om at dette arbeidet må få stor tilslutning og skape åndelig
vekt hos de unge. Be for fredagsklubben. Be for konfirmantleder Mildrid Brekke.
Lørdag 25. juni
Be for UV, for og for lederne. Be om at arbeidet skal samle
unge voksne og at de må vokse i tro og kjennskap til Kristus.
Be for Laget.
Søndag 26. juni
Be for Gudstjenesten, for taleren Truls Nygaard og for alle som
deltar, Må du skape en forsamling som vil høre hva du, Gud,
vil gi oss og si oss.
Mandag 27. juni
Be for de ansatte i Bergens Indremisjon, vaktmester, kontoransatte, barne- og familiearbeider, tenåringsleder og konfirmantleder, leder av UV-arbeidet, diakoni- og seniorpastor og
for vår nye forsamlingsleder.
Be for Omsorgssenteret, beboere, ansatte og for daglig leder
Dag Henning Reksten. Må de som bor der få merke Guds omsorg. Be for de eldre og syke i forsamlingen (nevn gjerne med
navn de du kjenner).
Tirsdag 28. juni
Be for Bibalo, for korlederne og for barna i forsamlingen. Be
for leder av barne- og familiearbeidet Marta Lomheim, be for
søndagsskolen og for de frivillige lederne der. Be for de som er
blitt døpt det siste året: Vegard Tellnes, Bernard Sævig, Ella
Heradstveit, Simon Heradstveit, Ellinor Brekkhus, Alma Louise
Horpestad, Birk Elian Brekke, Daniel Ørjavik, Elvine Marie Espedal og Jonathan Kris Joseph.
Onsdag 29. juni

Be for ytremisjonen. Send arbeidere til din høst. Be for
den forfulgte kirke i verden.
Be for Israel og for alt evangelisk arbeid blant det jødiske folk.
Be for de messianske menighetene i Israel og at mange nye
må få se Jesus som sin frelser.
Torsdag 30. juni
Be for styret og eldsterådet i Bergens Indremisjon. Be om at
de må lede arbeidet etter Guds gode vilje. Be om en god sommer for alle i forsamlingen.

Bønnekalender
Jesus sier:

«Be, så skal dere få.
Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det lukkes
opp for dere.»
Matt 7,7.

Be for Ukraina og for de som lider under
det som skjer i krigen der.
Be for de kristne i Nord-Nigeria, og særlig for
Victor og Onem og det arbeidet de gjør
blant unge i Kaduna.
Vi oppfordrer alle til daglig å be for de ansatte
i Bergens Indremisjon, for styret og eldsterådet.
Be alltid om at Guds vilje må skje
og at Jesus må bli trodd, elsket og etterfulgt.
For oppdatert program se: www.betlehem.no

Jesus sier
Ingen ting er umulig for Gud!

Juni 2022
«Gud vil at alle mennesker
skal bli frelst og lære sannheten
å kjenne.» 1 Tim 2,4
Be om at dette må skje
i vår menighet.

Onsdag 1. juni
Be om at nye må bli frelst. Be for Ukraina. Be for ytremisjonen. Be om at mennesker blir kalt og utrustet til innhøstingsarbeidet. Be for den forfulgte kirke i verden og særlig for de
kristne i Nord-Nigeria. Be for Israel og for alt evangelisk arbeid blant det jødiske folk. Be for de messianske menighetene i Israel og at mange nye må få se Jesus som sin frelser.
Torsdag 2. juni
Be for styret og eldsterådet i Bergens Indremisjon. Be om at
de må lede arbeidet etter Guds gode vilje. Be for arbeidet
blant de eldre og syke i forsamlingen.
Fredag 3. juni
Be for YA, for Sondre Harlia og de frivillige lederne. Be om at
dette arbeidet må få stor tilslutning og skape åndelig vekt
hos de unge. Be for Mildrid Brekke og for årets konfirmanter.
Lørdag 4. juni
Be for UV og for de frivillige lederne. Be for taleren. Be om
at arbeidet skal samle unge voksne og at de må vokse i tro
og kjennskap til Kristus. Be for Laget.
Søndag 5. juni
Be for konfirmasjonsgudstjenesten, for taleren, for konfirmantene og for alle som skal delta. Må gudstjenesten bli til
glede og styrke for alle som er til stede.
Mandag 6. juni
Be for de ansatte i Bergens Indremisjon, vaktmester, kontoransatte, barne- og familiearbeider, tenåringsleder og konfirmantleder, leder av UV-arbeidet, diakoni- og seniorpastor
og for vår nye forsamlingsleder.
Be for Indremisjonshjemmet, for de som sliter med rusproblemer, for de ansatte og daglig leder Bjørn Heradstveit. Må
de alle få erfare Guds omsorg.
Tirsdag 7. juni
Be for sang og musikkarbeidet i forsamlingen, for lovsanggruppene, for Divisi og Manna. Må sangen skape glede og
takknemlighet for alt det Gud har gjort for oss.
Onsdag 8. juni
Be for ytremisjonen. Send arbeidere til din høst. Be for den
forfulgte kirke i verden.

Be for Israel og for alt evangelisk arbeid blant det jødiske
folk. Be for de messianske menighetene i Israel og at mange
nye må få se Jesus som sin frelser.
Torsdag 9. juni
Be for styret og eldsterådet i Bergens Indremisjon. Be om at
de må lede arbeidet etter Guds gode vilje. Be for medlemsmøtet.
Fredag 10. juni
Be for YA, for Sondre Harlia og de frivillige lederne. Be om at
dette arbeidet må få stor tilslutning og skape åndelig vekt
hos de unge. Be for fredagsklubben. Be for konfirmantleder
Mildrid Brekke.
Lørdag 11. juni
Be for UV, og de frivillige lederne. Be for taleren. Be om at
arbeidet skal samle unge voksne og at de må vokse i tro og
kjennskap til Kristus. Be for Laget.
Søndag 12. juni
Be for Gudstjenesten, for taleren Njål Skrunes og for alle
som skal delta. Må vi sammen lytte til dagens budskap og
glede oss over nattverdens gave.
Mandag 13. juni
Be for de ansatte i Bergens Indremisjon, vaktmester, kontoransatte, barne- og familiearbeider, tenåringsleder og konfirmantleder, leder av UV-arbeidet, diakoni- og seniorpastor
og for vår nye forsamlingsleder.
Be for Omsorgssenteret, beboere, ansatte og for daglig leder
Dag Henning Reksten. Må de som bor der få merke Guds
omsorg. Be for de eldre og syke i forsamlingen.
Tirsdag 14. juni
Be for Bibalo. For korlederne og for barna i forsamlingen. Be
for leder av barne- og familiearbeidet Marta Lomheim, be
for søndagsskolen og for de frivillige lederne der. Be for de
som er blitt døpt det siste året: Vegard Tellnes, Bernard
Sævig, Ella Heradstveit, Simon Heradstveit, Ellinor Brekkhus,
Alma Louise Horpestad, Birk Elian Brekke, Daniel Ørjavik,
Elvine Marie Espedal og Jonathan Kris Joseph.
Onsdag 15. juni
Be for ytremisjonen. Send arbeidere til din høst. Be for den
forfulgte kirke i verden.

Be for Israel og for alt evangelisk arbeid blant det jødiske
folk. Be for de messianske menighetene i Israel og at mange
nye må få se Jesus som sin frelser.
Torsdag 16. juni
Be for styret og eldsterådet i Bergens Indremisjon. Be om at
de må lede arbeidet etter Guds gode vilje.
Fredag 17. juni
Be for YA, for Sondre Harlia og de frivillige lederne. Be om at
dette arbeidet må få stor tilslutning og skape åndelig vekt
hos de unge. Be for fredagsklubben. Be for Mildrid Brekke.
Lørdag 18. juni
Be for UV, og de frivillige lederne. Be om at arbeidet skal
samle unge voksne og at de må vokse i tro og kjennskap til
Kristus. Be for Laget.
Søndag 19. juni
Be for gudstjenesten, taleren Marta Lomheim og for alle som
deltar. Må vi alle få et møte med Gud gjennom tale og sang.
Mandag 20. juni
Be for de ansatte i Bergens Indremisjon, vaktmester, kontoransatte, barne- og familiearbeider, tenåringsleder og konfirmantleder, leder av UV-arbeidet, diakoni- og seniorpastor og
for vår nye forsamlingsleder. Be for Indremisjonshjemmet,
for de som sliter med rusproblemer, for de ansatte og daglig
leder Bjørn Heradstveit. Må de alle få erfare Guds omsorg.
Tirsdag 21. juni
Be for sang og musikkarbeidet i forsamlingen, for lovsanggruppene, for Divisi og Manna. Må sangen skape glede og
takknemlighet for alt det Gud har gjort for oss.
Onsdag 22. juni
Be for ytremisjonen. Send arbeidere til din høst. Be for den
forfulgte kirke i verden.
Be for Israel og for alt evangelisk arbeid blant det jødiske
folk. Be for de messianske menighetene i Israel og at mange
nye må få se Jesus som sin frelser.
Torsdag 23. juni
Be for styret og eldsterådet i Bergens Indremisjon. Be om at
de må lede arbeidet etter Guds gode vilje.
Fredag 24. juni

Be for YA, for Sondre Harlia og de frivillige lederne. Be

