16. Herre, hvilken form for faste behager deg? Er
det bare ydmykelse, eller å bøye sitt hode som et
siv? Er det hva vi kan kalle en faste som behager
deg, Herre? (Jesaja 58:5)

24. Frykter du Gud, trenger du ikke å frykte noe
eller noen. Pris ham for hans allmakt og takk
ham for hans grenseløse kjærlighet og omsorg.
(Matt 28:18)

17. Gud, du har vist oss at den rette faste er:
«Å løse ugudelighets lenker og sprenge åkets bånd,
å slippe undertrykte fri, å dele sitt brød med den
som sulter og være gjestfri mot hjemløse. Når vi ser
en naken at vi kler ham, og at vi ikke drar oss bort
fra dem som er vårt eget kjøtt og blod».
(Jesaja 58:6–7)

25. Be daglig be om at den Hellige Ånd må fylle
oss, og at Kristus må leve i og gjennom oss.
(Joh 15:1 – 8)

18. Gud, du har vist oss at når vi ærer deg slik, så vil
vårt lys bryte fram som morgenrøden og vår
legedom snart spire fram. Vår rettferdighet vil gå
foran oss, og din ære, Herre, vil være vår baktropp.
(Jesaja 58:8)

27. Herre, la oss ikke sette den Hellige ånd på
sidelinjen og gjøre han sorg. Måtte vi heller ære
ham som den tredje likeverdige personen i
guddommen. (Ef 4:30)

19. Dersom vi lar være å anklage og tale ondt,
metter den lidende sjel, skal vårt lys opprinne i
mørket og vår natt skal bli som midt på dagen.
(Jesaja 58:9 – 10)
20. Du vil lede oss hele tiden; du vil mette oss midt i
ørkenen og styrke våre ben. Vi skal bli som en
vannrik hage og et kildevel der vannet aldri svikter.
(Jesaja 58:11)
21. Vi skal bygge opp igjen gamle ruiner og
grunnvoller. Vi vil bli kalt dem som murer igjen
murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i
landet. (Jesaja 58:12)
22. Da du inviterte Jesus inn i livet ditt som frelser
og herre, begynte han å forvandle deg innenfra. Be
at han må fortsette med å daglig å fylle deg med
den Hellige Ånd. (Filipperne 1:6)
23. Når Jesus styrer livet ditt, blir dagliglivet en
mirakuløs reise. Pris hans hellige navn i dag og takk
Herren for at han overvant døden da han oppstod
fra graven, og at han nå tilbyr seg å leve i og
gjennom deg. (Gal 2:20)

26. Den Hellige Ånd utruster oss til å være hans
vitner. La oss søke hans utrustning til å være
trofaste vitner for Jesus. (Apg 1:8)

28. Bibelen formaner oss til å bli fylt av Ånden.
Be at menn måtte lengte etter og søke å bli fylt
av den Hellige Ånd for å leve et liv styrt av
Ånden slik at kjødet kan bli dødet. (Ef 5:18)
29. Ofte blir vi mismodige fordi vi prøver å skape
Åndens frukter i egen kraft. Be at menn måtte få
nåde til å døde sitt kjød og daglig ja, hver time,
overgi seg til den Hellige Ånd. Bare han alene
kan få sine frukter til å strømme gjennom oss.
Be at ditt liv må avspeile Jesu kjærlighet, slik at
andre mennesker kunne få et glimt av ham
gjennom ditt liv. (2Kor 4:11)
30. Statistikken viser at en troende mann har en
enestående innflytelsen på sin families velvære.
Be om at Troens Menn bøkene, podcastene og
disippeltreningen kan fortsette å oppmuntre og
utruste menn til å bli gudfryktige ledere i sine
ekteskap og i sine familier.
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Bønnekalender for september 2019
1. Himmelske Far, din lov lærer oss å elske
hverandre. Men mine forsøk på å elske mislykkes så
ofte, og ender opp med at jeg tjener meg selv. Jeg
forstår at du er kilden til sann kjærlighet. Siden
Åndens frukt er kjærlighet, ber jeg deg, Den Hellige
Ånd, fyll meg og elsk andre gjennom meg.
(Rom 13:8 – 10)
2. Herre, før tenkte jeg at din lov var et umulig mål å
strebe etter. Nå skjønner jeg at Guds lov er i Jesus
Kristus. Siden jeg har mottatt deg, er loven skrevet i
mitt hjerte. Du oppfylte loven. Derfor stoler jeg på at
du får din vilje gjennom meg. Dine bud er ikke lenger
tunge, men de er min glede. (Salme 40:8)
3.Kjære Gud, du vet at tomme ord og ritualer ikke vil
hjelpe meg og i hvert fall ikke ære deg. Jeg ber deg
om hjelp til å øve meg i troen på deg slik at du får
gjennomført dine planer gjennom meg. (Rom 16:26)

4. Far, som min skaper inviterer du meg til å leve
livet slik du hadde tenkt. Jeg takker deg, Herre, for
at du tar deg av mitt liv. Derfor overgir jeg meg
fullstendig til deg. Jeg har den tillit til deg at du får
meg til å finne mål og mening i mitt liv, ettersom du
lever ditt liv gjennom meg. Takk for at du er min
visdom gjennom alt jeg sier og gjør. (Salme 90:14)
5. «Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig
ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta
ikke din Hellige Ånd fra meg. Gi meg igjen din
frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd».
(Salme 51:12 – 14)
6. En troendes bønneliv er en del av hans
personlige vandring med Gud. Gud oppmuntrer oss
til forbønn inspirert av glede. «Jeg vil prise Herren
som har gitt meg råd – også om nettene minner
mine nyrer meg. Du vil kunngjøre meg livets vei.
Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din
høyre hånd i evighet.» (Salme 16:7, 11)
7. Når prøvelser innhenter oss, trenger vi på forhånd
å bestemme oss for at vi vil være faste i troen på at
Gud er god, tilstrekkelig og suveren. Profeten viser
åpent denne beslutningen: «Fikentreet springer ikke
ut. Vintrærne bærer ikke, og markene gir ingen
føde. ….. Men jeg vil fryde meg i Herren og jeg vil
juble i min frelses Gud.» (Hab 3:17, 18)
8. Under nattverden før sin død advarte Jesus
disippelen sin: «Simon, Simon! Se, Satan krevde å
få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men
jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du
en gang omvender deg, styrk dine brødre» (Luk
22:31, 32). Når vi møter åndelig krigføring, be i
forvissning om at Kristus går i forbønn for oss og
tilgir oss, endatil våre svik, dersom vi tar vår tilflukt til
Ham.

9. Selv om kjødet er en hindring, har vi muligheten
til å overgi oss til Guds Ånd i bønn, og stole på at
han vil bære frukt gjennom oss. «Men Åndens frukt
er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike
er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har
korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
Dersom vi lever i Ånden, la oss vandre i Ånden».
(Gal 5:22 – 25)
10. Gud inviterer oss til å be gjennom løfter: «Så
sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet
og grunnfestet den – Herren er hans navn: Rop til
meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store
og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner».
(Jer 33:2,3)
11. Salmisten skrev; «Til ham har mitt hjerte satt sin
lit» når han tenkte på Gud.» Be at Gud må styrke
menns tillit til ham når de møter utfordringer som
fedre og ektemenn. (Salme 28:7)
12. Frykt og angst skaper ofte sinne, men en mann
som stoler på Herren «frykter ikke når heten
kommer.» Be at fedre må være forbilder på denne
tilliten og leve i fred med sine barn. (Jeremia 17:8)
13. Når ektemenn har vanskeligheter med sin kone,
be at de måtte stole nok på Gud til å dele alle sine
bekymringer og frustrasjoner med Ham. (1Pet 5:7)
14. Mange menn kan føle seg nedtrykt når de må
velge mellom motstridende alternativer for å kunne
ta en beslutning. Be at disse mennene må stole nok
på Gud til å vandre i tro og ikke i beskuelse.
(2Kor 5:7)
15. Be at fedre og ektemenn i prøvelsens tid må
vise styrke i å stole på Gud og akseptere hans vilje
overfor seg selv, ektefllen, barn, naboer og
samfunnet. (Job 1:21)

