17. Be om at Guds allvitenhet må få synke inn
hos deg (Salme 139,7-10).
18. Takk Gud for at du kan dele dine dypeste
tanker med ham.«Så gjør heller ikke mørket det
mørkt for deg, natten lyser som dagen, og
mørket er som lyset» (Salme 139,12).
19. Takk Herren for at du er hans ypperste
skapning. «Du har skapt mine nyrer, du formet
meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket
på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine
veier, det vet min sjel så vel» (Salme 139,13 –
14).
20. Takk Gud i dag for ordene som står i Salme
139,15-16: «Mine ben var ikke skjult for deg da
jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så
kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et
foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle
oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke
en av dem var kommet».
21. Takk Herren for hans nåde og kjærlighet
(Salme 139,17-18).
22. Be til Gud i dag med ordene i Salme
139,23-24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt
hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige
tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led
meg på evighetens vei!».
23. Be om at Gud må vise deg hvordan du kan
gjøre Jesus kjent blant naboer og kollegaer
(Jak. 1,5).

24. Be Gud om mot til å forkynne Hans ord
blant familie, venner og naboer (Luk. 12,2).
25. Jesus Kristus ga sitt liv for deg på Golgata.
Men der er mer: Han stod opp igjen fra grava
for å leve i og igjennom deg. Be at Jesus alltid
må komme klart til syne gjennom ditt liv. (Gal
2,20).
26. Dersom et esel nekter å drikke vann,
finnes det en god løsning: Finn et esel som er
tørst, og la det gjenstridige eselet se at den
andre drikker. Ved å se at det tørste eselet
drikker, vil det gjenstridige bli fristet til å prøve
også. Be i dag at ditt samliv med Kristus (det
levende vann) vil ha den samme virkning på
mennesker du er sammen med. (Matt 5,16).
27. Når skuffelser og krevende omstendigheter
truer med å overvelde deg, husk at Gud har
gjort fantastiske ting for deg – og for alle
mennesker. Stol på ham, pris ham og takk
ham (Salme 105,1 – 2).
28. Takk Herren for privilegiet og friheten til å
vitne for ham i ord og i gjerning. I over 50 land
blir kristne forfulgt for sin tro. Be for dem at de
må finne trøst og styrke i Herren, og at Herren
må åpne forfølgernes hjerte og sinn for Guds
nåde og kjærlighet (Matt 5,44).
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5. «Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg
fred!» (4 Mos 6,26). Be slik for ektemenn,
fedre og bestefedre som kjemper for å finne
fred.
6. Be til Jesus i tider der du blir sint, og
kanskje sier og gjør ting som sårer andre. Be
om at du heller velger å stole på Gud og være
rettferdig i din reaksjon. Takk Gud for hans
nåde, uansett hva som måtte skje (Jak. 1,20).
7. Takk Gud for at han er din styrke og din
fred, og for at han kan gi deg det du trenger
(Filem. 1,6).

Bønnekalender for februar 2019
1. Jesus sa:«Salige er de som stifter
fred» (Matt 5:9). Be at menn gjennom Den
Hellige Ånds kraft må bringe fred og ro til sine
familier.
2. Barn trenger forbilder i en verden som kan
være utfordrende. Be om at fedre må vise at
man får kjenne på fred når man holder seg nær
Gud (Jes. 26,3).
3. Be for skilte ektemenn. Be om at de må leve
fredelig med alle parter berørt av skilsmissen
(Rom. 12,18).
4. Mange menn jobber svært hardt for å bidra
til å forsørge familien. Be at de må stole på
Gud, og også ta seg tid til å hvile fra sitt
krevende arbeid (Salme 4,8).

8. Takk Jesus for at han kan fylle alle dine
behov. Han er trofast, og vi kan stole på at han
vil virke i oss. Gud vil gi deg det du trenger og
svare dine bønner (Joh. 11,40).
9. Takk Herren for at du kan vende deg til ham
midt i det som er vanskelig i livet. Gud er
allmektig, og ingenting er umulig for ham. Takk
Gud for at han kan være din styrke, ditt skjold
og din forsvarer. Du trenger ikke frykte (Mark.
5,35-36).
10. Mange menn er praktiske av natur og
fokuserer på de umiddelbare utfordringene i
livet. De arbeider for mye og kommer hjem helt
utmattet. Be om at menn som har det på
denne måten må få visdom til å prioritere og til
å anvende Frelserens oppfordring: «Søk da
først Guds rike og hans rettferdighet» (Matt
6:33).

11. «Mange mennesker roper høyt, hver om sin
kjærlighet. Men hvem finner vel en trofast
mann» (Ordspr. 20,6) Be om at Gud må gjøre
deg til en karaktersterk mann som elsker
Herren av hele sitt hjerte.
12. Be om at Jesus må få førsteplassen i livet
ditt. Vær forpliktet på å forbli i ham ved å adlyde
hans bud (Joh 15:16 – 17).
13. Stans et øyeblikk i Guds nærhet og be med
salmisten: «Herre du ransaker og kjenner meg.
Enten jeg sitter eller står opp, vet du det. Langt
borte fra forstår du min tanke» (Salme 136,1 –
2).
14. Å være trofast og adlyde Guds bud og
prinsipper går imot tidsånden, og krever mye
mot. Be om at Gud må hjelpe deg til å få
forventninger i livet ditt i overensstemmelse
med Mika 6:8,«at du skal leve rett og gjerne
vise kjærlighet og vandre ydmykt med din
Gud».
15. Be til Gud i dag om at du må få leve etter
hans vilje. «Enten jeg går eller ligger, ser du
det, du kjenner vel alle mine veier. For det er
ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det
alt sammen» (Salme 139:3 – 4).
16. Takk Gud for hans kjærlige omsorg for deg.
«Bakfra og forfra omgir du meg, du legger min
hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for
meg, det er for høyt, jeg makter det
ikke» (Salme 139:5 – 6).

