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14. Be om at vi som kristne menn må få til å oppmuntre og 
trøste familiene og vennene våre, under alle omstendigheter, 
og huske på håpet vi har i Gud (Salme 146:5-6). 

15. Åndelig modenhet er alltid et resultat av at Gud arbeider 
i livene våre. La oss i dag be om at Gud må få helliggjøre 
oss. Be om at vi må ære Gud med våre liv, og at dette må 
være tydelig for andre (Matteus 5:16).  

16. Som kristne er vi del av Guds nåværende og framtidige 
rike. Vi kommer til å leve evig med Jesus som regjererer over 
alt, men samtidig representerer vi kongen og kongedømmet 
her og nå. Be om at menn må omfavne denne bibelske 
realiteten og være trofaste ambassadører (2. Korinterbrev 
5:20).

17. Noen ganger når Jesus utførte mirakler, sa han: «Guds 
rike er midt blant dere». Be om at men må være døråpnere 
for Guds nærvær og allmakt, at Gud kan berøre andres liv 
gjennom dem (Lukas 17:21). 

18. Jesus Kristus er kongen til sanne troende. Be om at 
menn må anerkjenne at det er Jesus som skal regjere i 
hjertene deres, og underordne seg etter Ham (Åpenbaringen 
17:14). 

19. Bibelen sier at de som følger Kristus vil «herske som 
konger på jorden» (Åpenbaringen 5:10). Be om at menn 
allerede nå må gi etter for Kristus som bor i dem, og herske 
over synd og fristelser (Kolosserbrevet 1:27).

20. I 2. Timoteus 2:12 står det: «Holder vi ut, skal vi også 
herske med ham».  Be om at menn må få utholdenhetens 
ånd, slik at de er trofaste og fullfører løpet på en bra måte. 

21. «Den som løper bort fra Gud om morgenen vil sjelden 
finne Ham igjen i løpet av dagen», skrev John Bunyan. Sett 
av alenetid med Herren, lytt til Hans ord og be. «Tidlig neste 
morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og 
dro til et øde sted og ba der» (Markus 1:35). 

22. Du og jeg vet at kristenlivet ikke er en dans på roser. 
Vi står midt i en åndskamp, og vi kjemper ikke mot kjøtt 
og blod (Efeserne 6:12). Dette er ikke for pyser! Be om 
at selve vinneren, Herren Jesus Kristus, må herske over 
hjertet og sinnet ditt i dag. 

23. «I søken etter løsninger på verdensproblemene blir 
kristendommen skvist ut og dysset ned». Be i troen om 
at «Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans 
Salvede» (Åpenbaringen 12:15). 

24. «Kampen om bibelsk moral virker som en tapt en. 
Konsekvensene for falne mennesker er blant de verst tenk-
elige». Standarden for Guds rike er ugjenkallelig. Be om 
at kristne menn ikke må ta etter verdenen de lever i, men 
heller bli forvandlet ved at sinnet fornyes (Romerne 12:2). 

25. Disippelskap blant kristne menn er et av hovedmålene 
til TWRs Champions Arise. Selv i menigheter med 
upåklagelig forkynnelse finnes det få disippelgrupper for 
men. Be for initiativene som har blitt tatt i Brasil og Uruguay, 
hvor RTM (TWRs lokale partner) oppmuntrer pastorer og 
ledere og tilbyr disippelskap-materiale fra Hver mann er en 
kriger (2. Timoteusbrev 2:2). 

26. Be for den oppvoksende generasjon av kristne, som 
opplever at bibelske sannheter blir møtt med spørsmål og 
angrepet. Be om at de må søke Herren først og oppleve at 
Kristus er en realitet i livene deres. Be også om at kristne 
menn må være rollemodeller og guider for den kommende 
generasjon (Salme 78:5-6).  

27. Millioner av kristne er flyktninger på grunn av at de 
utsettes for voldelig forfølgelse av radikale religiøse grupper 
og terrorister. Be om at kristne menn som er i en slik 
ubehagelig situasjon må stå fast ved Herren, med forventning 
om at han vil lede og utgjøre en forskjell i en veldig farlig og 
tilsynelatende håpløs situasjon (Salme 121). 

28. Be om at TWRS radiosendinger for forfulgte kristne 
og flyktninger i Midtøsten og Afrika må oppmuntre mange 
hjerter. Be også for Champions Arise-programmene som vil 
utruste menn til å bli Jesus disipler. De er tilgjengelige på 
engelsk, portugisisk, spansk og russisk på nettstedet 
twr360.org/championsarise. 

29. Et kristent arbeid er på alle måter avhengig av Gud. 
Derfor er bønn så essensielt. Herren Jesus beordret sine 
disipler om å be Høstens herre sende ut arbeidere til sin 
høst (Matteus 9:38). Be bevisst rundt din rolle i familien, 
menigheten og samfunnet ellers, og la Herren gjøre deg til 
en driftig arbeider i sin høst. 

30. Det er vanskelig å forestille seg hvilken byrde det 
er å regjere I et samfunn preget av frykt, hat og vold. 
Menn og kvinner som er ledere trenger åndelig visdom. 
La oss derfor be og takke for de som har autoritet. La oss 
være fredsskapere og leve i gudsfrykt og verdighet i alt 
(1. Timoteus 2:1-2).
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Det er et desperat behov for menn som tar sin 
åndelige lederrolle på alvor. Troens Menn er 
lansert i Norge for å utruste menn til å bli det 
Gud har kalt oss til ved å: 

• Oppfordre til konkret, daglig bønn for mannsrelaterte  
 bønneemner. 
• Dele livserfaring gjennom podcaster og radioprogrammer.
• Legge til rette for mannlige bønnegrupper.

 
VÅRT MÅL:
Å utfordre menn til å bli Jesu etterfølgere ved å oppmuntre 
dem til å leve ut sin sanne identitet i Ham, utrustet med 
Guds hellige Ånd, coachet til å løpe troens løp i Hans makt, 
og inspirer andre til å gjøre det samme. 
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23. Kjære Jesus. La menn bli mer enn bare en kristen. 
La menn bli disipler av deg, la oss lære av deg og gjøre 
som deg, slik at vi blir dine etterfølgere. (Markus  3:34-35)

24. Takk Jesus, at du ikke bare er frelser, men også lærer 
eller rabbi. Hjelp menn til å se på Jesus som lærer, og gi 
oss lyst til å sitte ved dine føtter og lære og lyde Ditt Ord. 

25. Hjelp oss Gud, til å finne gode, gudfryktige mentorere 
som vi kan dele våre byrder og gleder med, som ansvarliggjør 
oss og kan bidra til at menn blir forbilder for andre menn. 

26. Allmektige Gud, la ikke menn stole på egen kraft for å bli 
en trofast disippel, men la oss heller søke Guds styrke hver 
dag, hver time, som en gren på det sanne vintreet, Jesus. 
Gjennom å stole på Gud opplever vi gleden ved å være sanne 
disipler. 

27. Herre, hjelp oss menn å be! Vi er av naturen opptatt av 
å måle hverandre på resultater og suksess i jobben, men vi 
er trege til å be. Hjelp oss å gjøre som disiplene gjorde da 
de spurte Jesus om å lære dem å be. Bibelen viser tydelig 
at vi skal be konkret for utfordringer i eget liv, for hverandre, 
og for dem som sitter med makt. Vi må heller ikke glemme å 
takke. 

28. Gode Gud, be for dem som blir forfulgt for din skyld 
i Irak. Det har vært kristne i dette landet i 2000 år, men 
nå er de nesten utryddet. Be at de må holde fast på sin 
tro selv under svært krevende forhold. Vi ber at terroristene 
må kjenne skyldfølelse for det onde de gjør, og vi ber om 
beskyttelse for de mange muslimer som kommer til tro 
etter å ha sett løgnene og lidelsene terroristene forårsaker. 

29. Be at radioprogrammene Troens menn hjelper menn i 
hverdagen. Be for produsentene på zulu, afrikansk-engelsk, 
indonesisk, spansk, hindu, gujarati og bengali, og at 
programmene må bli tilgengelig for de som ønsker å høre 
dem, blant annet på twr360.org og troensmenn.no 

30. Jesus, din store misjonsbefaling er glemt av altfor 
mange. Til tross for stor fremgang innen teknologi, 
kommunikasjon og kunnskap, er vårt samfunn i en krise 
av enorme dimensjoner. Folk har mistet seg selv, de trenger 
Gud! »For det er ikke frelse i noe annet navn enn Jesus» 
(Apg. 4:12). Vær med å be om vekkelse i kirken, men også 
i våre egne hjerter. 
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1. Himmelske far, minn meg stadig på at du er en allmektig 
Gud, midt i min motgang. Det som virker vanskelig eller til 
og med umulig for meg er ikke for vanskelig for deg. Du er 
skaperen av alt. Hvis du klarte å skape alt, klarer du jammen 
å sørge for meg også. Derfor stoler jeg på at du tar vare på 
meg! (Se Jeremia 32:17,27). 

2. Å, Herre, vi lever i en kaotisk verden preget av konflikter 
og uro. Vi trenger den varige freden som bare du alene kan gi 
oss. Herre Jesus, jeg er takknemlig for at du er den som gir 
meg fred. Du som er min fredsfyrste, la ditt fredelige nærvær 
komme ned over meg. Takk for din fred midt i stormene i 
livet mitt (Johannes 14:27). 

3. Herre Jesus, jeg anser deg som kilden til alt. Du er kilden 
som gir meg styrke. Sørg for at jeg husker på at selv om 
kjødet er skrøpelig så er du styrken i livet mitt. Nå er jeg 
sterk i Herren. Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk 
(Filliperne 4:13).

4. Allmektig Gud, du har ressursene og evnen til å gjøre alt. 
Nettopp derfor er du i stand til å ta vare på meg. Nå som 
jeg er en ny skapning i Kristus har du lovet å fylle alle mine 
behov. Så når jeg trenger noe kan jeg stole på at hjelpen 
er på vei. Det er enkelt og greit et privilegium for meg å få 
vente tålmodig på deg, og få det jeg trenger. Takk Gud, for at 
du tar vare på meg på en så god måte! (Se Filliperne 4:19). 

5. Kjære Gud, jeg takker deg for at du ikke kaster meg 
på dør når jeg synder. Kristi død betalte straffen for mine 
synder en gang for alle. Derfor hjelper du meg opp igjen og 
gjenoppretter meg i din nåde. Når jeg har syndet, kan jeg 
modig komme til deg, bekjenne mine synder og bli tilgitt. 
Takk for at du strekker deg ut mot meg med ubetinget 
kjærlighet, ufortjent kjærlighet og nåde i overflod (Se 1. 
Johannesbrev 1:8-9). 

6. På grunn av Guds trofasthet kan vi ha tiltro til bønnene 
fra våre forbedere. «Med løfte og ed, to ting som ikke kan 
forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig 
trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som 
ligger foran oss» (Hebreerne 6:18). 

7. Vi ber for mennesker som tilhører religioner som 
respekterer åpenbaringen av Det Gamle Testamente. Vi 
som lytter til evangeliet må se dets overmakt fordi Jesus 
kom for å oppfylle loven og stifte en ny pakt. Hebreerne 
8:13 sier (sitert fra Jeremia 31:31): «Når Gud taler om 
en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. 
Og det som blir gammelt og foreldet vil snart være borte». 

8. Vi ber til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det å 
kjenne den sanne Gud gjør oss modige i troen. «Herren 
er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er 
i nød» (Salme 9:10). 

9. Menn er kalt til å være ledere. Likevel burde de verdsette 
åndelig visdom og veiledning. Kong David ba på følgende 
måte: «La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er 
Gud, min frelser! Til deg setter jeg alltid mitt håp» (Salme 
25:5). 

10. Livet kan på en forunderlig måte tappe oss for krefter. 
Gjennom bønn kan vi bli fylt av Guds kraft. «Sett ditt håp 
til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til 
Herren!» (Salmene 27:14). 

11. Verden står overfor enorme utfordringer for tida, men 
som kristne trenger vi ikke å bekymre oss. I stedet burde 
vi holde fast i troen på vår Frelser, og takke Ham for hans 
vidunderlige løfter (Jeremia 29:11).

12. Som Kristi etterfølgere og Guds arvinger har vi ingenting 
å frykte – noensinne! (Se Jeremia 1:8.) Be Gud om å hjelpe 
deg med å tro på dette av hele ditt hjerte og med all din 
kraft, og leve livet ditt deretter. 

13. Gud har gitt menn et særskilt ansvar til å ta vare på fam-
ilien. Vi er ansvarlig for at familien har det bra. Be om at Gud 
vil hjelpe oss til å elske familiene våre og sette behovene til 
kone og barn framfor våre egne ønsker (1. Korinterbrev 11:3).   

Registrer deg som forbeder ved å sende SMS: 
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