
25. Han valgte meg, jeg valgte ikke ham. 
«Etter sin vilje har han født oss ved sannhets 
ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans 
skapninger». (Jakob 1:18) Herre, takk for at du 
frelste meg. Jeg vet at jeg ikke ville ha gjort de 
rette valgene om du ikke hadde satt meg i 
stand til det. 

26. Jeg kan kontrollere mine følelser. «Vit 
dette, min kjære brødre: Hvert menneske skal 
være snar til å høre, sen til tale, sen til vrede! 
For manns vrede virker ikke til det som er rett 
for Gud. (Jakob 1:19 – 20) Herre, tilgi meg for 
at jeg tyr til sinne som våpen for å få mitt 
igjennom hjemme eller på arbeidsplassen.

27. Tankekontroll. «Avlegg derfor all urenhet 
og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt mot 
Ordet som er innplantet i dere… (Jakob 1:21) 
Herre, vis meg hvordan jeg skal vokte mine 
tanker slik at jeg ikke så lett blir lokket av bilder 
og inntrykk som hindrer meg i å ha et rent og 
sunt forhold til deg og andre. 

28. En Ordets gjører. «Men vær Ordets 
gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere 
bedra dere selv.» (Jakob 1:22 – 25) Herre, 
åpne mine øyne slik at jeg kan se anledninger 
til å anvende ditt ord i mitt daglige liv. 

29. Jeg kan temme min tunge. «Den som 
mener at han dyrker Gud, og ikke holder  sin 
tunge i tømme…hans gudsdyrkelse er 
forgjeves.» (Jakob 1:26) Herre, hjelp meg til å 
holde min tale i stramme tøyler slik at jeg ikke 
snakker i utrengsmål eller tillater meg å 
engasjere meg i ugudelige samtaler. 

19.Følelser. Far, måtte mitt hjerte bli forandret slik 
at jeg kunne verdsette åndelig modenhet så høyt 
at jeg regner det som ren glede å møte all slags 
prøvelser. (Jak 1:2 – 4)

20. Få gudelig visdom. «Men om noen av dere 
mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud 
gir alle, villig og uten bebreidelser – og så skal han 
få den.» (Jak 1:5 – 8) Herre, gi meg din visdom til 
å håndtere saker i mitt hjem, menighet eller 
arbeidsliv. 

21.Å evaluere seg selv nøyaktig. «…For solen 
stiger med sin brennende hete, gresset visner, 
blomsten faller av, og dens skjønnhet blir til intet. 
Slik skal også den rike visne bort på sine veier». 
(Jak 1:9 – 11) Herre, takk for at du bruker meg til å 
bringe deg ære uansett omstendigheter. 

22. Jag etter livets krone. «Salig er den mann som 
holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, 
skal han få livets krone, som er lovet dem som 
elsker ham». (Jakob 1:12) Herre, når ting blir 
vanskelige, hjelp meg til å sette livets krone 
høyere enn egne lyster og behov. 

23. Gud frister ingen til det onde. «For Gud blir 
ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. 
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin 
egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den 
synd. Men når synden er fullmoden, føder den 
død». (Jakob 1:13 – 15) Herre, gjør meg 
oppmerksom på mine egne vonde lyster som kan 
føre meg inn på veien til  døden. 

24. Kjemp mot selvbedraget. «Far ikke vill, mine 
kjære brødre! All god gave og all fullkommen gave 
kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er 
ingen forandring eller skiftende skygge». (Jakob 1: 
16 – 17) Herre, vis meg at dine gaver er fullkomne 
og gode slik at jeg ikke blir lurt av forfalskninger. 
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5. Å ta vare på seg selv. Å ha en sunn kjærlighet for 
seg selv er en viktig del av det å elske sin familie. 
Be Gud minne menn til å ta vare på seg selv 
åndelig, følelsesmessig og fysisk. (Mark 12:31)

6. Fromt perspektiv. Herre, takk at du har gjort meg 
til ett med deg, og gitt meg av din visdom. Det er så 
mange vanskelige spørsmål å ta stilling til. Som 
den rettferdige dommer, ber jeg deg om at du 
hjelper meg til å bedømme ting rett. (Joh 7:24)

7. Å leve seierrikt. Herre Jesus, av og til når jeg 
betrakter mitt liv, føler jeg meg så ulykkelig og 
elendig. Jeg vil gjøre det gode, men ender så ofte 
opp med å gjøre det vonde. Takk, Herre, at du har 
befridd meg fra dette dødens legeme, og vil leve 
ditt seierrike liv gjennom meg. (Rom 24 – 25)

8. Stødig i Gud. Kjære Gud, i en urolig verden 
trenger jeg stabilitet. Takk for at du er min klippe og 
jeg finner stabilitet i deg. Takk for at du gir meg en 
sann fellesskapsfølelse gjennom min forening med 
Kristus. (1Kor 6:16 – 17)

9. Frykt ikke. Kjære Gud, vår samtid skaper frykt i 
meg. Men så minner du meg om ikke å la frykten ta 
overhånd. Ditt nærver er i meg, og du forsvarer 
meg og holder meg oppe. Derfor vil jeg som kong 
David alltid stole på deg når jeg er redd. (Jesaja 
41:10)

10. Bli en sann tilbeder. «Sanne tilbedere skal tilbe 
Faderen i ånd og i sannhet. For det er slike 
tilbedere Faderen vil ha» (Joh 4:23). Hjelp meg, 
Herre, til å aldri glemme hvem du er i din hellighet. 
Jeg ønsker å overgi min vilje og mitt liv til deg i 
oppriktig tilbedelse. 

11. Følg hjertet. «Lydighet er bedre enn offer, 
lydhørhet er bedre enn fettet av værer» (1Samuel 
15:22). Bevar meg fra meningsløs religiøsitet og 
tomme tanker. Hjelp meg til å kjenne og å lyde 
sannheten du har åpenbart i ditt Ord. 

Bønnekalender for februar 2020
1. Ubetinget kjærlighet. Apostelen Paulus råder 
ektemenn til å elske sin kone som sitt eget liv. Be at 
Gud leder ektemenn til å forholde seg til sin kone 
med et ydmykt hjerte som elsker. (Ef 5:25)

2. Fest blikket på de beste tingene. «En ren og 
usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: 
å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg 
uplettet av verden.» (Jakob 1:27) Herre, vis meg 
hvordan jeg kan ta meg av de som sliter i livet, og 
holde meg ren.

3.Kjærlighet i anstrengte forhold. Skilsmisse 
stresser forhold og knuser kjærligheten. Be at Gud 
styrker menn til å elske sine barns mor (Matt 5:44).

4.Å overvinne seg selv.  Av og til tar ektemenn i bruk 
sinne, raseri og skittent språk florere for å hevde 
seg. Be at disse ektemennene og fedrene legger 
vinn på å vise sin tillit til Kristus i kjærlighet. 
(Kol 3:14)

12. Aksepter ansvar. «Den som er tro i smått, er 
også tro i stort. (Luk 16:10) Herre, lær meg å ta 
ansvar for det jeg sier og gjør for utvikle min 
kristne personlighet og karakter. 

13. Absolutt sannhet. «Hele Skriften er innåndet av 
Gud, nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, 
og opptuktelse i rettferdighet, for at Guds 
menneske kan være fullkomment satt i stand til all 
god gjerning» (2Tim 3:16, 17). Takk, Herre, for at i 
en tid med relativisme og normløshet er ditt ord 
absolutt sant. Skriv det på mitt hjerte. 

14. Velsign og bli velsignet. «Slik skylder også 
mennene å elske sine hustruer som sine egne 
legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg 
selv.» (Ef 5:28) Herre, hjelp meg til å elske min 
kone med respekt og forståelse.

15. Farsplikt. «Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos 
deres barn, men gi dem omsorg, så de får en 
oppdragelse som er etter Herrens vilje.» (Ef 6:4) 
Hjelp meg til å ta vare på og oppdra mine barn slik 
at de søker deg av hele sitt hjerte.

16. Gud gir bare gode ting. «Når da dere som er 
onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye 
mer skal da deres Far himmelen gi gode gaver til 
dem som ber ham!» ( Matt 7:11) Hjelp meg til å 
stole på deg under alle omstendigheter. 

17. Bønn er forordnet. Herre, jeg bekjenner at jeg 
lever etter det jeg ser og begrenser deg lett til det 
jeg forstår. Når ditt ord ber meg stille mitt hjerte inn 
på deg og bli et bønnemenneske, ber jeg, lær meg 
å be. (1Tim 2:8)

18. Et vitne uten frykt.  Kjære Herre, tilgi meg når 
jeg prøver å behage mennesker mer enn deg. Fyll 
mitt hjerte med en sann kjærlighet for det folket jeg 
lever iblant og for den verden du døde for. Gjør 
meg til et fryktløst vitne for degr. (Luk 9:26)

Takk for at du ber!

Hei, har du besøkt nettbutikken vår på norea.no? Der 
kan du få kjøpt de tre bøkene som hjelper deg til å bli 
en Jesu disippel, og lære deg hva Bibelen sier om helt 
praktiske ting i livet, som ekteskapet, å være en god 
far, pengeforvaltning, arbeidslivet, når livet er vanskelig, 
og sex. 

Ta kontakt om du ønsker å starte opp ei mannsgruppe, 
så gir jeg gjerne veiledning.

Vennlig hilsen Harald Endresen

www.troensmenn.no
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