
28. Omlag 30 000 menn i USA deltar i 
mannsgrupper gjennom Troens menn. Lonnie 
Berger dro på en sonderingstur til Brasil i oktober, 
og både pastorer og kristne ledere viste stor 
interesse for å starte grupper. Trans World Radio 
(TWR), som Troens menn går inn under 
internasjonalt, inviterte Edmund Spieker til å 
koordinere dette nye initiativet i Brasil for de neste 
to årene. Be til Herren om at han måtte bruke 
Troens menn til å skape en vekkelse blant kristne 
menn i Brasil (Sal. 147,15)

29. Over hele verden er det er lederkrise blant 
kristne menn. Det har kommet forespørsler både 
fra Korea og Japan om å starte opp Troens menn 
der. Norea Mediemisjon ønsker å være en pådriver 
for Troens menn i Japan, og vil snart gå i gang med 
dette. Fortsett å be for denne viktige tjenesten. 
Troens menn- programmer er på lufta på 11 språk 
og bønnekalenderen  publiseres på 14 språk. 
(1.Kor. 16,9)

30. Kristne blir forfulgt i 50 land. Åpne Dører 
forteller om 10 land med ekstrem forfølgelse,  19 
med svært høy forfølgelse og 21 med høy 
forfølgelse. Gå i forbønn for de millioner av våre 
brødre som lider for Kristi skyld. Be om at de ikke 
må miste troen, men at de må stole på Herren og 
fortsette å gjøre godt. (1.Pet. 4,19)

31. Er du sikker på at du prioriterer etter Guds 
vilje? Det er altfor lett å komme inn på et sidespor 
og miste nærkontakten med Gud og det som 
virkelig teller i livet. Vær nøye med tida du bruker 
hver dag til stille stunder, der du studerer Skriften 
og strekker deg etter å bli et bønnemenneske. Lev 
på Guds løfte! (Jos. 1,8)

23. "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds 
bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han 
dem" (1Mosebok 1,27). Be om at Herren må hjelpe 
pedagoger og politikere til å anerkjenne 
uforanderlige og biologiske fakta om hvordan vi er 
skapt.

24. Den økende umoralen og mangelen på bibelske 
ledere og absolutter, har ført til at vår generasjon 
avviser tradisjonelle verdier. Kjønnsideologien som 
overser åpenbare biologiske faktorer, erklærer at 
det er en menneskelig rett å velge sitt eget kjønn. 
Be om at Gud må hjelpe menn og kvinner til heller å 
fremme Bibelens budskap (Matt. 5,13 - 15)

25. Det er svært tydelig fra naturens side hvordan 
menn og kvinner er satt sammen biologisk, sosialt 
og følelsesmessig. Kjønnsideologien lærer derimot 
at disse forskjellene bare er stereotyper tilegnet via 
kultur og samfunn. Alle har rett til å velge mellom et 
mangfold av kjønn. Be om at Gud må forbarme seg 
over den neste generasjonen og bruke sin menighet 
til å kaste lys inn i denne moralske forvirringen. 
(Rom. 1,18 - 32)

26. En venn fortalte meg at han ber om at jeg må 
få: 1.Paulus` visjon; 2.Jobs tålmodighet; 3. 
Jonathans vennlighet; 4. Abrahams tro; 5. Peters 
pågangsmot; 6. Daniels måteholdenhet; 7. Moses` 
saktmodighet; 8. og Jesu Kristi kjærlighet. Vil du be 
denne bønnen for en venn i dag?

27. Lonnie Berger, som er leder for Troens menn 
internasjonalt, har vært gjennom en større 
operasjon i november. Vil du være med og be om at 
han måtte bli helt frisk igjen? Lonnie minner oss på 
Fil. 4,6: "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle 
ting bønneemnene deres komme fram for Gud i 
påkallelse og bønn med takk."



5. Ønsker du å bli mer lik Jesus? Da bør du 
bruke mer tid sammen med ham! Han venter 
alltid på deg. Han gir deg sin fulle 
oppmerksomhet når som helst. Be om at Gud 
må hjelpe deg til å bruke tida di klokt (1. Kor. 
1,9). 

6. Be om at du i dag må være en god 
ambassadør for Kristus, uansett hvor du 
befinner deg (2. Kor. 2, 15).

7. Noen ektepar behandler hverandre som om 
de var skilt. Be om at menn i krevende 
ekteskap må ydmyke seg selv for Herren og 
forplikte seg til å bedre forholdet til kona (Matt. 
5, 23 - 24). 

8. Be om at fedre må elske sine døtre på en 
klok måte (1. Pet. 3, 7).

9. Kona kan såre mannen uten å mene det. Be 
om at menn ikke må svare ektefellen med 
samme mynt, men tilgi og elske henne  på en 
måte som er inspirert av Guds kjærlighet (Ef. 5, 
2).

10. Menn kan både ødelegge og bygge opp 
familien med ord som blir sagt. Be om at Gud 
må lede menn til å oppmuntre sine koner og 
døtre med ordene de velger (Jak. 3,5).

11. Det beste en ektemann og far kan gjøre for 
sin familie er å vokse i forholdet til Gud. Be om 
at menn må se at Gud vil rettlede dem i deres 
familieanliggender (Jer. 29,13).

12. Fordommer er en hindring for fellesskapet. 
Troens menn verdsetter alle  uavhengig av 
etnisitet eller nasjonalitet (1. Pet. 1,17).

13. Som forbedere må vi fremme rettferdighet 
og sannhet. Selv om  verden er urettferdig, skal 
vi være salt og lys mens vi venter på at Kristus 
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1. "For så sier Herren…Bryt dere nytt land og så 
ikke blant torner" (Jer. 4,3). Start det nye året med 
friskt mot. Stol på at Gud vil sørge for at du får det 
du trenger, både når det gjelder pågangsmot og 
ressurser, til å utgjøre en forskjell i hans rike.

2. Gud er ikke bare en som tilgir våre synder. Han 
former oss også som personer. Be Gud i dag om 
hjelp til å bli mer lik Kristus (1. Kor. 11,1). 

3. Ydmykhet ofte et sjeldent personlighetstrekk. 
Likevel er ydmykhet en svært nyttig og nødvendig 
egenskap, for å unngå konflikter eller løse dem. Be 
om å ha noe av den ydmykheten i ditt eget liv som 
Jesus hadde (Fil. 2,3 - 5). 

4. Be om at Gud må hjelpe deg til å bli en god 
forvalter av skattene du har, slik som fysisk styrke, 
praktiske ferdigheter, gode relasjoner, god helse, 
en fin familie, gods og penger (Matt 6,20 - 21). 

15. Når livet er vanskelig kan vi bli oppmuntret og 
av Den Hellige Ånd. Kristus ga dette løftet som har 
blitt oppfylt i de troende: "Men Talsmannen, Den 
Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, 
han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt 
det som jeg har sagt dere" (Joh. 14,26).

16. Noen ganger virker det som om utfordringene 
våre er uoverkommelige. Slik følte stattholderen av 
Israel det da han kom tilbake til et ødelagt 
Jerusalem. Men Guds løfter står ved: »Dette er 
Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke 
ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, 
hærskarenes Gud" (Sak. 4,6).

17. Be om at ærlighet blir et karaktertrekk du streber 
etter å ha (2. Kor. 8,21). 

18. Jesus sa om Filip: "Legg derfor av løgnen og tal 
sannhet, hver med sin neste" (Ef. 4,25). Be om å få 
være oppriktig som Filip. 

19. Ærlighet er viktig på alle plan i livet. Matteus 
7,16 sier at vi kjennes på den frukt vi bærer. "På 
fruktene skal dere kjenne dem". Herre, måtte den 
frukten vi bærer være hederlighet, styrke og 
sannferdighet i alle våre forhold. 

20. Herre, bevar oss fra å likne på fienden av våre 
sjeler. Gjør oss mer lik Kristus som er "veien, 
sannheten og livet" (Johannes 14,6).

21. Av og til er vi fristet til å fortelle hva vi kaller 
"små hvite løgner". Herre, må Den Hellige Ånd ha 
hjelpe oss til å forakte enhver form for falskhet som 
går på akkord med sannheten i våre liv (Ordsp.
12,22). 

22.Både menn og kvinner kan oppleve fysisk eller 
mentalt misbruk, som kan ødelegge identiteten man 
har som mann eller kvinne. Be om at vi må vende 
oss til evangeliet for å få vår identitet gjenopprettet 
(Gal. 3,27-28). 


