
26. Kvalifikasjon: «Velg deg så ut dyktige menn av 
hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn 
som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over 
dem» (2Mos 18:21). La oss be Gud om slike 
gudffryktige menn i lederstillinger i vårt samfunn, og i 
våre familier. 

27. Byrde: Jetro, Moses` svigerfar, ga ham denne 
veiledningen: «Forklar budene og lovene for dem. 
Lær dem den veien de skal vandre og den gjerningen 
de skal gjøre» (2Mos 18:20). Å oppdra våre barn og 
veilede dem og andre mennesker som Gud betror 
oss, er en del av vårt ansvar i familie og menighet. 

28. Sammen: Mange ser på det ekteskapelige liv som 
en arena for konkurranse, som fører til smerte og 
ydmykelse. Bibelen lærer oss i stedet: «Bær 
hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov» 
(Gal 6:2). Herre, hjelp oss til å bli menn som 
oppmuntrer våre koner og skaper en lett og behagelig 
atmosfære i hjemmet. 

29. Verdighet: «Ethvert strevsomt arbeid gir vinning, 
men tomt snakk fører bare til tap» (Ordspråkene 
14:23). Ikke bare ord, men anstrengelse gjennom 
evner, dyktighet og engasjement, vil bringe et resultat 
verdig en kristen arbeider. 

30. Gi ikke opp: «Be uten opphold» (1Tess 5:17). For 
dem som har barn, har den anbefalingen evig verdi. 
Be for barna, ta dem daglig frem for nådens trone, slik 
at de kan nå evig frelse og vandre på Herrens veier 
Hold ut! 

31. Mestre det: Vær rede til å ta ansvar for dine 
handlinger, let ikke etter unnskyldninger. Vær var for 
den Hellige Ånds formaninger. Gud advarte Kain før 
han drepte sin bror. «Men har du ikke godt i sinne, da 
ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, 
men du skal herske over den» (1Mos 4:7) Han lyttet 
ikke. 

19. Å se oppover: «Jeg løfter mine øyne opp mot 
fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp 
kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper» 
(Salme 121: 1, 2). Når problemene synes som 
uoverstigelige fjell, fortvil ikke. Vend deg heller til 
Herren, den allmektige, og søk hjelp og trøst fra Jesus. 

20. Å elske Jesus: «Har du meg kjær?» (Joh 21:15 – 
17). Etter sin oppstandelse retter Jesus tre ganger 
dette spørsmålet til Peter. Også i dag vil vårt svar på 
dette spørsmålet være avgjørende for om vi kan bli 
brukt av Jesus som hans redskaper for å bringe 
velsignelse til vår verden. 

21. Mildhet: «La deres mildhet bli kjent av alle 
mennesker. Herren er nær!» (Fil 4:5). Herre Jesus, du 
er så god mot meg. Hjelp meg slik at din mildhet kunne 
flyte gjennom meg til alle de jeg måtte møte i dag!

22. Å være fornøyd: Jeg har lært å være fornøyd med 
det jeg har (Fil 4:11). Takk Herre Jesus, for at du 
sørger for at jeg daglig har hva jeg virkelig trenger. Jeg 
ønsker å ta imot dette i tro, etter som jeg regner med 
din hjelp og vil være takknemlig. 

23. Å forlate: «Derfor skal mannen forlate sin far og 
sin mor og holde seg til sin hustru» (Mark 10:7) 
Besluttsomhet trengs når en skal opprette et ansvarlig 
fellesskap. I ekteskapet har mannen det Gud-gitte 
ansvaret for å danne grunnlaget for tillit og enhet. 

24. Personlighet: En mann med god moral motstår 
stolthet og velger ydmykhet. Han står imot grådighet og 
praktiserer raushet. Han bekjemper lysten med 
selvkontroll. Han hater dovenskap og er flittig. I stedet 
for fråtseri i mat, viser han måtehold. Han misunner 
ikke, men er vennlig. Han motstår vrede og er 
tålmodig. (Ef 4:17 – 31). 

25. Meditasjon: Å ta seg tid til å lese Bibelen, gjør oss 
til menn kjent med Gud, og vi blir anerkjent for å være 
trofaste som Natanael. (Joh 1:47). Prioriter Tid med 
Gud hver dag. 
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5. Frykt: «Hvem er du, at du frykter et menneske som 
skal dø….. og at du glemmer Herren, din skaper, som 
utspente himmelen og grunnfestet jorden – at du alltid 
hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede»
(Jesaja 51:12, 13). Frykt ikke mennesker. Stol på 
Herren! Han er nær dem som frykter ham.

6. Sannhet: Den endelige sannheten og det siste ordet 
er ikke hos menneskene. Derfor be oppriktig om Guds 
perspektiv. «Send ditt lys og din sannhet, la dem lede 
meg! La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine 
boliger. (Salme 43:3)

7. Billig fred: «…da la ditt offer ligge der foran alteret, 
og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og 
bær fram ditt offer» (Matt 5:24). Be om visdom til å løse 
konflikter. Sats ikke på en billig fred, lær deg heller å 
legge fram sannheten i kjærlighet. Søk å ære Herre, og 
på den måten gjør Jesu navn kjent.

8. Kjærlighet og trofasthet: Kriser i livet kan være 
anledninger til å søke Herren og til igjen å forplikte seg 
på hans verdier og natur. Når vi lever i pakt med Gud, 
lever vi i fred med hverandre: «Nåde og sannhet skal 
møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.» 
(Salme 85:11)

9. Det største tapet: Verdens fyrste er Guds fiende. 
Han elsker å stjele, drepe og ødelegge. Det største tapet 
er tapet av ens sjel. Jesus betalte prisen for din sjel. Be 
om å forkynne dette evangeliet. (Ordspråkene 24:11)

10. Kjærlighet og respekt: Bibelen oppfordrer oss 
menn til å sørge for å være basen for et velbalansert 
ekteskapelig liv og slår fast: «Men også hver enkelt av 
dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen 
skal ha ærefrykt for sin mann.» (Ef 5:33)

11.  Livets verdi: «Du skal ikke slå i hjel» (2Mos 20:13). 
Bare Gud bestemmer over liv og død. Enhver mann som 
tar livet av et menneske, begår mord. Be at du måtte få 
være en mann som bekrefter verdien av et liv ved å 
elske Gud av hele ditt hjerte, sjel og sinn og din neste 
som deg selv. 

Bønnekalender for juli 2022

1. Fellesskap: Dersom du har venner som oppmuntrer 
deg til å søke Jesus og bli ham mer lik, takk Gud og pris 
ham. Dersom ikke, be at vår allmektige Gud måtte 
velsigne deg med gudfryktige venner som kan hjelpe deg 
med å ha blikket ditt festet på Jesus. (1Tess 5:11)
 
2. Oppmuntre: Be om at du måtte være i stand til å 
oppmuntre medtroende og hjelpe dem til å vokse i tro og 
kjennskap til vår Herre og Frelser. (Heb 3:13)

3. Å møte troskjempene: Fra tid til annen blir vår tro 
prøvd. Når som helst dette hender, er det viktigere enn 
noen gang å bli støttet av medkristne. Be om frimodighet 
til å invitere en kristen bror eller søster til å be sammen 
med deg når du måtte trenge det. (Jakob 5:16)

4. Løfte: Takk Gud for hans løfte om at hva to eller tre 
mennesker blir enig om å be om, vil han gi dem. Takk 
Gud for at han aldri går fra sine løfter. (Matt 18:19)

12.  Skilsmisse: «For jeg hater skilsmisse, sier Herren, 
hærskarenes Gud, Israels Gud» (Malaki 2:16). Som i 
Israel i gamle dager og også i dag, er skilsmisse en 
kreft. Den traumatiserer barna og påvirker 
generasjoner. Menn, ydmyk dere for Gud og elsk kona 
slik Jesus elsket kirken og gav sitt liv for den.

13. Umoral: Umoral er som en bakterie som ødelegger 
personligheten. «Men hor og all slags urenhet eller 
pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere» (Ef 
5:3). Vær målbevisst, unngå usunne tanker, dårlig tale 
og dårlige gjerninger. 

14. Åndelig opplysning: Herre, dine ord er ånd og liv. 
Derfor kan de bare bli forstått av din Ånd. Jeg setter 
pris på å kjenne deg gjennom Jesus. Takk Herre, for 
den Hellige Ånd som åpenbarer sannhet og liv og 
forunderlige ting fra ditt Ord! (1Kor 2:9, 10)

15. Sorgfull likevel glad: Kjære Gud, av og til raser 
hele verden sammen og jeg blir oppslukt av tristhet. 
Men gjennom alt har jeg likevel deg. Du har lovet at du 
aldri vil forlate eller svikte meg. Du holder meg oppe 
med din allmektige styrke og makt. Takk Herre, for at du 
fyller meg med glede. (Nehemja 8:10, 12) 

16. Farlige tider: Kjære Herre, mange av oss opplever 
farlige tider. Slike farer er sannelig en formaning til oss 
alle at vi trenger Herren. Bare du, Herre, duger for disse 
tingene. Sett meg i stand til å leve gudfryktig gjennom 
samfunnet med Kristus. Takk for at din nåde er nok. 
(2Kor 3:5)

17. Vanskeligheter: Herre, vanskelighetene tårner seg 
opp. De som står meg imot, er over alt. Miskunn deg 
over meg. Beskytt meg, frels meg og forny meg. Jeg 
stoler på at du kan ta deg av mine bekymringer. Takk 
for at du tar deg av mine behov. (Salme 138:7, 8). 

18. Å få hvile: Kjære Gud, siden jeg har tatt imot Jesus 
Kristus som min Herre og Frelser, er du nå min Herre 
og min Gud. Når vanskeligheter kommer, er du der for 
meg, samme hvor galt det blir. Jeg vil fryde meg i deg 
på tross av vanskelige omstendigheter. Takk for at du 
tar godt vare på meg. (Habakkuk 3:16 – 19)

God sommer
Mannskonferansen på Evjetun gikk veldig bra. Vi 
ble nærmere 40 totalt, inkludert våre brødre fra 
flere land i Europa. Du bør absolutt få med deg 

neste konferanse, så hold av datoen i 2024: 
12-14 april 2024, på Evjetun. 

Så har vi en nyhet om få dager: ei rykende fersk 
bok kommer på salg: Troens Menn Ung, for unge 
menn. Den bygger på Troens Menn bøkene, og er 

et samarbeid mellom Norea og Laget. Du får 
rabatt om du kjøper den innen utgangen av juli. 

   Vennlig hilsen Harald Endresen




