
24. Jesus, må du gjøre meg til en disippel som 
lever for deg (Luk. 9,24). 

25. Gud, jeg ber om klarsyn, slik at jeg ikke 
følger trangen til å løse vanskelige saker uten 
din hjelp. Må du gjøre meg tålmodig og villig til 
å lytte etter din stemme. 

26. Noen menn har vanskeligheter med å dele 
følelsene sine, og trenger gode venner som 
kan lytte til dem. Gud, må du hjelpe menn som 
kjenner seg igjen i dette (Ordsp. 27,17).

27. Gud, jeg ber om at du må gjøre meg til en 
gudfryktig mann og til en Jesu disippel, slik 
som apostelen Paulus skriver om (Ef. 4,23). 

28. Gode Far, vi ber for utviklingen av  
mannsarbeidet «Troens menn» i Sør-Afrika, 
Brasil, Uruguay, USA, Indonesia, India, 
Albania, Tsjekkia og Norge. Vi ber også for 
Lonnie Berger, internasjonal leder for Troens 
menn. 

29. Bibelen taler om nasjonenes angst og 
fortvilelse i Lukas 21,25. Gud, vi ber om at 
makter og myndigheter må søke visdom og 
forstå at bare du kan helbrede og regjere. 

30. Gud, i din kjærlighet var du villig til å gi din 
sønn, Jesus Kristus som soning for verdens 
synd. Vi priser deg for din store nåde og 
kjærlighet. Må du gjøre oss til redskaper for 
deg. Må vi vise din kjærlighet til familie, venner 
og naboer (Rom. 5,5). 

16. Gud, takk for at vi kan kjenne oss rikt 
velsignet i deg, selv om vi kan oppleve 
skuffelser i livet (Ef. 1,3). 

17. Gud, du vil at alle skal bli frelst og komme til 
sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Vi priser deg 
for at du har frelst oss ved nåden alene.
 
18. Far, vi takker deg for at du ikke ser etter feil i 
våre liv. Tvert imot ser du etter syndere som er 
villige til å ydmyke seg selv, angre og ta imot 
Jesus som sin Frelser og beste venn (Joh. 
1,12).

19. Jesus, hjelp meg til å være med på å bidra 
til å oppfylle misjonsbefalingen, slik at alle 
mennesker verden over kan få høre om deg.
(Jes. 6,8).

20. Gud, hjelp oss til å være frimodige og dele 
evangeliet med våre familier og venner.
(Ef. 6,10). Gud, må du gi visdom slik at vi vet 
hva vi skal si og gjøre (Jak. 1,5). 

21. Djevelen vil alltid gjøre sitt ytterste for å 
hindre deg i å dele de gode nyhetene med 
andre mennesker. Men du, Jesus Kristus, har 
beseiret Djevelen. Takk, Jesus, for at vi ikke 
trenger å frykte så lenge vi setter vår lit til deg 
(Kol. 3,3).

22. Oppriktighet og søken etter sannhet er noe 
du, Gud, setter pris på. Jesus, du bekreftet at 
alle som er av sannheten, hører din røst (Joh. 
18,37). Gud, jeg ber om at det også må bli sagt 
om meg at jeg er en mann som er til å stole på, 
at jeg er en person som står opp for sannheten.

23. Jesus, du viste oss hva ydmykhet er når du 
vasket disiplenes føtter (Joh.13,1 – 15). Gud, 
må du hjelpe meg til å behandle andre slik du 
behandler meg, og tjene dem i kjærlighet. 



4. Herre, du har gitt meg et nytt hjerte. Du har 
skrevet din lov i mitt hjerte. Din lov er ikke en 
plikt, men en glede. Takk, Herre, for din lov, 
som er ren og fullkommen. Takk for at din Ånd 
vil oppfylle loven gjennom meg (Rom. 7,22). 

5. Himmelske Far, jeg takker deg for frelsen 
jeg har fått del av gjennom min Herre Jesu 
Kristi død, begravelse og oppstandelse. Takk 
for at jeg ufortjent har fått denne frelsergaven 
(Ef. 2,8)

6. Kjære Gud, takk for du gjennom Den Hellige 
Ånd er tilstede i livet mitt. Du er mitt skjold og 
min styrke. Jeg kan stole på at du beskytter 
meg og kjemper slagene sammen med meg. 
(Salme 9,3). 

7. Kvinner har ofte et større behov enn menn 
for å snakke om følelser. Noen menn på sin 
side sliter med å sette ord på følelsene. 
Jesus, vi ber om at menn må la seg inspirere 
av ditt eksempel (Joh. 11,35 – 36). 

8. Noen ektemenn har hemmeligheter som de 
er redde for å dele med sine ektefeller. Gode 
Far, vi ber om at Den Hellige Ånd må 
oppmuntre ektemenn til å dele det som tynger 
dem med sin ektefelle, og at ektefeller må 
støtte hverandre (Joh. 3,19).

9. Alkoholmisbruk kan ødelegge både 
ekteskap og forhold til barna. Jesus, vi ber om 
at menn som har et alkoholproblem må 
ydmyke seg for Gud og søke hjelp (Ordsp. 
23,20 – 21).
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1. Mange menn gjør alt de kan for å skjule at 
de har falt i synd. Gud, vi ber om at menn må 
bruke tid på å lese i Bibelen og på å be, og på 
denne måten styrke sin karakter. 

2. I den tida vi lever i trenger vi menn som 
lever etter Guds ord. Far, vi ber om at menn 
må bli Jesu soldater som kjemper din gode sak 
(2. Tim. 2,3-5). 

3. Takk Herre Jesus, for at du levde det 
fullkomne liv og oppfylte loven for oss. Da du 
døde erklærte du triumferende: «Det er 
fullbrakt.»  Når vi tar imot deg som vår Herre 
og Frelser, er vi derfor ikke lenger under loven, 
men under nåden (Rom.10,4).

10. For mange barn er kjærlighet synonymt 
med tid. Gode Gud, vi ber om at menn må 
prioritere tid med familien (Luk. 18,16).

11. Både kvinner og menn som har sår de sliter 
med kan si og gjøre ting som sårer ektefellene 
deres. Gud, vi ber om at tilgivelse må bli en 
viktig del av ekteskapet (Matt. 18,21-22). 

12. Når vi ber for noen, har vi gjerne et sterkt 
ønske om at vedkommende må ha fellesskap 
med deg, Gud. Far, takk for friheten og tilliten vi 
kan ha til deg når vi ber. Salmisten bad også: 
«La meg vandre i fritt rom! For jeg spør etter 
dine befalinger.» (Salme 119,45).

13. Noen ganger glemmer vi nåden og strever 
med å gjøre gode gjerninger. Hellig Ånd, vi 
takker deg for at du godtar oss slik vi er på 
grunn av Jesu fullbrakte verk. «Men Herren er 
Ånden, og der Herrens Ånd er, der er 
frihet.» (2.Kor 3,17).

14. Vår Herre Jesus sa: «Men den time 
kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal 
tilbe Faderen i ånd og i sannhet. For det er slike 
tilbedere Faderen vil ha» (Joh. 4,23). Gud, vi 
ber om at menn må se til Bibelen når de ber og 
tilber deg.
 
15. Allmektige Gud, vi ber om at vi må leve våre 
liv etter din vilje.«Den som har mine bud og 
holder fast på dem, han er den som elsker meg. 
Og den som elsker meg,  skal bli elsket av min 
Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham.» (Joh. 14,21). 


