
26. Noreas mannsarbeid Troens menn er 
bygd på bønn. Herre, vi takker deg for at 
du bruker denne tjenesten til å utruste 
menn til å bli gudfryktige ledere i hjemmet 
og i samfunnet ellers. Vi ber om at Troens 
menn må vokse, og om at du, Gud, må 
sørge for det som trengs. 

27. Gud, vi ber om at Troens menn må bli 
stadig mer kjent blant menn i verden. Vi ber 
for de som leder arbeidet, særlig Lonnie 
Berger og Edmund Spieker, som er 
sentrale i Troens menn-arbeidet i Brasil i de 
neste par årene . «Og be også for meg, at 
de må bli gitt meg ord når jeg åpner min 
munn, så jeg med frimodighet kan 
kunngjøre evangeliets mysterium»(Ef. 
6,19). 

28. Be om at Herren må reise kristne menn 
som er ydmyke og kloke. Hjelp dem til å gi 
holdbare svar til de som søker. « Dere er 
jordens salt! Men hvis saltet mister sin 
kraft,  
hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? 
Det  duger ikke lenger til noe, men kastes 
ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er 
verdens lys! En by som ligger på et fjell, 
kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en 
oljelampe og setter den under et kar. Nei, 
man setter den på en holder , så den lyser 
for alle i huset. Slik skal deres lys skinne 
for menneskene, så de kan se de gode 
gjerningene dere gjør, og prise deres far i 
himmelen» (Matt. 5,13-16). 

18.Herre, gjør meg ydmyk slik at jeg stoler mer 
på deg enn på mine menneskelige evner. Skap i 
meg en tillitsfull tro (Matt. 18,4). 

19. Det å være ærlig kan være vanskelig for 
enkelte menn. Far, vi ber om at du må motivere 
menn til å være ærlige (2. Kor. 8,21). 

20. Jesus, Be om at Gud må hjelpe menn til å 
være genuine og til å tale i sannhet med sin 
neste (Ef. 4,25).

21. Ærlighet er viktig i alle sammenhenger. 
Herre, måtte frukten av våre liv være integritet, 
tydelighet og troverdighet i alle forhold (Matt. 
7,16).

22. Herre, bevar oss fra å være like djevelen, 
som farer med løgn. Gjør oss mer lik Kristus 
som er Veien, Sannheten og Livet (Joh. 14,6).

23. Av og til blir vi fristet til å komme med det vi 
kaller «små, hvite løgner». Herre, måtte Den 
Hellige Ånd ha slik makt over våre sinn og 
tunger at vi skyr all form for falskhet (Ordsp. 
12,7;12,22). 

24. Gode Gud, vi takker for håpet vi har i Jesus, 
og retten vi har til å be. Vi kan leve med håp! 
«For om døden kom til å herske ved den ene, 
fordi den ene falt, hvor mye mer skal da de som 
mottar  nådens og rettferdighetsgavens 
overstrømmende rikdom, leve og herske med 
den ene, Jesus Kristus» (Rom. 5,17).

25. Jesus, vi priser deg for at menn i Nord-og 
Sør-Amerika og Europa kan bli kjent med deg  
gjennom Troens menn. Be særlig for Lonnie 
Berger som leder dette mannsarbeidet globalt.



4. Dersom drømmer begraves i livets 
forpliktelser kan man fort bli ulykkelig. Herre, vi 
ber om at fedre må gå til deg for å få oppfylt 
sine gudgitte drømmer. (Ordsp. 13,12).

5. Når ekteskap går i stykker, kan bitterhet og 
fortvilelse skygge over Guds håp og kjærlighet 
for ektefellene. Kjære Far, vi ber om at skilte 
menn må se framtiden sin gjennom dine øyne, 
og bli preget av Guds kjærlighet, fred og håp 
(Ordsp. 23,18). 

6. Gud, vi ber om at menn må få en tro som 
bygger på vissheten om at ingenting er umulig 
for deg. Når vi ber, snakker vi til den sanne og 
levende Gud. 

7.Jesus, vi ber om at menn må glede seg over 
at du er Messias, Han som har forløst og frelst 
oss (Joh. 8, 56-58). 

8.Det er mye som stadig endrer seg innenfor 
politikk, teknologi og kultur. På samme måte er 
livene våre uforutsigbare. Gud, må menn med 
frimodighet komme til deg med store og små 
ting. Du er den samme i går og i dag, ja, til 
evig tid (Hebr. 13,8).

9. Gode Herre, gjennom alle generasjoner har 
menn valgt å stole på din omsorg (Sal. 34, 
10-11). Vi ber om at vi må stole på at du vil 
sørge for oss, og at du vet hva vi trenger til. 

10. Jesus, vi ber om at menn må huske på 
dine gode løfter om at du vil ta vare på oss (2. 
Kor. 9,8;10).
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1.Begge ektefeller er med på å forme 
atmosfæren i et hjem. Kjære far, vi ber om at 
menn må fylle hjemmene sine med Gudshåp, 
glede og fred (Rom.10,13).

2. Ektemenn og fedre kan kjenne seg 
overveldet av oppgaver både på jobben og 
hjemme. Man kan kjenne seg trøtt, og 
fristelsene blir fort store. Jesus, vi ber om at 
menn må holde fast ved håpet i Gud (5. Mos. 
31,6). 

3. Når konflikter i ekteskapet drar ut, kan 
begge parter tvile på Guds trofasthet og makt 
til å fornye og gjenoppbygge forholdet. Gode 
Far, vi ber om at menn som strever med 
ekteskapet må sette sin lit til Deg (Sal. 39,7). 

11. Herre, jeg overgir meg til deg. Jeg stoler på 
ar du vil utføre din vilje gjennom meg (2. Kor. 
8,5).

12. Herre, jeg gir deg min ånd, sjel og kropp, 
slik at Kristus kan gjennomføre sitt verk 
gjennom meg (Rom. 6,13).

13. Herre Jesus, takk for din store nåde da du 
ofret deg selv på korset for meg. Jeg vil gi mitt 
liv til deg. Jeg stoler på at du lever i meg (Rom. 
12,1). 

14. Himmelske Far, nå som jeg er ett med 
Kristus, virker du gjennom alt i mitt liv. Siden 
Kristus lever u meg, gjør du meg i stand til å 
takle alt som måtte komme på. Takk, Herre! (1. 
Tess. 5,18). 

15. Himmelske Far, det kan være lett å glemme 
din overveldende nåde. Jeg ser ofte på 
omstendighetene rundt meg, og ikke på Jesus. 
Herre, lær meg til å stole på deg. Lær meg å 
tilgi, slik at jeg ikke blir bitter. Takk for din 
altomfattende nåde (Hebr. 12,15).

16. Kjære Gud, vi ber for menn som strever 
med troen. Noen ganger kan man glemme 
nåden. Herre, lær oss å leve i troen på deg 
(Gal. 5, 4-5).

17. Herre Jesus, takk for at du har gitt meg din 
nåde ved Den Hellige Ånds livgivende kraft. 
Takk for at jeg har fått din nåde, og for at mine 
gode gjerninger er et Kristi verk (1. Kor. 15,10).




