
24. Be om visdom, kjærlighet og mot til å leve 
ut Guds verdier og sannheter i livet ditt (1. Pet 
3,15). 

25. Be Gud om hjelp til å leve etter Hans 
største bud, å «elske Gud av hele ditt hjerte, 
sjel og forstand» (1. Pet. 3,15). 

26. Be om at tiden du investerer i Gud må bli 
brukt på en god måte (Matt. 22,37). 

27. Be om at Gud må la Kristi kjærlighet 
komme til uttrykk i dine ord og gjerninger (1. 
Kor. 6,20). 

28. Målet med Troens menn er at  du som 
mann skal få et personlig forhold med Gud, og 
bli den mannen Gud har kalt deg til å være. Be 
Gud om å hjelpe deg med dette (Esek. 22,30). 

29. Be om at kvinner og menn med mye 
ansvar må forstå at det er Gud som har all 
makt på himmel og jord. Be om at de må styre 
rettferdig og vandre ydmykt med Gud (Mi. 6,8). 

30. Be for kristne som møter motstand, og 
spesielt for dem som opplever alvorlig 
forfølgelse (1. Pet. 1,7). 

31. Mange menn har blitt dypt såret av andre. 
Dersom sårene ikke blir behandlet skikkelig, 
kan de ødelegge sunne forhold. Gud har lovet 
å være nær (Sal. 34,18). Be om at menn  som 
er såret må vende seg til Jesus.

17.  Gjennom vårt åndelige fellesskap med 
Kristus er vi alltid på vinnerlaget, selv om 
verden, kjødet og den onde  motarbeider oss 
hver dag. La oss takke Gud for det! «Men Gud 
være takk, som gir oss seier med vår Herre 
Jesus Kristus!» (1.Kor.15,57). 

18. Takk Gud for at du kan ha tillit til at Han vil 
være med deg når livet er utfordrende. Han vil 
gi deg styrke og mot. Gud forsikrer deg:
« Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke 
engstelig omkring, for jeg er din Gud! Jeg 
styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe 
ved min rettferds høyre hånd» (Jes. 41,10). 

19. Vi ber om at Den Hellige Ånd må virke i 
livene og familiene våre. «Men vi som med 
utildekket ansikt ser Herrens herlighet som 
gjennom et speil, vi blir alle forandret til det 
samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av 
Guds Ånd» (2. Kor. 3,18). 

20. Om man føler seg sveket eller forlatt kan 
det være vanskelig å stole på andre. Takk Gud 
for at Han alltid er nær uansett hva som skjer. 
Gud er der når vi føler oss ensomme, og svikter 
eller forlater oss aldri (Jos. 1,5). 

21. Takk Gud for at du kan komme til Ham når 
du har det vanskelig, og for at Han tar vare på 
deg (Sal. 91,15). 

22. Takk Gud for at Han viser oss at det er lov å 
kjenne seg trøtt og svak. Han er vår styrke. Vi 
kan stole på at Han vil være der for oss (Jes. 
40, 31-31). 

23. Takk Gud for at vi kan stole på Ham, og 
vende oss til Ham når vi er forvirret. Gud gjør 
oss sterke (Jes. 30, 1-3, 15). 



4. Det gjorde et voldsomt inntrykk på kong 
Darius at Gud beskyttet Daniel, og at Daniel 
holdt fast i troen på Gud (Dan 6,25-28). Be om 
å få en tro som gjør inntrykk på dine nærmeste 
(2. Kor. 2,14).

5. Misbruk av Guds navn er svært vanlig i 
dagens samfunn. Be om å få være en 
gudfryktig mann, som er forsiktig med dine 
ord, og følger det bibelske rådet om ikke «å la 
råttent snakk gå ut fra deres munn» (Ef. 4,29). 

6. Man kan si mye om en mann utifra hvordan 
han snakker til og om sin kone, mor, barn eller 
fremmede. Be om at vi som menn må bruke 
ordene våre til å velsigne og oppmuntre andre, 
og at våre ord må vitne om at vi tilhører Jesus 
(Ordsp. 15,1). 

7. «Rette ord i rett tid er som et verdifullt 
kunstverk av sølv og gull» (Ordsp 22,24). Viser 
interesse for andre, eller er kritisk mot dem? 
Be om at Guds kjærlighet og Jesu nåde må 
skinne gjennom ordene du bruker. 

8. Den som ikke kontrollerer temperamentet 
sitt, og sier ting han ikke mener kan lett såre 
andre og bidra til at forhold blir ødelagt. Be om 
å få være en mann som ikke er snar til vrede, 
slik Salomo advarer mot i i Ordspråkene 
22,24. 

9. En gudfryktig mann ønsker å kontrollere 
sine følelser og det han sier. Be Den Hellige 
Ånd om å styre tanker og ord. Be om styrke til 
å anvende visdommen som står i Jakob 1,19: 
« Vit dette, mine kjære brødre: Hvert 
menneske skal være snar til å høre, sen til å 
tale, sen til vrede». 
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1.Gud ser etter menn som vil leve etter Hans 
vilje, menn som er villige til å stå fast i troen. 
Har Gud funnet deg? Be Ham om å forandre 
deg innenfra (2. Kor. 3,18). 

2. Da Daniel forstod at kong Darius hadde 
signert den skjebnesvangre orden (Dan. 
6,9-10), falt han på sine knær. Hadde ikke Gud 
mirakuløst grepet inn ville Daniel ha mistet livet 
og blitt drept av sultne løver. Be om å få en 
slitesterk tro på Gud, den allmektige. 

3. Da Daniel ble kastet inn i løvehulen, sendte 
Gud sin engel for å beskytte ham. Be om at 
Gud må sende sine engler for å beskytte deg. 
Be også om å ha en tro som ikke svikter (Mark. 
11,22). 

10. Jesus lærte oss å be slik: «Og forlat oss vår 
skyld, som vi og forlater våre skyldnere» (Matt. 
6,12). Be om at Jesus må prege deg med sin 
visdom og vennlighet. Be om at menn må være 
snare til å tilgi andre og til å be om tilgivelse 
selv når det trengs.

11. Bibelen sier: «Den som har funnet en 
hustru, har funnet lykke»(Ordsp. 18,22). Be om 
at menn i ord og i handling må leve etter dette 
bibelverset. 

12. Ord som er sagt i sinne kan  virkelig såre 
følelsene til de man er glad i. Be om at 
ektemenn og fedre som har sinneproblemer må 
søke hjelp i Bibelen (Jak. 3,10). 

13. Bibelen forteller oss at ekteskapet er en 
pakt mellom ektefellene og Gud. Be om at 
menn må respektere sine ekteskapsløfter, og få 
hjelp når de trenger det (Mark. 10,9). 

14. Balansen mellom jobb og familie kan være 
utfordrende for enkelte menn. Resultatet kan bli 
at de glemmer å takke for Guds velsignelser. 
Be om at menn som kjenner på et stort 
tidspress må se at Gud bryr seg, og takke Ham 
for Hans omsorg og kjærlighet (1. Tess. 5,18). . 

15. Vi ber om beskyttelse i en fiendtlig verden. 
«Men du, Herre, er et skjold omkring meg. Du 
er min ære, den som løfter opp mitt hode» (Sal.
3,4). 

16. Vi ber til Ham som er visdommens og det 
evige livs kilde. «Den evige konge, den 
uforgjengelige, usynlige, eneste gud, Ham være 
ære og pris i all evighet! Amen»  (1. Tim.1,17). 


