
25. Et virkelig håp: «Langvarig venting gjør hjertet 
sykt, men et oppfylt ønske er livets tre» (Ords.13:12) 
Dersom du fremdeles er midt i pandemien, eller 
kjenner på desperasjon, mist ikke håpet. Herren den 
Allmektige, din forløser, kaller deg til seg. Han kan 
helbrede deg og fylle deg med fred og håp om evig liv. 

26. Klokskap: «Hver den som er klok, går fram med 
forstand, men en dåre stiller sin dårskap til 
skue» (Ordspr. 13:16). Vær alltid rede til å undersøke 
hva som er viktig og best for dine kjære. Be Herren 
om å gjøre deg til en slik mann. Han ønsker å 
velsigne deg, slik at du kan velsigne andre.

27. Rettferdighet: «Den rettferdige vandrer 
uklanderlig. Lykkelige er hans barn etter 
ham» (Ordspr. 20:7). Er du en mann som søker 
Herren av hele ditt hjerte? En rettskaffen mann som 
skyr det vonde? Da vil din familie og venner bli 
påvirket av ditt liv, og Gud vil bruke deg. La oss be 
Gud gi oss disse karakteristiske trekkene. 

 28. Fullkommen fred: «Den som har et grunnfestet 
sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin 
lit» (Jes 26:3). Vår erkjente bevissthet, tenkning, 
dømmekraft og minne, like vel som instinkter og 
følelser som vi ikke erkjenner, er evner i vårt sinn. 
Siden bare Herren er fullt ut god og til å stole på, hold 
ditt sinn festet på ham. 

29. Venner: «Men dere har jeg kalt venner, for alt det 
jeg har lært av min Far, har jeg kunngjort dere» (Joh 
15:15b). Vi kan ha mange kjente, men normalt få 
venner. En venn står sammen med deg i «tykt og 
tynt», fordi han er forpliktet på deg. Slik behandler 
Jesus sine disipler. Du kan alltid stole på ham!

30. Svar: «For hver den som ber, han får, den som 
leter, han finner, og den som banker på, skal det bli 
lukket opp for» (Matt 7:8). Gud ønsker å svare på 
våre bønner, men det må være på hans vilkår. Veien 
og døren til å nå Fars øre og hjerte, er Jesus. Derfor 
forlat deg på hans kjærlighet og herrevelde og opplev 
hans svar på dine bønner. 

18. Gå og vitne for dem: Du trenger ikke å ha en 
doktorgrad i teologi for å dele et vitnesbyrd om Kristus. 
Fortell bare andre mennesker hva Jesus har gjort for 
deg og hvordan du opplever ham i ditt liv. Gud vil bruke 
hva du enn måtte så for å bringe andre mennesker inn 
i sitt nærvær. (Forkynneren 11:1) 

19. Tenk på: «På en god dag skal skal være med godt 
mot, og på en ond dag skal du tenke på» (Forkynneren 
7:14). Livet er uforutsigbart; derfor ønsker Gud at du 
skal være fremsynt. Han ønsker å lede deg når du tar 
dine beslutninger, slik at du kan bli en god forvalter av 
alt han har betrodd deg. Be om visdom.

20. Hva ser du på?: Kjære Jesus. Du er opphavet til 
min tro, jeg priser deg for at du tok initiativet til å frelse 
meg og jeg stoler på at du også vil fullende den. Derfor 
venter jeg at du vil fylle alle mine behov. Takk for at du 
lar meg få nyte ditt liv av hvile. (Heb 12:2)

21. Laget rett: Himmelske Far, jeg forstår at Satan 
formet meg feil, men Kristus formet meg rett. Jeg har 
forsøkt så hardt å leve rett. Nå forstår jeg at bare Jesus 
kan sette meg i stand til å leve rett. Du har gjort meg 
rettferdig, slik at du kan leve ditt rettferdige liv i meg. 
Derfor stoler jeg på at du vil gjøre det. (2Kor 5:21)

22. Perfekt valg av tidspunkt: Gud, takk for ditt 
perfekte valg av tidspunkt. Du sendte Kristus til verden 
i rett tid. Ditt valg av tidspunkt vil alltid være det 
fullkomne. Jeg stoler på at du vil virke gjennom meg på 
rett måte til rett tid. (Gal 4:4)

23. Lev nå: Herre, av og til er jeg overveldet av mine 
gamle feil og fiaskoer. Du tok deg av min fortid på 
korset da jeg ble korsfestet med Kristus. Gamle ting 
ble borte, og alt i meg ble nytt. Takk for at du setter 
meg i stand til å leve mitt nye liv nå. (Jesaja 43:18)

24. Bygget for storhet: Kjære Herre, takk for at du 
elsker meg nok til å inkludere meg i dine planer. Jeg 
skjønner at dine planer er alltid de beste. Derfor gir jeg 
opp mine planer og gir meg selv til deg. Jeg har den 
tillit til deg at du fullfører dine fullkomne planer gjennom 
meg. (Jer 29:11)
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4. Rikdom: All denne verdens herlighet ville bli hans, 
dersom han ville falle ned og tilbe ham. Det var slik 
Satan fristet Jesus. Vårt selvbilde er ikke basert på 
rikdom og eiendommer. Vi ville aldri få nok av dem. 
«Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du 
tjene,» var svaret Jesus ga (Matt 4:8 – 10).  

5. Ekteskapelig kjærlighet: «Dere menn: elsk deres 
hustruer, liksom også Kristus elsker menigheten og ga 
seg selv for den» (Ef 5:25). Forholdet til vår ektemake 
skulle være et speilbilde på hvordan Kristus behandler 
oss. Det er hemmeligheten for et velsignet ekteskap. 
Gjør dette til ditt mål og din bønn. 

6. Faderlig plikt: «Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos 
deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og 
formaning» (Ef 6:4). Herre, hjelp meg til å være et 
forbilde for mine barn på den kjærligheten og 
tålmodigheten du har med meg. 

7. Bibel-lesing:  Såkornet må bli plantet og vannet for å 
vokse. På samme måte er det å lese og drøfte Skriften i 
familien svært viktig for den åndelige utviklingen av våre 
barn (5Mos 6:6,7) Be om visdom og vær trofast i å lede 
din familie i meningsfulle andaktsøvelser.

8. Bønnekjemper: «Jeg vil altså at mennene på hvert 
sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede 
og trette» (1Tim 2:8). Bønn er en oppriktig 
kommunikasjon med Gud den Allmektige. Forbered deg 
på å bli en bønnekjempe, med hjerte og sinn festet på 
Gud, som hører og svarer på bønn.

9. Vær en leder: «Det er et troverdig ord: Om noen 
gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning 
han har lyst til» (1Tim 3:1). Målet på en gudfryktig leder 
er i følge 1Tim 3:2 ikke hans intellekt eller teologiske 
kunnskap, men hans personlighet. Be om å få være en 
mann forvandlet av Gud som ydmykt leder sin familie og 
menighet. 

10. Ta ansvar: «Og Gud bød mennesket: Av hvert tre i 
hagen kan dusom , fritt ete, men treet til kunnskap om 
godt og ondt, må du ikke ete av» (1Mos 2:16, 17a). Gud 
betrodde sitt første forbud til mannen. Venn, be om et 
lydig hjerte og godta ditt ansvar som en mann.
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1. Be først: «Fremfor alle ting formaner jeg 
derfor…» (1Tim 2:1) skrev Paulus til sin unge venn 
Timoteus. Vi trenger også å bli minnet om at fremfor noe 
annet trenger vi å søke Guds nærvær med bønn, forbønn 
og takksigelse. Det er den beste starten på en ny dag.

2. Elsk Gud: «Om noen elsker meg, da holder han fast 
på mitt Ord» (Joh 14:23) Jeg lærer å kjenne Gud 
gjennom Bibelen. Dersom jeg gjør hva Ordet sier meg, vil 
jeg mer og mer verdsette den visdommen og styrken som 
stråler ut fra det og min tillit til Herren vil vokse.

3.Vær et speilbilde: «Som Gud er mot meg, er jeg mot 
deg» Som mennesker er satt pris på og elsket av Gud, 
skulle vi også forholde oss til andre med anerkjennelse, 
og se på dem på samme måten som Gud gjør. På den 
måten blir våre liv en invitasjon til å lære ham å kjenne. Vi 
er Kristi ambassadører. (2Kor 5:17 – 21)

11. Vis medfølelse: «Og han sto opp og kom til sin 
far….hans far så ham, og han fikk inderlig medynk med 
ham» (Luk 15:20). Jesus beskriver for oss sin Far, vår 
Gud, som aldri gir opp, når det gjelder sine barn. Be om 
at selv når dine barn har gått seg vill, elsker du dem 
fremdeles, og vil ta dem tilbake. 

12. Snu: «Han skal vende fedrenes hjerte til barna … 
så jeg ikke skal komme å slå landet med bann» (Mal 
4:6). Vårt samfunn forfaller på grunn av ødelagte 
familer. Ransak ditt hjerte og dersom forholdet til dine 
barn er brutt, be om Guds tilgivelse og rekk ut din hånd 
til dem med tålmodighet og kjærlighet. 

13. Kunnskap teller: «Jeg skriver til dere fedre, fordi 
dere kjenner ham som er fra begynnelsen» 1Joh 2:13). 
Å bli en far rent fysisk, er lett, men å bli en åndelig far, 
krever arbeid. Apostelen Paulus klaget «du har ikke 
mange fedre». Bli en mann, godkjent av Gud, som 
velsigner neste generasjon.

14. Til Guds ære: «Enten dere eter eller drikker, eller 
hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære» (1Kor 
10:31). Han som aldri har opplevd sult, kan lett glemme 
å takke for overfloden han nyter. Enhver velsignelse 
kommer fra Gud. Takk ham for dine måltider, klær, 
familie, venner, arbeid osv. De er en Guds gave til deg. 

15. Gudgitte ferdigheter: Når Gud kaller deg til å tjene 
ham, vil han sørge for de nødvendige ferdighetene 
(2Mos 31:1–11). Takk Gud for at han lar deg få være 
med på den store innhøstingen av sjeler, og for at han 
utruster deg med de ferdighetene du trenger for å 
fullføre hans planer for deg. 

16. Skrøpelig, men sterk: Dersom du føler deg svak 
og uverdig til å dele evangeliet med andre mennesker, 
tenk på Gideon (Dommerne 6:14–16). Gud er aldri 
avhengig av din styrke, tvert imot. Pris Herren for at han 
alltid gir deg den styrken du trenger. (5Mos 33:25) 

17. Fellesskap: Det er vanskelig å tenne et bål med 
bare et vedstykke. På samme måten trenger vi 
hverandre som Kristi etterfølgere for å holde på 
«entusiasmen for ham» Takk Gud for de anledningene 
han gir deg til å påvirke andre troende. (Heb 10:24–25)

Kjære Troens Mann 
Høsten er en glimrende mulighet til å starte opp ei 
mannsgruppe. Kanskje det er noe du kan bruke 

sommeren på å forberede? Få med deg en kamerat, 
så kan dere sammen be Gud vise dere hvem som 

kan inviteres med i en 
Troens Menn gruppe. 

Du kan lese mer om hvordan du kan gå frem på  
troensmenn.no, og jeg kan gjerne komme å holde et 

innføringskurs. 

Vennlig hilsen Harald Endresen
Mob: 9522 1948

http://troensmenn.no



