
26. Kristen norm: Å ha fellesskap og å lovprise i 
familien er en anledning for oss menn, som elsker 
Jesus. Herre, vis meg hvordan jeg skal forholde meg 
når bibelske sannheter og læresetninger blir oversett. 
«På Herren stoler jeg uten å vakle» (Salme 26:1). 

27. Høytidelige løfter: Den dagen jeg giftet meg 
forpliktet jeg meg til å leve sammen med kona mi i 
lykkelige og vonde dager. Herre, hjelp meg til å leve 
etter mine løfter og være en troverdig ektemann som 
fyller min ektefelle med glede (Ordspråkene 3:3). 

28. Arbeid: Det er sant at vi lever i et samfunn som 
forkaster Guds Ords prinsipper. På arbeidsplassen 
florerer fristelsene til korrupsjon. Ordspråkene 10:16 
sier: «Det som den rettferdige vinner, blir ham til ham 
til liv. Den ugudeliges inntekt leder ham til synd». 
Herre, hjelp oss å oppføre oss rett i yrkeslivet. 

29. Resultater: «Død og liv er i tungens vold, og hver 
den som bruker den, skal ete dens 
frukt» (Ordspråkene 18:21). Min bønn, Herre, er at jeg 
måtte snakke med mine barn med visdom. Måtte 
mine ord bli en kilde til liv og en oppmuntring til det 
gode. Dersom jeg snakket nedsettende om min 
familie og Herrens navn, tilgi meg!

30. Musikk: Mange populære sangtekster fyller unge 
mennesker og ungdommer med et usømmelig språk 
som denne generasjonen lett tar opp. Herre, hjelp oss 
til å vite hvordan vi skal kunne beskytte våre barns 
sinn og vokte deres hjerter mot perverse ideologier og 
lede dem til å tilbe deg (Ordspråkene 4:23)

31. En Guds mann: «Jeg vet, Herre, at et menneske 
ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til 
vandringsmannen å styre sin gang» (Jer. 10:23). 
Herren har oversikt over alt som skjer, og vi 
mennesker er ansvarlige for de valgene vi gjør. Be at 
du er en Guds mann som lar Hans Ord og Ånd få 
forme deg til et vitne for sin nåde.

19. Gudsfrykt: «Min sønn! Dersom du tar imot mine 
ord og gjemmer mine bud hos deg, …. da skal du 
forstå Herrens frykt og finne kunnskap om 
Gud» (Ordspr. 2: 1, 5). Uten gudsfrykt for et land og 
folk er som et skip uten ror. Be om en moralsk og 
åndelig vekkelse i vår tid. 

20. Omtanke: Omtanke skal holde vakt over deg ….. 
for å fri deg fra den onde vei» (Ordspr. 2: 11, 12). 
Dersom du er en mann som har gitt deg under Guds 
vilje, vil du bli en vis veileder for din familie og dine 
venner. Be om at du alltid måtte være lydhør for hans 
Ånd, som peker på den rette veien

21. Myndigheter: Be «for konger og for alle som er i 
høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all 
gudsfrykt og ærbarhet» (1Tim 2:2). Det er en kristens 
plikt å be for dem som har myndighet over ham. Dra 
nytte av rollen du har som en influencer på kne i bønn 
for kongenes Konge, som hersker over alle mennesker. 

22. Moral: «Og ettersom de ikke brydde seg om å eie 
Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, « 
(Rom 1:28). Den som motsetter seg Guds lov blir et 
bytte for mørkets makter. Be om at du kan være en 
mann som står opp for sannheten og som evangeliet 
skinner gjennom inn i verden. 

23. Misjonsoppdrag: «Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler … døper dem … og lærer 
dem» (28:19, 20). Evangeliet er budskapet om å bli fri 
fra syndens slaver. Herre, hjelp meg til å bli et effektivt 
vitne for ditt frelsesverk i dag. 

24. Verdensbegivenheter: «Fordi du har bevart mitt 
ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den 
prøvelsens time…» (Åp 3:10). Mens menneskelige 
ideologier lover sosial lykke, advarer Bibelen om at vår 
verden er på vei mot sin endelige dom. Takk Herren at 
han alltid vil beskytte dem som stoler på Ham. 

25. Siste dager: «Men dette skal du vite, at i de siste 
dager skal det komme farlige tider» (2. Tim 3:1). 
Enhver som tror på Kristus vil bli frelst ved hans nåde. 
Tegnene tyder på at vi lever i endetiden. Be at du må 
være blant de trofaste når han kommer tilbake.
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5. Det rette fokuset: Når du du har en holdning til livet 
der Jesus er i sentrum, bringer du Guds ære inn i ditt 
eget liv. Samtidig har du en positiv innflytelse på andre 
mennesker og drar dem nærmere Jesus. Be at du må
lykkes med å bringe mange andre til Ham (2Kor 2:15). 

6. Visdom trengs: Vi menn trenger visdom fra Gud for å 
lede våre familier på en bra måte. Be at vi søker den 
visdommen som kommer fra Guds Ord. Bruk spesielt tid 
på å lese Ordspråkene. «Å frykte Herren er begynnelsen 
til kunnskap» (Ordspråkene 1:7). 

7. Å være i Kristus: Dersom du er en Kristi disippel, la 
Ham få leve ut sin visdom gjennom deg. Bli i Ham slik en 
gren er i vintreet. «…Han som for oss er blitt visdom fra 
Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1Kor 
1:30).

8. Gud lover oss visdom: Vær ikke en beskjeden 
mann, Bibelen inviterer deg til å be om visdom i enhver 
situasjon. Gå ikke raskt fram, vær heller ydmyk og villig 
til å lære å be Gud regelmessig om visdom. Han gir 
raust (Jakob 1:5).

9. Kunnskap: Kunnskap er ikke visdom. Kunnskap kan 
føre til stolthet. Visdom er den rette måten å bruke 
kunnskapen på, og evnen til å bruke sunn dømmekraft i 
en gitt situasjon. Be at menn forstår forskjellen og lever 
deretter (Ef 5:15 – 16).

10. Sann visdom: Det naturlige mennesket er ikke i 
stand til å dømme om åndelige sannheter. Denne 
verdens visdom er dårskap for Gud. Be at gudfryktige 
menn istedet ser den sanne visdommen som kommer 
fra Herren alene (Jakob 3:13, 17).

11. Den største gaven: Herre Jesus, jeg tenkte at når 
noe godt hendte meg, var det fordi jeg hadde vært god. 
Når vonde ting skjedde, betydde det at jeg hadde vært 
slem eller uklok. Nå forstår jeg at det å lykkes ikke betyr 
at en er gudfryktig. Ditt Ord sier at å være tilfreds er 
nøkkelen til storhet. Minn meg om at det viktigste jeg 
eier, er Deg, den største gaven av alle! (1.Tim 6:3 – 6)
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1. Delt ansvar: Din plikt, som en Jesu Kristi etterfølger, 
er å fortelle andre om Jesus, så er det Herren som er 
ansvarlig for høsten. Takk Ham i dag at du er funnet 
verdig til å arbeide sammen med skaperen av himmel og 
jord for at de fortapte skal bli frelst (Mark 4:2 – 8).
 
2. Takk: Takk Gud for at Jesus har frelst deg av nåde, og 
for gleden i fellesskapet med andre brødre. Gud ønsker 
at ethvert menneske skal bli frelst, og Han har invitert deg 
til å være med på innhøstingen. (1.Tim 2:1 – 4).

3. Et takknemlig hjerte: Bibelen lærer oss å takke Gud 
under alle forhold. Dette tar våre øyne bort fra oss selv og  
hjelper oss å feste blikket på Herren. Han er med oss i 
våre mørkeste stunder. Takk for at Han er allmektig, 
kjærlig og vis, og stol fullt ut på Ham (1.Tess 5:18).

4. Se på Jesus: Du har kanskje hørt sangen: «Se alltid 
på livets lyse side» fra komikergruppa Monty Python. Det 
er mye bedre å se på Jesus. Han har frelst oss fra evig 
fordømmelse (Heb.12:2 – 3). Han vil stemme hjertet vårt 
til lovprising.

12. Tilfredshet: Herre, før ønsket jeg meg alltid noe 
mer. Men samme hvor mye jeg fikk, var det aldri nok. 
Nå har jeg oppdaget hva sann tilfredshet er. Jeg 
skjønner at du er opphavet til alle ting. Derfor er alle 
mine behov dekket i deg. Jeg er tilfreds i Kristus alene 
(Fil 4:11 – 12). 

13. Min forsørger: Kjære Gud, vi mennesker har alltid 
behov. Men Du er skaperen av alt og den som bærer 
alle ting. Du forsørger meg alltid. Derfor stoler jeg på at 
du oppfyller alle mine behov gjennom Kristus min Herre 
(1Mos 22:7 – 14)

14.Å leve gudfryktig: Himmelske Far, mange 
menneske forvrenger Skriften for å tjene sine egne 
ugudelige planer. Dette er tragisk, for ditt Ord er godt og 
sant. Beskytt meg mot å fordreie Sannheten. Bevar 
meg fra å utnytte din nåde ved å gjøre synd. Herre, 
hjelp meg å leve gudfryktig i Kristus (Judas 1:4)

15. Nåde og sannhet: Kjære Herre, Du har vist oss 
nåden gjennom dine handlinger i Skriften. Da Kristus 
kom inn i mitt liv, fikk jeg tilgang til hans nåde gjennom 
Den Hellige Ånd som bor i meg. Takk Herre Jesus, for 
at du ga meg nåden og sannheten. jeg trenger den for 
å leve (Joh. 1:17). 

16. Gå fram i lærdom: «Den vise skal høre på dem og 
gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å 
leve rett» (Ordspr. 1:5). Be om et fornyet sinn ved Guds 
Ånd. Da vil du bli i stand til å lytte og forstå det som 
virkelig betyr noe, og ditt råd vil velsigne dem som er 
betrodd din omsorg. 

17. Det å være foreldre: «Hør, min sønn, på din fars 
tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære» (Ordspr. 
1:8). Foreldre har det skremmende privilegium og 
ansvar å elske og lære sine barn på en måte som 
gleder Gud. Bli aldri trøtt av å dele din tro og erfaring 
med dem som Herren har betrodd i din omsorg.

18 Å ta beslutninger: «Min sønn! Når syndere lokker 
deg, samtykk ikke!» (Ordspr. 1:10) Syndens 
tiltrekningskraft bringer mange til fall. Be derfor i ditt 
hjerte som Daniel og Josef i Bibelen gjorde. Stå fast når 
du er fristet og underkast deg lydigheten til Gud alene. 

Kjære forbedere
Det er solgt mange bøker i serien Troens 

Menn i den siste tiden. Sentralt i opplegget står 
Tid med Gud, en enkel metode for å lese et avsnitt 
i Bibelen, stille seg noen spørsmål og gjøre noen 
valg ut fra teksten som gjør at dine minutter i Guds 
Ord ender opp med en klar tanke fra Guds Ord du 
kan leve på, og ta med inn din hverdag. 

Det er ikke sikkert du er klar for å starte 
en mannsgruppe enda, eller bli med i en. Men du 
kan begynne med å bestille bok 1, og kanskje få 
ny giv på din Tid med Gud over Bibelens kraftfulle 
Ord som er virkekraftig og levende også i dag. 
            

   Vennlig hilsen Harald Endresen




