarbeidet Troens Menn i Korea, Japan og 
Brasil. Takk for at flere land tar i bruk 
ressursene (Matt. 5,16).   

30. Jesus, vi ber deg for Lonnie Berger, som er 
internasjonal leder for Troens Menn. Lonnie 
kommer seg nå etter en kreftoperasjon som 
han hadde nylig. Han har et sterkt ønske om at 
menn skal ta sitt åndelige ansvar både på 
hjemmebane og i samfunnet ellers. Vi ber for 
arbeidet med å implementere denne visjonen  
(Salme147,15).  

31. Far, vi ber om en ny vekkelse blant kristne 
verden over. Vi ber om at menn må hungre og 
tørste etter et forhold til deg, Gud. Vi ber om at 
menn må ta det åndelige ansvaret de har, og 
sette av tid til bønn i hverdagen. Vi ber også 
om at familier må prioritere å lese i Bibelen 
sammen, og om at de må elske hverandre. 
«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er en. 
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 
Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du 
gjemme i ditt hjerte» (5 Mos. 6,4-6).  

20. Gud, lik som David ber jeg om at du må 
ransake hjertet mitt og lede meg. Må du la 
ydmykhet, og ikke stolthet, prege den jeg er 
som person (Salme 139,23-24).  

21. Herre, jeg ber om at du må hjelpe meg med 
å forstå ditt største og første bud: «Du skal 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av 
hele din sjel og av all din forstand» (Matt.
22:36-38). 

22. Jesus, jeg ber om at du må hjelpe meg til å 
gjøre det som står i ditt første og største bud:  
«Du skal elske din neste som deg selv» (Matt. 
22,39).  

23. Hellig Ånd, jeg ber om at jeg må la meg lede 
av deg. Må du gjøre meg til en troens mann 
som får ta del i Jesu kraft (Ef. 1,13).  

24. Herre, jeg ber om at jeg må tro på dine løfter 
om bønn, og om at jeg må ha forventninger til 
Deg når jeg folder hendene mine (Joh. 16,24).  

25. Livet kan være urettferdig, og vi har ingen 
forklaring på hvorfor vi noen ganger lider eller 
har det vanskelig. Gud, må du gjøre meg til en 
mann som stoler på Ditt ord, og setter deg først, 
uansett omstendigheter (Rom. 8,28).  

26. Gud, vi ber inderlig for menn og kvinner som 
sitter med styringen både nasjonalt og lokalt. Må 
du gi dem visdom. Må du også gjøre meg til et 
vitne for deg, Jesus, slik at flere får høre Ditt 
ord.  

27. Herre, vi ber om en vekkelse blant kristne 
menn i vår tid. Må arbeidet med Troens menn 
internasjonalt (bønnekalender, podcast og 
bøker) bidra til å styrke menn i troen (1. Tim. 
2,8). 



5. Noen døtre havner på villspor fordi de ikke 
får oppmerksomhet fra sin far. Gud, vi ber om 
at kristne fedre må se til Jesu eksempel når de 
viser kjærlighet til døtrene sine (Joh. 4,18).  

6. Enkelte menn sliter med å sette ord på 
følelsene sine. Gud, vi ber om at du må hjelpe 
disse å kommunisere til å oppmuntre ektefeller 
og barn med gode og varme ord (Ordsp. 
25,11).  

7. For noen menn kan forsørgeransvaret være 
krevende. Gud, vi ber om at menn som av 
ulike grunner ikke fyller dette ansvaret må 
komme til deg med sine bekymringer, og at de 
må kunne glede seg over at Du er trofast 
(Salme 118,24).  

8. Jesus, vi ber om at menn som ikke er 
kristne må ta imot deg som sin frelser (Joh. 
3,16).  

9. Gud, vi ber deg for ektemenn som strever 
med fristelser. Må du føre ektefeller nærmere 
hverandre (1. Kor. 10,13).  

10. Noen menn kjenner seg ofte ensomme. 
Gud, vi ber om flere kristne fellesskap der 
menn kan være ærlige og dele fra livet med 
hverandre, slik som David og Jonathan (1. 
Sam. 18).   

11. Det er et stort behov for åndelig veiledning 
i dagens samfunn. Gud, vi ber om at menn 
som trenger hjelp, må få det (2 Tim. 2,2). 

Bønnekalender for juli 2018
1. Herre Jesus, takk for at det er du som er 
lovgiveren, og for at du, gjennom tro, lever i 
meg (Rom. 3,31).  
 
2. Kjære Gud, jeg takker deg for at du ønsker 
det beste for meg. Mitt håp er i deg, Herre, og 
jeg legger min framtid i dine hender (Jer. 
29,11). 
 
3. Det er mange ting i livet vi ikke får svar på, 
men jeg kan alltid vite at du, Herre, vil være 
med meg. Jeg ber om at Ditt ord må ta bolig i 
meg (Kol. 1,27).  
 
4. Apostelen Paulus er tydelig på at det er 
viktig å kjenne deg, Gud, og ikke bare kjenne til 
deg.Gud, jeg ber om at du må vise meg, hver 
dag, hvem du er og hva du står for (Fil 3,10).  

12.Jesus, vi ber om at kristne menn må ta 
innover seg din oppfordring om å bære ditt åk 
på seg, og vise ydmykhet overfor familien (Matt. 
11,29) 

13. Jesus, vi ber om at kristne menn må finne 
brødre i troen, slik som dine disipler alltid hadde 
noen å vandre med (Mark. 6,7).  

14. Gud, vi ber om at kristne menn må finne 
fellesskap de kan være del av (Ordsp. 27,17). 
Som kristne er det viktig å kunne oppmuntre 
andre og selv å bli oppmuntret (Hebr. 10,25).  

15. Gud, du ønsker at alle mennesker skal bli 
frelst, og komme til sannhets erkjennelse. Jeg 
priser deg for at du har frelst meg ved nåden 
alene! (1. Tim. 2,4).  

16. Far, jeg takker deg for at du ikke teller mine 
feil, men for at du ønsker å bli kjent med 
syndere som vender om og vil at Jesus skal 
være deres frelser og beste venn (Joh. 1,12). 

17.  Herre, jeg ber om at du må gjøre meg til et 
redskap for å bidra til å gjøre evangeliet kjent 
for alle mennesker (Jes. 6,8).  

18. Jesus, jeg ber om at du må gi meg mot og 
visdom når jeg snakker om troen min til venner 
og familie (Ef. 6,10). 

19. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke trenger å 
frykte for fienden når jeg går med deg (Kol. 
3,3).


