
  
 

 

 

 

 

Mange kristne menn erfarer at de 

ikke lykkes i kristenlivet. De starter 

med stor iver, og et ønske om å 

følge Guds plan for livet, men etter 

en stund begynner ting å vakle. De 

går etter hvert på kompromiss på 

stadig nye områder, og mange 

kjenner på anger i livets sluttfase.  

Vi har en drøm 
Vår drøm er å se 

kristne menn 

over hele verden 

bli styrket i sin tro 

og utrustet til 

åndelig 

modenhet. Vi 

lengter etter å se 

menn reist opp til å leve det livet 

Gud selv ønsker for dem både som 

fedre, ektemenn, menighetsledere, 

forretningsfolk, idrettsledere og 

arbeidsledere. Ja kort sagt på alle 

livets ulike arenaer.  

Der Gud får berøre, fornye og 

utruste menn vil vi se endrede liv og 

åndelig frukt. Kurset har som mål å 

utruste menn med de avgjørende 

egenskapene for at dette skal kunne 

skje. 

Undervisningsopplegget oversettes 

til stadig nye språk, og konseptet 

brukes nå aktivt 

i misjonsarbeid i 

ulike deler av 

verden.  

Norea 

Mediemisjon 

har bidratt til å 

introdusere 

konseptet i Japan og Albania – som 

et redskap for å nå videre ut med 

evangeliet i disse landene.  

 

  

 

 
 
 

Troens 
Menn 

Handler om å 

utfordre menn til å 

bli Jesu etterfølgere 

ved å oppmuntre 

dem til å leve ut sin 

sanne identitet i 

Ham, utrustet med 

Guds Hellige Ånd, 

utrustet til å løpe 

troens løp i Hans 

makt, og inspirere 

andre til å gjøre det 

samme.  

Norea distribuerer 

daglige 

mannsrelaterte 

bønneemner, 

knyttet til den 

internasjonale 

bønnekampen i 

Champions Arise 

(ca.org). 

Vi produserer 

podcast/ 

radioprogram med 

innhold som berører 

menns åndelige og 

praktiske liv. 

Vi ønsker at menn 

skal få erfare gleden 

ved et godt og nært 

fellesskap med 

andre kristne 

menn.  

 

Støttepartner? 

Norea Mediemisjon distribuerer  

undervisningsopplegget  

«Troens Menn» i Norge. Samtidig 

finansierer vi tilsvarende  

undervisning i Japan og Albania –  

land der det er få kristne, og hvor 

det er krevende å drive misjon. 

Vi kan også være behjelpelige med å legge til rette for møter med lokale 

kristne dersom det er aktuelt å sende noen fra forsamlingen/menigheten 

på tur til et av disse landene. 

Vil dere støtte dette arbeidet? Ta kontakt med Norea v/Jostein Sæth for 

mer informasjon. Telefon 38 14 50 20. E-post post@norea.no 

 

Dette er det beste undervisnings-

opplegget for disippelgjøring av 

menn jeg har sett så langt. 

Olav Humlebrekke i Navigatørene 


