
26. Handlingens menn: Det har blitt sagt at veien fra 
hodet til hjertet kan være svært lang. Intellektuell 
kunnskap og god teologi vil aldri kunne tilfredsstille 
Gud. Han ser etter dem som adlyder Ordet lar ham 
bruke dem som sine redskaper for å spre velsignelse 
og være salt og lys i vår mørke verden (Jakob 1:22)). 

27. Selvkontroll: Disiplin er upopulært i vår 
populærkultur. Men vår Gud, som er suveren, 
allmektig og hellig, har rett til å kreve vår tilbedelse og 
underkastelse. Når han tukter oss, gjør han det i nåde 
og miskunn og har vårt beste for øye. Derfor 
underkast deg og stol alltid på ham. (Heb 12:11)

 28. En pluss en er en: Herren skapte Eva til å være 
Adams medhjelper, og til å bli ett med ham. Dette 
enhetens mirakel i ekteskapet skjer gjennom 
kjærlighet og når Gud kommer først. Mann, aksepter 
derfor og ær din kone som en Guds gave til deg. 
(1Mos 2:18)

29. Kristi kjærlighet: Gudfryktig kjærlighet er den 
sterkeste og mandigste følelse som finnes. Kristus ga 
sitt liv som Guds kjærlighetsoffer til en verden som 
avviste ham. Be at du som ektemann viser den 
samme slags kjærlighet for din kone. Jesus vil hjelpe 
deg med det. (Ef 5:25)

30. Lidelse: Da Adam og Eva syndet mot Gud, 
begynte hele skaperverket å lide. Det er naturlig at vi 
alle skyr lidelse. Pris Gud, han overlater oss ikke til 
oss selv i vår nød. «Derfor skal også de som etter 
Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste 
Skaper, idet de gjør det gode» (1Pet 4:19). 

31. Bønn er arbeidet: Mange ber bare i nødstilfeller, 
når det ikke er noe annet som kan gjøres. Ikke 
undervurder Guds invitasjon til å be av et helt og fullt 
hjerte. Han er Herre over hele skaperverket og er villig 
til å lytte til sine barns bønner. Han er i stand til å 
gjøre mektige ting. (Jesaja 64:4)

19.  Kjærlighet: Den mest praktiske måten å vise 
kjærlighet på er å hjelpe andre. En velsignet familie er 
den der foreldrene lærer sine barn å dele med andre 
det de har tatt imot. Apostelen Paulus formaner oss til 
å arbeide slik at vi kan dele med dem som er i nød. (Ef 
4:28) Herre, gjør meg var for andres nød.  

20. Stillhet: Vår verden er så urolig og bråkete. Over 
alt er det stemmer. Mange av disse røstene ønsker din 
oppmerksomhet. Derfor er det viktig å trekke oss 
tilbake av og til, og lytte til Herrens stemme i stillhet 
(Salme 46:10). Herre, ro meg ned og tal til meg. 

21. Det store budet: Menn er normalt objektive og tar 
en risiko når velger. Men hva med å prioritere åndelige 
saker? Venn, motstå presset fra vår kultur til å 
vektlegge her og nå. Be Herren å gi deg en innsikt i 
hva som virkelig betyr noe, og gi deg hen til det som 
Han prioriterer (Matt 22:36 – 38). 

22. Inspirasjon: Når relativisme, falske nyheter og 
motstridende livssyn dominerer media, tilbyr Gud et 
solid grunnlag for absolutt sannhet i sitt Ord. Bli derfor 
en Ordets mann. Sett av tid til å studere Skriften og la 
Guds Ånd få inspirere deg og forme deg til en mann 
utrustet for enhver god gjerning (2Tim 3:16,17). 

23. Meditér: Da Josva følte seg udugelig og redd med 
tanke på å lede Israel, åpenbarte Gud for ham 
hemmeligheten for et vellykket liv. Han befalte ham å 
bekjenne og grunne på Guds lov. Be om å få være slik 
en mann som etterlater seg en arv av velsignelse. 
Prioriter å grunne på Bibelen. (Josva 1:8).

24. Å be: Gud åpenbarte sin kjærlighet ved å sende 
sin sønn i døden til vår forsoning på korset. Ved å tro 
på Herren Jesus blir vi den Allmektiges barn. Hans Ånd 
lever i oss og lærer oss hvordan vi skal be. Vår Far 
ønsker å sørge for alle våre behov, når vi stoler på 
ham og ber i Jesu mektige navn (Joh 16:24). 

25. Fred: Mange land, spesielt i sørøst Asia, er fortsatt 
i pandemiens grep. Be for dem som kjenner Jesus slik 
at de betror seg selv i hans omsorg for å få erfare hans 
fred og for å tjene dem som er i nød. Be at mange lytte 
på TWRs sendinger og finne håp i den desperate 
situasjonen (Filipperne 4:6,7)
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5. Tro virker: Kjære Gud, jeg trodde på deg, men jeg 
har ikke oppriktig stolt på deg. Jeg ber om å få overgi 
meg i dine hender og stole på at du vil lede meg på alle 
livets områder. Takk for nåden til å vandre i tro og ikke 
etter hva jeg kan se og ta på. (Jakob 2:17)

6. Fredsstifter: Konflikter oppstår svært lett i en familie 
og skaper utrivelige forhold. La oss be at vi som menn 
kan bygge bro og bidra til å skape fred.«Det er en ære 
for en mann at han holder seg borte fra trette, men 
enhver dåre ypper strid» (Ordspråkene 20:3).

7.  Egensindig: En statistikk slår fast at en av ti 
mennesker i menigheten har barn som forlater kirken. 
Herre, vi går i forbønn for familier som opplever den 
smerten det er å se sine barn forlate deg. Hjelp de til å 
være utholdende i bønn, og la de få oppleve gleden ved 
å se sine barn vende tilbake til deg. (Luk 15:20)

8. Ære: Et godt navn kan bli tilsølt, ja endatil ødelagt. 
Ordspråkene 14:34 sier: «Rettferdighet opphøyer et folk, 
men synden er folkenes vanære». Jeg kommer til deg, 
Herre, for å be for mitt eget liv. Måtte min oppførsel være 
et godt eksempel for min familie og etterlate en arv til 
etterfølgelse. 

9. Stå imot: Arbeidsplassen blir en fristelse når menn 
blir invitert til å delta i korrupte prosjekt og ulovlige 
handlinger. Be om visdom og styrke til å stå imot og 
forbli ren på din livssti, selv om det skulle koste. 
(Ordspråkene 1:7 – 20)

10. Helbredelse: Mange  menn går inn i ekteskapet 
med sår etter tidligere opplevelser og vaner. Pris Herren 
at det er ingen sår som ikke Jesus kan lege. «han som 
bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal 
dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans 
sår er dere blitt legt». (1Pet 2:24)

11. Åndelige hemmeligheter: Hver gang du åpner din 
Bibel, gir du Den Hellige Ånd anledning til å åpenbare 
åndelige hemmeligheter for deg. Be om at du er i stand 
til å forstå det han lærer deg og villig til å følge ham hvor 
enn han måtte lede deg. (Luk 24:45)
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1. Den ultimate fornyelse: Kjære Herre, jeg har prøvd 
mange ganger å forandre meg, men nå skjønner jeg at 
varig forandring kommer fra deg. Jeg ber om en 
forvandling i det ytre også. (2 Kor 5:17)

2. En god jobb: Himmelske Far, Jeg ønsker å gjøre et 
godt arbeid for deg, men jeg mislykkes stadig vekk. 
Kroppen og viljen er svak. Ofte gir jeg opp. Jeg stoler på 
at du utfører din gode og fullkomne gjerning gjennom 
meg. (Rom 7:18)

3. Kjenn det alt sammen: Kjære Gud, verdens 
kunnskap vet litt, men du Gud, vet alt. Jeg overlater til 
deg, den Allvitende, å gjøre meg kjent med hva jeg 
trenger å vite. (Apg 15:18)

4. Tid for å tilbakestille: Himmelske Far, du har 
fullstendig oversikt på både min fortid og fremtid. Alle 
mine tider er i din hånd. Derfor innretter jeg min tro på 
deg, Herre Jesus. Jeg stoler på at du vil sette meg i stand 
til å gjøre det som du ser er best for mitt liv. (Jesaja 42:9)

12. Bønn: Topp prioritet: Din åndelige modenhet er 
mer enn noe annet avhengig av tiden du bruker 
sammen med Jesus. Be at Jesus måtte hjelpe deg til å 
gi ham topp prioritet i ditt liv. (Matt 6:33)

13. Et rikt liv: Kong David lærer oss i Salme 1 til å 
grunne på Guds lov «dag og natt». De som gjør dette, 
skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Takk 
Gud for hans underfulle løfter til de som flittig søker 
ham slik David gjorde. (Salme 1:1 – 3)

14.Uten opphold: «Be uten opphold» (1Tess 5:17). Vår 
verden er mye mer enn det vi kan se og kontrollere. 
Bibelen taler om de usynlige myndighetene, maktene 
og de åndelige herskerne og inviterer oss til å stå opp 
for Gud. La oss derfor be og gå i forbønn til Gud at han 
styrer folks, regjeringers og nasjoners liv.

15. La det gå videre: Etter som du bruker tid med 
Jesus, vil du komme til å kjenne ham bedre dag for 
dag. Be at han måtte gi deg visdom og mot til å gi 
videre noen av de åndelige hemmelighetene han 
åpenbarer for deg. (2Tess 2:24 – 25)

16. Prest: Vi menn er kalt til å være den åndelige 
lederen, eller presten i hjemmet. Prestens rolle er å gå i 
forbønn for mennesker. (Heb 5:1) Herre, jeg ber at jeg 
kan representere deg bra overfor min familie og sette 
av tid til å be for min kone og mine barn. 

17. Profet: En annen viktig funksjon mannen har som 
leder i hjemmet, er at han er en profet. Profetens 
oppgave å bringe budskapet fra den høyeste Gud til 
folket. Vi har det privilegium å undervise våre barn i 
Bibelen. (5Mos 6:6 – 7) Herre, tal til meg gjennom ditt 
Ord og bruk meg til å lære det jeg hører til min familie. 

18. Fullbrakt: Jesus ropte på korset: «Det er 
fullbrakt» (Joh 19:30), fordi han hadde gjennomført 
planen om å frelse verden. Alt som måtte gjøres, var 
blitt gjort. Herre, hjelp meg til å være trofast mot 
oppgaven med å bringe ditt evangelium til dem du  
betrodde min varetekt, når jeg forlater denne verden. 

Kjære Troens Mann 
Da håper vi du får en fin sommerferie, og ta en 
velfortjent hvil etter en lang og på mange måter 

utfordrende vår. Sommeren er også en god 
anledning til å sette av ekstra tid til å be for dine 
kjære, deg selv og søke Guds veiledning i livets 

gode og onde dager.

Ønsker du å støtte Troens Menn, 
er vi takknemlig for det. 
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