20. Guds bolig: «For han gjemmer meg i sin hytte på
den onde dag» (Salme 27:5). Dersom du søker Herren
av hele ditt hjerte, vil han svare deg og frelse deg. Takk
ham for Jesu forløsende død på korset. Han bygde en
bro over svelget som skilte oss fra ham. Vi kan be med
frimodighet innenfor Guds nådetrone.
21. Å vente: For de este mennesker er det å vente en
pine. Men tålmodighet er Den Hellige Ånds gave. Guds
timing er fullkommen. Stol på at han vil svare på dine
bønner og handle på dine vegne i den rette tid. «Vent
på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt!
Ja, vent på Herren» (Salme 27:14).
22. Forfølgelse: Vi ber for myndighetene «slik at vi
kan leve fredelige og rolige liv,» samtidig må vi være
forberedt på forfølgelse. «En tjener er ikke større enn
sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge
dere» (Joh 15:20). Om nødvendig, velg å lide for
Jesus. Vær ikke blant de aksepterte eller lunkne.
23. Overvinner: Jesus har overvunnet mørkets
makter. Han vil snart komme tilbake for å gjøre sin
seier fullstendig. Vær frimodig! I ham kan du alt bli en
som seirer. «I verden har dere trengsel. Men vær
frimodige! Jeg har overvunnet verden» (Joh 15:33).

26. En gal verden: Far, vi ber at dine menn måtte
være så fulle av Jesus og hans Ord at det vi holder
oss til Kristus, måtte bli åpenbart for den verden som
ikke tror. Måtte gleden i Kristus stråle gjennom oss til
en gal verden. (Joh 15:11)
27. Et grepet sinn: Herre, vi ber at ditt sinn slik måtte
prege vår hjerne at vi vet hvordan vi skal svare enhver
som spør oss om grunnlaget for håpet som er i oss.
(1Pet 3:15).
28. Å vitne: Herre, vi ber om at du må lære oss hva vi
skal si og når vi skal si det, spesielt i møte med det
endtlig innstilte samfunnet. «For Den Hellige Ånd
skal lære dere i samme stund hva som bør sies» (Luk
12:12).
29. Å vokse: «Som nyfødte barn må dere lengte etter
den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den
kan vokse til frelse – så sant dere har smakt at Herren
er god» (1Pet 2:2). Herre, hjelp oss til å bli mer
målrettede i vårt bønneliv og i tiden vi bruker på ditt
Ord, slik at vi kan vokse oss mer lik deg, og slik gjøre
en forskjell i denne mørke verden.
30. Å motstå: Underfulle Frelser, øk hungeren i meg
etter mer fellesskap med deg for å ære deg og for
vise forskjellen Kristus gjør i mitt liv. Takk at fredens
Gud gir oss Guds fred til å motstå mørkets endtlige
krefter i denne forvirrede lidende verden. (2Tess 3:16)

24 Medisin: Med verden i opprør er det ikke til å undre
seg over at de este mennesker lider av angst. Skift
fokus og følg dette bibelske rådet. «Vær ikke bekymret
for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme
fram for Gud i påkallelse og bønn med tak.k» (Fil 4:6)

fi

fl

25. Hjerte og sinn: Når du ber til Herren med bønn,
påkallelse og takk, vil han gi deg evne til å bli ledet av
hans fred og til å ta de gode beslutningene for din
familie. «Og Guds fred som overgår all forstand, skal
bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»
(Fil 4:7)

fl

fi

19. Krig: Ingenting er mer ødeleggende enn krig. Den
slipper alle ondskapens krefter løs. Kong David hadde
opplevd Guds trofasthet og kunne vitne: «Om en hær
leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig
reiser seg imot meg, enda er jeg trygg» (Salme 27:3).
Stol på Herren, han er større enn alle dine problemer.
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Bønnekalender for Juni 2022
1. Din velvillige himmelske Far: Kjære Gud, takk for at
du er en slik velvillig Far. Du gjør alltid det som er best for
meg. Få meg til å be deg om at jeg måtte få ta imot alt du
har for meg. (Matt 7:9 – 11)
2. Et levende håp: Herre, i det siste har jeg følt meg helt
håpløs, men i deg er det alltid håp. Takk for at du er mitt
håp, mitt liv, mitt alt. Priset være Gud kan jeg alltid være
håpefull i deg! (Ordspråkene 13:12)
3. En håpløs situasjon: Kjære Gud, takk for at du bruker
min stressede og kaotiske tid til å hjelpe meg til å forstå
at jeg trenger deg. Menneskelig talt er jeg uverdig, men
du har overbevist meg om din betingelsesløse nåde og
velvilje. Jeg overgir meg til deg. (1Mos 32:7, 9 – 11).

fi

fi

fi

fi

4. Ingen fordømmelse: Herre, før trodde jeg at satan
hadde gjort meg til en vrang synder med en vond natur.
Derfor var jeg fordømt. Siden jeg nå har tatt imot Kristus
helbredet du meg og satte meg i rett stand. Takk for at
det er ingen fordømmelse for meg i Kristus. Jeg har blitt
akseptert i Kristus. (Rom 8:1, 34)
fi

fi

Kjære Troens Mann

5. Det virker: Kjære Gud, jeg prøvde så hardt på å leve
rett, men jeg får det ikke til. Så oppdaget jeg at et rett liv
var ditt ansvar. Derfor vil jeg fortsette å kjempe i din
kraft, og under din veiledning. Samtidig kan jeg hvile i at
du vil fullføre ditt verk i meg. (Rom 8:28)
6. Glede: Alle håper på et lykkelig liv. Men virkelig glede
fødes i dypet av ditt hjerte, i Gud. (Salme 119:14) I sin
kjærlighet gir Gud oss glede (119:24) og et samfunn som
ikke nner sin like (119:162). Venn, la Herren få tale til
deg og oppdag gleden som aldri tar slutt.
7. Dømmekraft: En mann blir påvirket gjennom venner,
medarbeidere og familiemedlemmer. Salme 1:1 sier oss
at den mann som ikke rives med av tanker som strir mot
Guds ord, er velsignet. Herre, hjelp meg å skjelne
mellom stemmene rundt meg og lytte til hva du har å si.
8. Fristelse: Synd er ikke noe som skjer helt plutselig.
Når en mann unnskylder seg sine synder fordi han er
sammen med syndere, er hans åndelige liv i alvorlig fare
(Ordspråkene 1:10). Be Herren Jesus om en våken
samvittighet, og velg dine venner med omhu.
9. Gjør deg opp en mening: En mann som lar seg
påvirke av verden og gir etter for syndens fristelse,
ender opp med en såret samvittighet. (1Tim 4:2). Stå
opp for sannhet. Følg ikke de vondes råd, slå deg ikke i
lag med syndere, gjør ikke narr av Gud og hans lære.

12. Velstand: Når en mann for det meste er opptatt av
materiell velstand og yrkesmessig suksess, mister han
av syne det som virkelig betyr noe. Gudsfrykten og det
å vende seg bort fra synden (Job 28:28), bringer sann
velstand og lykke: et harmonisk ekteskap og barn som
vandrer med Herren.
13. Å be i tillit: «Be, så skal dere få. Let så skal dere
nne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere» (Matt
7:7). Du kan gjøre dine utfordringer om til bønn og stole
på at Gud vil svare deg når du ber i overensstemmelse
med hans vilje. Han elsker å hjelpe deg!
14. Å lete: «Let, så skal du nne» (Matt 7:7). Når et tre
blir utsatt for stormfulle tider og tørke, søker dets røtter
dypere ned for å nne stabilitet og vann. Det er slik
troen virker. Ved å tro Guds ord, nner vi stabilitet og
kraft til å overleve livets stormer.
15. Å banke på: «Bank på, så skal det bli lukket opp for
deg» (Matt 7:7). Den som gir løftet, er Jesus selv. Ingen
som vender seg til Herren, blir avvist. Be om et hjerte
som er vart for andres behov, og vær tilgjengelig for
dem som trenger hjelp og «banker på din dør».
16. Ikke glem: «og glem ikke alle hans velgjerninger!»
(Salme 103:2). Vi er glemsomme av natur og trenger å
bli minnet på Guds velsignelser. «Men glem ikke å
gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til
velbehag for Gud.» (Heb 13:16)

10. Tid: En dannet mann er en som vil være i Guds
nærhet. Han elsker Bibelen og søker å kjenne Guds vilje
(Ordspr. 1:2). Kurset Troens Menn lærer hvordan en kan
vandre med Gud og å ha en daglig andaktsstund. Herre,
tal til meg når jeg leser Bibelen, jeg ønsker å høre og
gjøre din vilje.

17. Guds bilde: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde;
… til mann og kvinne skapte ham dem» (1Mos 1:27).
Som mann og kvinne avspeiler vi begge Guds ære. Vi
er like verdifulle og skapt til å utfylle hverandre til Guds
ære. Be om at du avspeiler Guds bilde i ditt ekteskap.

11. Suksess: Vi lever i et konkurransepreget samfunn.
Å søke etter å bli anerkjent og å bety noe, utsetter
mennesket for mange fristelser. Veien til trygghet og et
varig resultat er å søke å være Herren nær. Som et tre
som får nok vann og bærer sunn frukt, er en mann som
lever nær sin Herre (Salme 1:3).

18. Prøvelser: Når livet kaster deg ut i uventede
prøvelser, fortvil ikke! Klyng deg til Herren. Han er der
for deg. Du kan stole fullt og helt på ham. «Salig er den
mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin
prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som
elsker ham» (Jakob 1:12).

