
26. Familie miljø: Hvilken lykke det er når hjemmet er 
behagelig, fredfullt og preget av kjærlighet. Hvilken 
tragedie når strid og uro rår. «Den som er snar til 
vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som 
er ondt» (Ordsp. 29:22). Herre, hjelp meg til å stifte 
fred og at mine barn lærer av mitt eksempel. 

27. Tillit: Faren er den personen et barn stoler på. 
Ordene han sier, påvirker barnas oppførsel. Derfor: 
«Hold din tunge fra ondt og dine lepper fra å tale 
svik!» (Salme 34:14). Jeg ber, Herre, at min tale må 
oppmuntre mine barn til å stole på ditt Ord. 

28. Liv: Barns selvaktelse er bygget på hva faren 
tenker og sier om dem. «En sindig tunge er et livets 
tre, men en falsk tunge sårer hjertet» (Ordspr. 15:4). 
Vær årvåken når du er med dine barn, slik at de hører 
ord fra deg som bygger dem opp og gjør dem trygge.

29. Åndelighet: En mann som har et nært samfunn 
med Kristus, blir lett identifisert av sin tale. «Den som 
mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i 
tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans 
gudsdyrkelse er forgjeves» (Jakob 1:26). Be om at 
dine daglige ord stemmer med din forkynnelse.

30. Tjenersinn: Å være en god ektemann i bibelsk 
forstand er ikke et spørsmål om autoritet, men om et 
liv i ydmykhet og tjeneste med Jesus som forbilde: 
«Dere menn: Elsk deres hustruer, liksom Kristus 
elsket menigheten og ga seg selv for den» (Ef 5:25). 
Venn, be om å ha den rette holdningen til din kone. 

31. Gjenoppbygging: Utroskap, pornografi, hor, og 
andre liknende synder har ødelagt ekteskap og 
familier. Herre, vi ber for de menn som er forført og 
har brakt ondskap inn i sine hjem. Måtte de angre, og 
måtte liv, familier og forhold bli fornyet (1Joh 1:9)

19. Familieansvar: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene 
Herren» (Josva 24:15. Hvilket ansvar en ektemann og 
far har, er en veldokumentert sak i Bibelen. Venn, la 
Herren få forme din personlighet, og vær et eksempel 
på gudsfrykt når du styrer din familie. Din kone og dine 
barn er avhengige av deg. 

20. Hverandre: Gud liker ulikhet. Ingen person, ingen 
fingeravtrykk, intet løv og ingen snøflak er like. Han 
skapte også hver og en av oss forskjellige. Som 
troende er vi lemmer på hans kropp, menigheten, og vi 
er kalt til å velsigne hverandre. «Vær varmhjertet mot 
hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre 
hverandre!» (Rom 12:10).

21. Kjenn deg selv: «For til en blir det gitt visdoms tale 
ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den 
samme Ånd, en annen får tro…» (1Kor 12:8 – 11). 
Dersom du er gjenfødt ved troen på Jesus, er du et lem 
i hans kirke. La Gud få uttrykke sin gave gjennom deg. 

22. Dårlig teologi: «Alle ting tjener dem til gode som 
elsker Gud». (Rom 8:28). Dette løftet betyr ikke at Gud 
sparer sine barn for lidelse. Nei, han ønsker å forme 
oss i sin sønns bilde og han vil også elske oss i de 
vanskelige tidene. Stol alltid på ham. 

23. Venner: Vi menn har en tendens til å isolere oss 
selv i vår overbevisning, der en synes å være seg selv 
nok. Bibelen oppmuntrer oss til å holde oss til 
fellesskapet og være ansvarlige. Vi trenger alle venner 
vi kan stole på og dele livet med. «Bedre å være to enn 
en, for de har god lønn for sitt strev» (For. 4:9, 10). 

24. Tro: «Men uten tro er det umulig å være til behag 
for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han 
er til, og at han lønner dem som søker ham» (Hebr 
11:6). Venn, søk Gud av hele ditt hjerte. Han ønsker å 
gi deg troens gave og evig liv gjennom Jesus.

25. Satse livet på: «Søk da først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilegg» (Matt 
6:33). I de fleste land som sender ut misjonærer, gir 
mindre enn 1 % av de kristne tiende. Som verdens 
bekymringer prøver å kvele livet i deg, venn, se på dine 
prioriteringer! Be om vilje til å søke Guds rike først. 
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5. Visjon: «Til Moses sa han: Stig opp til Herren» (2Mos 
24:1) Slik Gud åpenbarte seg selv for Moses da han var 
hos ham på fjellet, slik ønsker Gud at vi menn skal være 
nær ham, slik at han kan åpenbare for oss den 
gjerningen han har planlagt å gjøre gjennom oss. Vær 
en mann som inderlig kjenner Herren.

6. Lydighet: «En skal lyde Gud mer enn mennesker» 
(Apg 5:29). Apostelen forklarte bra hvilken autoritet en 
kristen til slutt står til ansvar for. Be om at du får være en 
Guds mann og stå fast når sekulære ideologier, 
filosofier, nominell kristendom, ja, endatil regjeringen 
selv pålegger ubibelske skikker.

7. Å styre sitt sinn: «Den langmodige er bedre enn en 
veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den 
som inntar en by» (Ordspr. 16:32). Den sterke, 
intelligente og dyktig er ofte fristet til å påtvinge andre 
sine tanker og metoder. Be om tålmodighet. Din familie 
og andre er avhengig av at du styrer ditt sinn. 

8. Sannhet i kjærlighet: En mann som er i stand til å 
tale sannhet i kjærlighet, er en virkelig voksen (Ef 4:14, 
15). Han har trent opp sine sanser til å skjelne og gir 
ikke etter for følelser. Be inderlig om å få lære å være 
sannheten tro i kjærlighet. 

9. Trygg plass: «Gi akt på de ulastelige, og se på den 
som er oppriktig! For fredens mann har fremtid» (Salme 
37:37). Far, hjelp oss som menn til å være en «sikker 
plass» for våre familier og for alle som kjenner oss i 
disse usikre tidene.

10. Fredens menn: Herre Jesus, du nevnte for disiplene 
at de skulle være på utkikk etter «fredens barn» når de 
gikk ut for å dele evangeliet om riket. (Luk 10:6). Måtte 
de menneskene som får med oss å gjøre, forstå at din 
fred lever i oss. 

11.  Fredens frukt: Hellige Ånd, fred er en frukt av din 
fylde. Måtte vi aldri slutte med å strebe etter å bli fylt av 
deg, slik at fredens frukt kunne strømme gjennom alt vi 
gjør. «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, 
avholdenhet.» (Gal 5:22, 23)
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1. Et brev: Som en Kristi etterfølger er du et brev til 
verden. Mennesker rundt deg leser «brevet» hele tiden. 
På grunnlag av det de leser, formes deres tanker om 
Jesus. Be om at ditt «brev» måtte lede andre mennesker 
til vår Herre. (2 Kor 3:2 – 3)
 
2. Et lys: Et rettferdig menneske er et lys i verden. Som 
et fyr vil han lede andre mennesker inn i Herrens nærhet. 
Be om at du måtte være rettferdig i Herrens øyne, og at 
ditt lys måtte skinne klart. (Ordspråkene 13:9)

3. En vellukt: Som en Kristi etterfølger er du en vellukt 
for dine medkristne. Søk fellesskap med andre kristne og 
be om at Gud måtte bruke deg til hjelpe brødre og søstre 
i Kristus til å vokse i kunnskap og visdom. (2Kor 2:15)

4. Mot: Som et vitne for Kristus, er du i tjeneste når som 
helst. Be om at du måtte være villig til å være hans vitne 
for hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Be 
om frimodighet til å nytte enhver mulighet til å være et 
vitne for Kristus. (Ordspråkene 11:30)

12. Klar for hans gjenkomst: Herre, som verden 
vakler under kriger og rykter om krig, gi oss øyne og 
hjerte til å forstå de tider vi lever i. Gjør oss klar for 
gjenkomsten av Kongenes Konge. «Dere vil høre om 
kriger og rykter om kriger.» (Matt 24:6 – 13) 

13. Gudfryktig oppførsel: Herre Jesus, vi vet manges 
øyne følger oss når folk vet at vi er dine etterfølgere. 
Sett oss i stand til å leve med utstråling og være fylt av 
Åndens frukt, slik at andre blir tiltrukket av den du er, og 
til det du kan gjøre for dem. (1Pet 2:12).

14. Den største vennen: Kjære Jesus, jeg er svært 
takknemlig for ditt vennskap og beæret av å få være din 
venn. Ditt vennskap bygger på din betingelsesløse 
kjærlighet for meg. Du viste din kjærlighet for meg da 
du ga ditt liv for meg på korset. Takk for at du fortsatt vil 
ha fortrolig samfunn med meg. (Joh 15:13 – 15)

15. Dekkede behov: Himmelske Far, jeg har både 
åndelige og fysiske behov. Som skaperen av alt, er du 
vel skikket til å gi meg alt jeg trenger. Ja, du har lovet å 
dekke alle mine behov gjennom Jesus. Jeg stoler på at 
du vil ta vare på meg. Takk Herre! (Fil 4:19)

16. Å kjempe for troen: Kjære Herre, få meg til å stride 
for den kristne troen på alvor. Hold meg fokusert på den 
sanne grunnen for troen – Kristus og korset.  Jeg ber 
om at jeg på slutten av mitt liv kan si med Paulus: «Jeg 
har beholdt troen.» Takk Herre, for at du setter meg i 
stand til å beholde troen. (Judas 1:3)

17. Forvrenginger av nåden: Herre, jeg skjønner jeg 
har brukt nåden som en unnskyldning for å få det på 
min måte. Nå forstår jeg at det bare var kjødet som var 
utkledd som gudsfrykt. Takk Herre, for at du viste meg 
denne vrangforestillingen. Jeg stoler på at du vil leve 
ditt liv gjennom meg. (Gal 2:20)

18. Sann forpliktelse: Herre, jeg er overbevist om at 
din vei er den beste. Jeg forstår at du ikke bare kjenner 
den rette veien å vandre, men at du også er i stand til å 
få det til å skje. Derfor betror jeg deg mitt liv. Alt jeg er 
og har, gir jeg deg. Jeg stoler på at du får meg til å gå 
og gjøre det du har bestemt er best for meg! 
(Salme 37:5)

Starte ei mannsgruppe? 
Høsten er et nytt semester, kanskje du skulle 

vurdert å gjøre som mange andre menn, og starte 
opp ei mannsgruppe? Vedlagt er en brosjyre som 

forklarer deg hvordan.

Troens Menn vil gi deg og de andre mennene 
gode verktøy til å til en bedre ektemann og far, du 
vil få hjelp til å takle motgang og prøvelser. Du vil 

bli en støtte i menigheten, samfunnet, og for andre 
menn. Ikke fordi Troens Menn-opplegget er så 
fantastisk, men fordi det bygger på Guds Ord, 

Bibelen. 

   Vennlig hilsen Harald Endresen




