
26. En fars glede: Akkurat som den himmelske Far 
gleder seg når hans barn «ikke vandrer i ugudelige 
folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i 
spotteres sete» (Salme 1:1) gleder vi oss også som 
fedre når våre barn vandrer i lydighet og unngår det 
onde!

27. Sikkerhet: Fristelser og feller, svakheter og 
synder kan alltid føre mennesker til fall og føre dem 
bort fra Herrens veier. Derfor «Bedre å være to enn 
en» for «Om noen kan vinne over den som er alene, 
så kan to holde stand mot ham» (Forkynneren 4:9 – 
12). Takk Herre, for de medvandrerne jeg kan være 
ansvarlig overfor!

28. Ikke alene: Guds plan for skaperverket er fullt av 
visdom. For i det han skapte mennesket sa han: «Det 
er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre 
ham en medhjelper som er hans like» (1Mos 2:18). 
Pris Herren for dette underet ekteskapet, der en fullt 
ut får erfare et vennskap mellom en mann og en 
kvinne. 

29. Velg rett: Der er ingen middelvei. «vennskap med 
verden er fiendskap mot Gud» (Jakob 4:4) Jeg velger 
å tjene og vandre ved siden av Herren og Frelseren, 
troens opphavsmann og fullender. Måtte jeg bli 
anerkjent i min familie, på arbeidsplassen, i byen, som 
Abraham ble, og han ble kalt «Guds venn» (Jakob 
2:23)

30. Å bære frukt: Den eneste måten et tre bærer 
frukt på er å suge opp vann fra undergrunnen 
gjennom sitt rotsystem. Den eneste måten du kan bli 
en mann på som bærer åndelig frukt, er å få styrke fra 
Den hellige ånd. Takk Gud som kaller oss til å bli fylt 
av Den hellige ånd. (Ef 5:18)

31. Åndelig frukt: Takk Gud som kaller oss til å følge 
ham og fyller oss med Den hellige ånd. Han ønsker å 
gjøre deg og meg til gode trær som bærer god frukt. 
(Matt 7:17) Takk Gud for Den hellige ånds gave, og la 
Den hellige ånd få virke gjennom deg. Lev et liv som 
behager vår Herre og bli en velsignelse for andre. 

19. Gud hersker: «Gud er konge over folkene, Gud 
har satt seg på sin høye trone» (Salme 47:9). Tiden for 
å opprette sitt kongedømme på jorden har ikke 
kommet enda for Gud. I dag, midt i det gale og vonde i 
denne verden, kaller han et folk som skal være Hans. 
La Ham få herske i ditt hjerte.

20. Modenhet: «Men fast føde er for de voksne, for 
dem som ved bruk har øvd sine sanser til å skille 
mellom godt og vondt» (Heb 5:14). Mann, innvi dagens 
beste tid til Herren for å studere Skriften og bruke tid i 
bønn. Du vil bli forundret over hvordan han vil bruke 
deg hjemme og ellers.

21. Følg meg: Verden sier: Følg ditt hjerte! Jesus sier: 
Følg meg! «Da så Jesus på ham og fikk ham kjær… 
Han sa: Gå bort og selg alt du eier … Kom så og følg 
meg» (Mark 10:21). Mann, hva eller hvem eier ditt 
hjerte? Be at du ikke fokuserer på dine ting, men heller 
på det som ingen kan ta fra deg: JESUS!

22. Identitet: Be i dag at menn ikke måtte finne sin 
identitet i karriere, jordiske eiendeler eller status, men 
at de måtte finne sin identitet i sitt samfunn med 
Kristus og i sin daglige søken etter fellesskap med 
ham. (Kol 2:10)

23. Korsfestet med Kristus: Be at Herren hjelper 
menn til å forstå hva det betyr å være «korsfestet med 
Kristus», og ikke leve for seg selv men for ham som 
frelste oss. Han ønsker å hjelpe oss til å ta kontroll 
over kroppens lyster og hjertets følelser, og få Kristus 
til å leve i og gjennom oss(Gal 2:20)

24. Fredsfyrsten: «Det folket som vandrer i mørket, 
skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, 
over dem skal lyset stråle. ….. For et barn er oss født, 
en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, 
og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far, Fredsfyrste» (Jesaja 9:2, 9). Takk, Gud!

25. Venner med Jesus: I Johannes 15:14 slår Jesus 
fast: «Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg 
pålegger dere.» Vi utfordres til å sette ut i livet det han 
har lært oss. Herre vi ber at vennskapet med deg må 
komme til uttrykk gjennom våre ord og gjerninger. 
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 5. Slå på lyset: Hellig Ånd, gi meg innsikt slik at jeg 
kan få oppleve å lære Kristus å kjenne. Mer enn bare å 
vite om deg, ønsker jeg at Kristus blir som mitt liv. Herre, 
vis meg din ære, slik at ditt kall, din arv og din kraft kan 
virke gjennom meg. (Ef 1:18 – 19)

6. La ditt rike komme: Vår himmelske Far, hjelp meg å 
bidra til misjon slik at folk fra alle nasjoner finner Jesus 
og begynner et nytt liv under hans guddommelige 
herredømme, så ditt rike kan komme. (Mika 6:9, 10a)

7. La din vilje skje: Herre, mitt liv tilhører deg! Hjelp 
meg til å gjenkjenne din vilje og gjøre de gode 
gjerningene som du har lagt ferdige for oss fra evighet 
av. (Matt 6:10b)

8. Vårt daglige brød: Herre, du sørger for alt vi trenger. 
Derfor kommer vi fram for deg med tillit når vi spør; 
samtidig takker vi deg også. Takk for at du svarer på 
våre bønner. (Matt 6:11)

9. Tilgi oss vår skyld: Kjære Far, vår mangel på tro og 
vår frykt forfører oss til synd. Vi ser fram til den dagen 
da vi skal være sammen med deg i himmelen uten synd. 
Men i dag vender vi oss ydmykt til deg og ber om 
tilgivelse. (Matt 6:12a)

10. Som vi også har tilgitt: Vi kan erkjenne det vonde 
andre gjør mot oss og bringe det til korset; fordi Jesus 
allerede har betalt for det. Dette vil sette oss fri til å tilgi 
og å velsigne. (Matt 6:12b

11.Betingelsen: På korset tok Jesus på seg selv vår 
skyld og straff. Dersom jeg ikke tilgir, men heller 
hardnakket bærer nag til noen, stenger jeg meg selv ute 
fra fellesskapet med Gud. (Matt 6:15)

12. Styre: «Når de rettferdige kommer til makten, gleder 
folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker 
folket» (Ordspråkene 29:2). Da vi sukket og ønsket at 
menn og kvinner med gudelige prinsipper skulle lede vår 
nasjon, la oss ikke glemme at Gud fremdeles sitter med 
makten og ønsker at vi skulle be for vår regjering. 
 

Bønnekalender for desember 2021

1. Det himmelske riket: Gud, av og til føler jeg at jeg 
ikke orker mer. Det er farer overalt. Men takk at din Ånd 
forblir i meg. Din allmektige makt bevarer meg, beskytter 
meg og sørger for meg. Du vil styrke meg hele tiden. På 
grunn av deg kan det gå meg vel. (1Pet 1:5).

2. En ny vandring: Kjære Herre Gud, takk for alt det du 
gjort for meg. Du har løftet meg ut av døden og gitt meg 
et nytt liv i Kristus. Derfor kan jeg nå kjenne deg og følge 
din ledelse i mitt liv. (Hosea 6:2- 3)

3. Medarbeidere: Kjære Herre, før arbeidet jeg hardt 
med alt det jeg gjorde, men det syntes aldri å være godt 
nok. Nå vet jeg at du lever i meg, og sørger for kraften, 
styrken og ferdigheten. Takk Herre, for at du lar meg 
være din medarbeider. (1Kor 3:9)

4. Dødsdom: Gud, jeg følte at en dødsdom hvilte over 
mye i mitt liv – jeg har så mye synd. Hjelp meg å huske at 
død gir liv, og din Ånd forblir suveren. Jeg priser deg for 
at du gir meg liv. (2. Kor 1: 8-10)

13. Gjør en forskjell: «Dere er jordens salt…..Dere er 
verdens lys» (Matt 5:13, 14). Et troverdig kristent 
levesett viser sunne verdier og prinsipper. Slik lyset 
lyser opp og gjør at liv utvikles, blir budskapet om Jesus 
det eneste håp for verden. Be om å få gjøre en forskjell 
og være en mann som står opp for evangeliet. 

14. Når Gud styrer: «Rettferdighet opphøyer et folk, 
men synden er folkenes vanære» (Ordspr. 14:34). 
Skaperen og opprettholderen av universet har gjennom 
de ti bud gitt oss en skisse på hvordan vi skal styre våre 
liv. Be at Gud måtte få styre menns liv og gi oss orden, 
fred og moral og en åndelig vekkelse.

15. Vi er ansvarlige: «La oss gjøre mennesker i vårt 
bilde, etter vår liknelse. Og de skal råde over…» (1Mos 
1:26). Som mennesker er vi skapt i Guds bilde og kjøpt 
fri ved Jesu blod. Be om å få gjenspeile Gud og være et 
vitne for Kristus i hvilken som helst stilling han måtte 
plassere deg.

16. Invester for evigheten: «Til en ga han fem talenter, 
til en annen to, og til en tredje en talent» (Matt 25:15). 
Alt vi har, har Gud betrodd oss. Be om at du måtte få 
være en vis forvalter av din helse, din tid, dine 
forbindelser og dine resurser. Invester i evige verdier! 
Mesteren vil belønne deg når han kommer tilbake. 

17. Kristen i regjeringer: «Deretter gjorde kongen 
Daniel til en stor mann» (Daniel 2:48). Profeten Daniel 
var trofast mot sin Gud og gikk aldri på akkord med sin 
tro. Gud brukte ham da han tjente under forskjellige 
hedenske konger. Be at Gud igjen kaller gudfryktige 
menn og kvinner til å tjene ham i regjeringer i dag.

18. Gud dømmer: «Nei, Gud er den som dømmer. Den 
ene fornedrer han, og andre opphøyer han» (Salme 
75:8). Enda til i denne verden, som er styrt av mørkets 
fyrste, intervenerer Gud på vegne av sitt folk. Han vil 
opphøye deg i sin tid dersom du ydmyker deg under 
hans veldige hånd og betror alle dine behov til ham. 
Han har alltid ditt beste i sinne.  

Kjære Troens Mann 
Troens Menn har nå har solgt ut hele det første 

opplaget av bok nr 1, 500 bøker! Vi er i gang med 
korrekturen på neste opplag. Kom gjerne med 

innspill om du har noen kommentarer til forbedring.

Takk for at du ber. Så ber jeg om at 2022 blir et år 
preget av velsignelse over ditt liv og dine nærmeste.

God jul fra Harald Endresen
hendresen@norea.no / 9522 1948

Ønsker du å gi en julegave til Troens Menn arbeidet,  
så er vi takknemlige for det. 
Konto nr: 8220.02.90158
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