21. Vårt bønneliv bør ha en balanse mellom å
lovprise Gud og å påkalle ham. Takk Gud for at
du hver dag får en ny anledning til å komme til
ham i takk og bønn. «Det er godt å prise Herren
og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å kunngjøre
din miskunnhet om morgenen og din trofasthet
om nettene» (Salme 92,1 – 2).

27. Å tenke for store tanker om seg selv fører
ofte til stolthet. Men å tenke for smått om seg
selv, kan føre til motløshet. Be Gud om at han
må hjelpe deg med å finne den rette middelvei,
og om at du må kunne utrette det han har
skapt deg til (Salme 8,6).

22. Takk Gud for at vi kan ta imot hans nåde når
fienden får oss til å falle. «Men selv nå sier
Herren, vend om til meg av hele deres hjerte,
med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stykker,
ikke klærne! Vend om til Herren, deres Gud! For
han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik
på miskunn, og han angrer det onde» (Joel 2:12
– 13)

28. Takk Herren i dag for det privilegiet det er å
få være en forvalter av hans skaperverk. «Du
gjorde ham til hersker over dine henders verk,
alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle
sammen, ja, også markens ville dyr,
himmelens fugler og havets fisker, alt som
ferdes på havenes stier» (Salme 8,7- 9)

23. Gud kaller oss til å ha tro når vi ber, og til å
stole på at han kan fjerne hindringer på veien.
Be om at dette må være noe som preger livene
våre (Matt. 21,21-22).

29. Bibelen spår at de siste dager vil være
fryktelige tider. (2. Tim 3,1 – 9). Be om trygghet
og mot når du opplever forfølgelse. Husk at
Herren er den som regjerer og at belønningen
venter (2. Tim 3,12)

24. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har til vist
oss, at vi skal kalles Guds barn. Mine kjære, nå
er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart
hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da
skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han
er». (1. Joh 3:1 – 2) Takk Gud for hans
forunderlige kjærlighet til oss, og for at vi har fått
en ny identitet i ham.
25. Takk Herren for at han lytter til ropet fra ditt
hjerte. Takk Gud for at du kan komme til han slik
som du er (Salme 8,3)
26. Be Gud om at du aldri må slutte å undre deg
over hans storhet, og om at du må tilbe ham i
ånd og sannhet (Salme 8,4 – 5)

30. Mange menn er villige til å investere i det
som synes å være verdifullt og interessant. Be
om en ny visjon og forståelse av verdiene i
Guds rike. «Vær en Jesu disippel og bruk din
tid, ressurser og, ja, hele ditt liv på det som har
evig verdi» (Luk 9:23 – 24)
31. Undervisningsopplegget til Troens menn
bidrar til at flere menn verden over nå følger
det første budet, som står i Matteus 22,37. Be
om at du også må være en mann som møter
livets utfordringer på dette grunnlaget.
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5. Be om at ektemenn og fedre må være gode
forvaltere av Guds gaver, og bidra til at
familien har en fornuftig økonomi (1. Kor.
13,7).

12. Fred er en frukt av Den Hellige Ånd. Be om
at menn må søke Guds Ånd og la seg prege av
hans fred (Fil 4,6 – 7).

6. Takk Gud for alle hans løfter i Bibelen. Be i
dag om at han må bruke deg som et redskap i
sine allmektige hender (Salme 2,8).

13. Det er mye i verden som gir oss grunn til å
frykte og være engstelige, men Jesus vil gi oss
sin fred, som overgår denne verden. Be om at
menn må velge å ta imot Guds fred (Joh.
16,33).

7. Både dåp og opplæring er del av det å bli en
Jesu disippel. Å lære opp kristne til å adlyde
Jesus og hjelpe dem til å vokse i troen, kan
kreve mer oppfølging. Be om at du kan få
være en veileder for andre kristne (Matt.
28,19-20).

Bønnekalender for januar 2019
1. Be om at ektemenn må møte det nye året
med et hjerte som tilgir og ærer sine koner
(1.Kor 13,5).
2. Barn kan til tider være utfordrende. Be om at
fedre må være forbilder på tålmodighet og
godhet overfor sine barn (1. Kor 13,1).
3. I vestlige samfunn er januar den måneden
med flest skilsmissesøknader. Be om at
ektemenn ikke må gi etter for stolthet og
bitterhet, men i stedet elske sine koner på en
ydmyk måte (1. Kor 13,7).
4. Be om at ektemenn og fedre som lett blir
sinte må ta tak i problemet, og skåne familien
for det (1. Kor. 13,5).

8. Takk Gud for at han sendte Jesus for å dø i
vårt sted. Be om at han må bruke deg til å
formidle de gode nyhetene til andre
mennesker.
9. Be om at Gud må lede dine skritt i dag og at
du må være til velsignelse for andre
mennesker. Be om at du må bli en god
ambassadør for Jesus (2. Kor 5,20).
10. Takk Gud for at han alltid gir deg det du
trenger for å vinne kamper her i livet (Salme
7,1-2). Be om at du stadig må bli minnet om å
ta på Guds fulle rustning. Takk Gud for at han
er den han er, og for at han har skapt deg i sitt
bilde (Salme 8,3-9).
11. Be om at menn må søke Guds fred i
hverdagen gjennom å be. Mange menn
mangler denne freden i livene sine.

14. Be om at menn må la «Kristi fred råde i
hjertene deres» ved å overgi livene sine til ham
(Kol 3,15).
15. Be om at menn må legge sine bekymringer
framfor Gud i bønn, og leve i hans fred under
alle omstendigheter.
16. Be om at du må la Gud lede deg på en slik
måte at i «alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør
det alt i Herren Jesu navn» (Kol 3,17).
17. Gud kaller deg i dag til å vende tilbake til
ham. Be om at han må bruke deg slik at andre
kan bli frelst (Esek. 22,30).
18. Jesus har lovet å gi deg et rikt liv. Dersom
du ikke opplever hans glede og fred, men er fylt
av frustrasjon og forvirring, så be i dag om at
Herren igjen må fylle deg med sin frelsesglede
(Jer. 29,11 – 13).
19. Takk Herren for at du er en ny skapning i
Kristus og at du er et Guds barn, og ikke
trenger å frykte for evigheten (Joh 10, 27 – 30).
20. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde»
Joh 10:10). Be Herren om å gi deg en slik tro at
du ser at han er nok for deg (Joh. 7,37).

