
23. Jesus, takk for at vi kan stole på ditt løfte 
om at evangeliet vil ha framgang.

24. Jesus, vi ber om at vi må stole på deg lik 
Paulus gjorde når vi løfter fram i bønn for deg 
de som lytter til Troens menn-podkastene på 
troensmenn.no (Fil 1,4-6). 

25. I vårt samfunn har det blitt sånn at det i stor 
grad er opp til hver enkelt å bestemme hva 
som er moralsk eller umoralsk. Bibelsk 
sannhet blir ofte motarbeidet. Gud, vi ber om 
visdom til å leve ut bibelske prinsipper, og stå 
opp for sannheten (Ef. 4,25).

26. Jesus, må du hjelpe oss til å være på vakt 
og be, slik at vi ikke faller i fristelse (Mark. 
14,38).

27. Far, jeg ber om styrke til å følge deg, siden 
den største kampen jeg ofte kjemper er 
kampen mot meg selv.

28. Gud, vi ber for internasjonal leder av 
Troens menn, Lonnie Berger, som nylig ble 
friskemeldt etter kreftoperasjonen sin.

29. Jesus, vi ber deg for kristne som blir 
forfulgt (1. Pet. 4,16). 

30. Far, vi ber om at du må hjelpe menn til å bli 
modige, gudfryktige og kjærlige. Vi ber om at 
menn må ha visdom og karakterstyrke til å ta 
vare på de de har kjær. Vi ber om en mektig 
vekkelse (Mal. 4,2). 

16. Jesus, når vi har tatt imot deg som Herre, 
kan vi vandre rotfestet og grunnfestet i deg (Kol.
2,6-7). Herre, vi tok imot deg og kan leve i deg 
ved nåde gjennom tro. Vi ber om at vi hver dag 
må se at vi trenger deg og din nåde.

17. Jesus, du sa at om vi elsker deg, da vil du 
og Faderen ta bolig i oss (Joh. 14,23). Herre, 
måtte vi elske deg mer, og ønske deg 
velkommen til å leve i og gjennom oss.

18. Gode Far, vi ber om at vi ikke bare må 
overgi oss til Kristus, men også bevisst 
praktisere troen vår gjennom å komme til deg i 
bønn med stort og smått og gjennom å lese i 
Bibelen (Kol. 3,16). 

19. Paulus skrev: « For meg er det å leve 
Kristus», og « Jeg er korsfestet med Kristus. 
Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i 
meg». Gud, vi ber om at menn må være 
rollemodeller på hjemmebane og i menigheten, 
som lar Kristus leve i og gjennom dem (Fil. 1,21; 
Gal. 2,20). 

20. Enkelte menn som ikke opplever å bli 
respektert av kona glemmer Guds utfordring om 
å hellige henne (Ef. 5,26). Hellig Ånd, må du 
lede menn til å følge ordene Paulus skriver. 

21. Fienden forvrenger Guds Ord for å lure folk i 
en felle. Gud, måtte vi alltid huske på at din vei 
er den beste for oss. Vi ber om at du må minne 
oss på det når vi står overfor en fristelse. 
(Ordsp. 15,8). 

22. Gud, vi takker deg for at vi gjennom din 
nåde er forsont med deg, og at vi ikke trenger 
ritualene som mange religioner har for å oppnå 
åndelig fortjeneste. 
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4. Jesus ba sine disipler om å være hans 
vitner til jordens ende. Nesten 2000 år etter at 
Jesus sa disse ordene, er det fremdeles mer 
enn 7000 unådde folkegrupper. Gud, vi ber om 
at du må hjelpe hver og en av oss til å se 
hvordan vi kan være med og oppfylle 
misjonsbefalingen (Apg.1,8).

5. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt løfte om å 
være med alle dager (Matt. 28,19-20).

6. Kjære Gud, det å ta vare på seg selv er ofte 
så vanskelig. Jeg kjenner at jeg ikke strekker 
til. Jeg takker for at jeg får leve i deg, og for at 
du har tatt min synd og skam (Luk. 9,23-25). 

7. Himmelske Far, jeg tenker ofte at når jeg 
ber, leser i Bibelen, går på gudstjeneste og gir 
tiende, så er du fornøyd med meg. Men det 
stemmer ikke. Din vei er nådens vei gjennom 
tro, og ikke gjennom gjerninger. Jeg takker deg 
for det, og velger å stole på deg av hele mitt 
hjerte (1. Sam.15,22). 

8. Herre Jesus, jeg har prøvd å holde dine 
bud, men jeg ser nå at det bare er du som er 
fullkommen. Siden du kom for å oppfylle loven, 
trenger jeg ikke å anstrenge meg. Jeg kan 
hvile i at du oppfyller loven i meg (Matt 5,17). 

9. Gud, takk for at jeg ikke lenger er en 
syndens slave. Du har gitt meg et nytt hjerte, 
et hjerte som likner ditt. Takk for at du gir meg 
nåde, og for at du virker i meg. Jeg følger deg 
helhjertet (Rom.6,17). 
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1. Gud, om man leter etter deg, er det viktig å 
søke deg der du er å finne, nemlig i Bibelen. 
Selv om vi kan se deg i det som er rundt oss, 
er det bare Bibelen som virkelig forteller oss 
hvem du er. Gud, må du åpenbare deg for meg 
i dag når jeg leser Skriften (2. Mos, 15,11).

2. Gud, du ønsker å forme og utruste meg til å 
utføre gode gjerninger. Far, gjør meg til den 
mannen du vil at jeg skal være (2. Tim.3,16).

3. Bibelen forteller oss at Esra, den jødiske 
presten, viet livet til å studere og overholde 
Herrens lov (Esra 7,10). Gode Far, vi ber om at 
vi også må bli oppmuntret og inspirert når vi 
leser i Bibelen. 

10. Noen ganger er det slik at menn har større 
behov for fysisk nærhet enn hva kvinner har i 
ekteskapet. Gode Gud, vi ber om at menn må 
motstå fristelsen til å bli tilfredsstilt på andre 
måter, og at de må forstå at utroskap har sine 
konsekvenser (Ordsp. 6,27). 

11. Det er viktig for menn å ha fellesskap med 
andre menn. Gud, vi ber om at ektemenn må 
søke venner som oppmuntrer dem til å være 
gudfryktige ektemenn og fedre (Salme 1,1).

12. Bibelen sier: 
«For det hjertet flyter over av, det taler hans 
munn» (Luk 6,45). Far, vi ber om at menn må 
prøve å ha rene hjerter, slik at ordene de taler til 
familien må være til styrke og oppmuntring. 

13. Jesus, du viste mange slags følelser mens 
du var på jorda. Likevel er det slik at mange 
menn tror at følelser er et tegn på svakhet. 
Gud, vi ber om at menn må tørre å vise følelser 
overfor familien (Joh. 11,35). 

14. På grunn av måten de er oppdratt på føler 
enkelte menn at de ikke trenger å ta del i 
husarbeidet på hjemmebane. Jesus, vi ber om 
at menn må prøve å likne mer på deg når det 
gjelder å tjene andre i stedet for å bli tjent 
(Mark. 10,45). 

15. Gud, vi ber for Troens menn i Brasil og de 
hengivne teamene som jobber med å gjøre 
dette arbeidet kjent. Behovet for gudfryktige 
menn, som kan være ledere både i hjemmet og 
i menigheten, er stort (Sak. 4,6). 


