
 

 

1. Denne tidsalders gud:  Bibelen lager et klart skille 
mellom vår skaper Gud og den onde som hersker i 
denne verden og krever menneskers tilbedelse. “For 
denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de 
ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som 
er Guds bilde (2kor 4:4). Be Gud om å ta bort sløret fra 
øynene til dem i din familie som ikke kjenner evangeliet. 

2. Selskap: “Far ikke vill! Slett selskap forderver gode 
seder» (1kor 15:33). Gruppepress kan være en stor 
fiende for våre barn og mennesker som er avhengig av 
andres anerkjennelse. Venn, søk Guds rike først, og 
snart vil du være kjent for å elske Gud og velsigne dem 
som er i ditt selskap 

3. Trening: Barn er som våt sement, sårbare og lett 
formbare gjennom det de lærer i oppveksten. “Lær den 
unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den 
når han blir gammel» (Ord 22:6). Vær en Guds mann 
og fortell barna dine om Guds sannheter og kjærlighet. 
De trenger veiledning i et samfunn som forkaster 
bibelske prinsipper.  

4. Overgivelse: “Min sønn! Gi meg ditt hjerte, og la 
dine øyne ha lyst til mine veier!» (Ord 23:26). Gud 
krever ikke mindre enn at vi overgir våre hjerter helt til 
ham. Det finnes ingen gyllen middelvei. Mann, vær 
radikal og ikke kom med innrømmelser og 
unnskyldninger for å synde. Bekjenn ydmykt ditt behov 
for hans tilgivelse og gjenopprettende nåde. Gud 
ønsker å bruke deg! 

5. Transplantasjon: “For fra hjertet kommer onde 
tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott» 
(Matt 15:19). Hver eneste mann trenger en 
hjertetransplantasjon. Derfor kom Jesus til denne 
verden; for å søke å frelse det som var fortapt. Hvis du 
allerede er hans disippel, så utgjør en forskjell, led 
andre til Frelseren. 

6. Ulydighet: “For likesom de mange ble stilt fram som 
syndere ved det ene menneskets ulydighet» (Rom 
5:19a). Adam er ansvarlig for menneskehetens fall. Vi 
er hans etterkommere og født som syndere, adskilt fra 
en hellig Gud. Anerkjenn din ulydighet og bekjenn din 
synd. Kristus ønsker også å være din frelser. 

7. Lydighet: “...så skal også de mange stilles fram som 
rettferdige ved den enes lydighet (Rom 5:19b). Jesus 
Kristus, Guds Sønn ble født inn i verden som den siste 
Adam. Gjennom lydighet ble han det perfekte offer, og 
på korset betalte han for Adams ulydighet. Tro på ham, 
så blir du rettferdiggjort. 

8. Født på ny: “Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at 
en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike» (Joh 3:3). 
Frelsen er Guds initiativ. Han ønsker å gi deg et nytt 
hjerte, et nytt og evig liv, til hver den som tror på hans 
Sønn, Jesus Kristus. Hvis du tror, vil han gi deg et nytt 
hjerte, hvor Gud hersker med sin kjærlighet og kraft. 

9. Identitet: “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som 
blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten 
meg kan dere intet gjøre» (Joh 15:5). En grein som 
bærer frukt er aldri uavhengig. Den har en levende, 
organisk relasjon til vintreet, og det har du også hvis du 
tror på Kristus. Lev da ut fra din nye identitet; du er et 
Guds barn. 

10. Frukt: Det er let å vite om du blir ledet av Guds Ånd 
eller om du gjør det på din egen måte. Vær en ekte 
mann, vær modig og ydmyk. Spør dine 
familiemedlemmer om de ser at Guds Ånd arbeider i 
deg. “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet,  ydmykhet, 
avholdenhet. Mot slike er loven ikke» (Gal 5:22-23). 

11. Utvalgt: "Å Herre, noen ganger kan jeg ikke 
forestille meg at noen vil ha meg, men Du vil ha meg! 
På grunn av din kjærlighet, valgte du meg. Du valgte at 
jeg skulle være 'i Kristus' slik at vi kunne være sammen. 
Takk, Herre, for at du lar meg ta imot Jesus. Jeg er 
takknemlig for din tilstedeværelse!» (Ef 1:4) 
 

 

 

 

 

 

 

12. Adoptert:  "Takk, Herre, for at du inkluderte meg i 
Guds familie! Selv om jeg var et korrupt og syndig 
menneske, adopterte du meg. Du forente meg med deg 
selv og gjorde meg til ditt Guds barn. Dette var planen 
din fra begynnelsen, og det ga deg stor glede. Takk for 
at du er en slik kjærlig himmelsk Far!» (Ef 1:5). 
 

13. Et levende offer: "Kjære Gud, den eneste måten 
jeg kan tjene deg på er ved å gi meg selv til deg. Siden 
Du vet hva som er best for meg, presenterer jeg gjerne 
kroppen min for Deg som et tilgjengelig kar. Jeg 
inviterer deg til å bo i meg, bo hos meg og ha din vei 
med meg. Jeg er beæret over å være et levende offer 
for deg.» (Rom 12:1) 
 

14. Det umuliges Gud: "Å Gud, så mange ting virker 
umulig for meg, men så ser jeg på Deg og miraklet med 
vår Herres fødsel. Jeg innser at ingenting er umulig for 
deg. Som Din tjener stoler jeg på at du gjør det umulige 
mulig i livet mitt. Få meg til å svare deg i umiddelbar 
lydighet. (Luk 1:37-38) 
 

15. Sanne tilbedere: "Kjære Gud, Som universets 
suverene hersker er du alene verdig tilbedelse. Jeg 
ønsker å tilbe Deg ikke bare i ord, men også i handling. 
Derfor overgir jeg meg til deg slik at Du kan arbeide 
gjennom meg. Få meg til å adlyde Din Ånds 
tilskyndelser og prise Deg hele mitt liv.» (Matt 2:1–2, 
13–14) 
 

16. Bønn: “Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft 
og virkning» (Jak 5:16b). Er mitt hjerte fokusert på å 
behage Herren? I så fall kan jeg be med tillit og vite at 
Gud kommer til å svare å finne ut hva som er best for 
meg. 

17. Å elske Gud: “Du skal elske Herren din Gud av 
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» 
(Matt 22:37).Våre liv gjenspeiler hvem eller hva vi 
elsker. Det finnes ikke noe viktigere eller mer givende i 
livet enn å elske Gud i ord og handling. Det utgjør hele 
forskjellen og fører til gode og fruktbare liv. 

 



 

 

18. Elsk din neste: “Du skal elske din neste som deg 
selv (Matt 22:39). Fra kjærligheten til Gud strømmer 
kjærligheten til vår neste. Det er slik livet vårt finner 
sann oppfyllelse. – Er du klar til å stille spørsmålet 
hvem som er din neste og hvordan du kan vise din 
kjærlighet og godhet mot ham? 

19. Penger og eiendeler: “Selv om din rikdom vokser, 
så legg ikke ditt hjerte i den” (Sal 60:10b). Penger og 
eiendeler er betrodd oss for at vi skal nyte dem og for at 
vi skal forvalte dem godt. Gjør godt mot andre når du 
har muligheten, og Herrens velsignelse vil være over 
ditt hus. 

20. Guddommelig hensikt : Gud sa: La oss gjøre 
mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse, til mann og 
kvinne. De skal råde over havets fisker og over 
himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og 
over hvert kryp som rører seg på jorden. «Og Gud 
skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han 
det, til mann og kvinne* skapte han dem» (1Mos 1:26-
27,2:22). 

21. De rette motivene: Når vi tilbyr hjelp til andre 
mennesker, bør vi ikke forvente å få noe tilbake. Be om 
at Gud vil hjelpe deg til å tjene andre med rene motiver, 
og stole på at Herren vil belønne deg (1. Peter 5:2). 
 
22. Kloke og enfoldige: Når Gud gir muligheter til å 
vitne om Jesus, bør vi gjøre det med entusiasme og 
uten frykt. Be om at Gud vil hjelpe deg, som en 
ambassadør for hans kongerike, til å være kloke som 
slanger og enfoldige som duer i en verden som er 
fiende av evangeliet (Matt 10:16). 
 
23. Agape: Gud elsker oss mer enn vi noen gang kan 
forstå. Hans guddommelige kjærlighet oversettes med 
det greske ordet “Agape”. Det er den høyeste form for 
kjærlighet og den motiverte Jesus til å frelse oss på 
korset. Takk Han i dag for hans kjærlighet og lidenskap 
for deg (Joh 3:16). 
 
24. Philia: Ut fra våre egne ressurser kan vi aldri elske 
slik Gud elsker. Men vårt svar bør være å elske våre 
brødre og søstre. Det greske ordet for 
vennskapskjærlighet er "Philia". Men Gud vil hjelpe deg 
til å gjøre det bedre og vise kjærlighet og medfølelse til 
dine medtroende slik han elsker deg. (1 Joh. 4:11). 
 

 25. Blank hvit side: Når vi gir våre liv til Jesus Kristus, 
tilgir han oss vår fortid og gjør oss til en ny skapning 
(2kor 5:17). Hvis du tok med deg smertefulle og 
plagsomme minner inn i ekteskapet ditt, så tilgi 
hverandre og overgi dem til Jesus. Ingenting er for 
smertefullt til at han ikke kan gjenopprette det. Be 
Herren om å bringe ny glede inn i ekteskapet ditt. 
 
26. Gruvollen: En hver bygning trenger en fast 
grunnvoll for å stå støtt. Et vellykket liv er basert på “Å 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din makt» (5Mos 6:5). Be om at du skal ha 
denne grunnvollen i ditt liv, og bygg din familie på dette.  

27. Tålmodighet: Tålmodighet er en del av Den Hellige 
Ånds frukter og anbefales flere ganger I NT. Gal 5:22, 
Ef 4:2, Kol 1:11). Lær deg hvordan du skal kontrollere 
følelsene dine, hjemme, sammen med barn, på jobb og 
andre ganger. Det viser hva slags relasjon du har med 
Gud! – Herre, hjelp meg til å være tålmodig. 
 

28. Næring: Bibelen er Guds Ord, det er kilden som 
nærer vår kjærlighet til Jesus. Når en mann har sin 
daglige stund med bønn, lesing, meditering på Bibelen 
og be, er resultatet et styrket hjerte som er veiledet  av 
Guds vilje. Be om at ingenting skal forstyrre ditt forhold 
til Herren (Ord 8:17). 
 

 

 

DAGLIGE BØNNEEMNER 
Februar 2023 

Kjære Troens Mann! 

I disippel-opplegget Troens Menn må  
deltagerene blant annet lære 
ekteskapsløftet utenat:  

Det er mitt privilegium å vise min 
kjærlighet for Jesus ved å ta vare på min 
kone – ved å elske henne, ære henne, og 
forsøke å forstå henne, og gi opp mitt liv 
og mine rettigheter for hennes skyld.  

(Ef. 5:25 og 1. Peter 3,7 + 4, 19) 

Hvis menn gjorde dette, ville mange 
ekteskap være berget og mange barn fått  
vokse opp med sin far i nærheten. 

Ønsker du å bli med i ei Troens Menn 
mannsgruppe, ta kontakt så hjelper jeg 
deg gjerne.  

Vennlig hilsen Harald Endresen 

Mob: 9522 1948 


