
25. Gud, jeg ber om din hjelp til å komme meg 
fort på beina igjen etter at jeg har gjort noe jeg 
vet er galt (2. Kor. 7,1).

26. Gud, vi ber om at du må beskytte åndelige 
ledere og familiene deres. Vi takker deg for at  
vi har Den Hellige Ånd som kan gå i forbønn 
for oss (Rom. 8,26). 

27. Far, uansett hvor mye man prøver, så er 
det til syvende og sist Den Hellige Ånd som 
kan overtale mennesker til å ta imot Jesus 
(Joh. 16,8). Takk Gud, for at du kan bruke meg 
som et redskap for å fullføre 
misjonsbefalingen.

28. Den onde prøver på forskjellige måter å ta 
fra oss vår ånd og kraft som kristne. Du gjør 
lurt i å bekjenne hver dag at du tilhører Kristus. 
Gud, vi ber om at du må styrke menn i troen, 
slik at de kan stå løpet ut (1. Kor 16,13). 

29. Jesus, du er det fullkomne eksemplet på 
en gudfryktig mann. Vi ber om at menn må se 
til ditt liv og ta imot din frelse (Joh. 15). 

30. Gud, vi ber om at menn må vokse i 
kunnskap og kjennskap til Herren Jesus 
Kristus, framfor å kun stole på egen styrke og 
evne (2. Pet. 3, 18). 

31. Herre, vi ber om at menn må være trofaste 
vitner ikke bare i samfunnet generelt, men 
også særlig på hjemmebane. Vi ber om at 
koner og barn må få se menn som trofast 
velger å leve med deg (Ef. 5,23-33).

19. Jesus, du fortalte disiplene dine at bare den 
gode jord gir evig frukt (Matt. 13,8). Hjelp meg til 
å være «god jord» for ditt Ord, og til å handle 
deretter, selv om det noen ganger koster å gjøre 
det. 

20. Jesus, du snakket med disiplene dine om 
ugresset i åkeren som fienden hadde sådd i 
løpet av natta, (Matt.13:24 – 25). Du visste at 
sann og falsk kristendom vil leve side om side 
inntil du kommer tilbake. Herre, hjelp meg å se 
Din sannhet. Hjelp meg å skille det gode og 
rette fra det falske ugresset. Hjelp meg til å 
veilede hverandre når det trengs. 

21. Jesus, i lignelsen om sennepsfrøet (Matt.
13,31 – 32) viser du oss at selv den svakeste 
begynnelse i Guds rike kan bli til stor 
velsignelse for denne verden og gi evige frukter. 
Hjelp meg til å trofast tjene deg, selv om jeg av 
og til føler det er så lite.

22. Jesus, du fortalte en gang lignelsen om den 
skjulte skatten i åkeren (Matt. 13,44). Jeg ber 
om å få et åpent øye for dine dyrebare gaver, 
som den nåden og kjærligheten du har for meg.

23. Jesus, du fortalte lignelsen om 
handelsmannen som var på jakt etter dyrebare 
perler og hvorledes han etter å ha funnet den, 
gikk bort og solgte alt han hadde for å kjøpe 
perlen (Matt.13:45). Jeg ber om at jeg må være 
opptatt av de verdiene som gjelder for Guds rike 
i mitt eget liv, og om nødvendig ofre alt. 

24. Gud, hjelp meg til se mine synder, og 
bekjenne dem for deg og de det angår. Må jeg 
også være snar til å tilgi andre og til å be om 
tilgivelse selv (Jes. 1,18).



5. Himmelske Far, når jeg ser tilbake på mitt 
liv, skjønner jeg at jeg til tider kun har jobbet 
for å oppnå mine egne mål. Dessuten har jeg 
tatt æren for hva jeg har oppnådd. Men nå ser 
jeg at dette er hovmodig. Jeg ønsker å 
forkaste min stolthet i Jesu navn, og heller gi 
ære til deg, Gud (Dan. 4,30 -31,37). 

6. Herre, jeg synes at livet til tider kan være 
mørkt. Jeg vet hverken hvor jeg skal gå, eller 
hva jeg skal gjøre. Men du har sagt at du er 
verdens lys. Jeg ber om at ditt lys må skinne i 
mitt liv. Led meg alltid på din vei. Takk for at du 
gir meg livets lys (Joh. 8,12). 

7. Gud, jeg prøver oppriktig å gjøre det som er 
riktig, lese i Bibelen og leve etter bibelske 
prinsipper. Altfor ofte velger jeg kun å stole på 
meg selv. Herre, jeg vil heller overgi meg til 
deg, og stole på at ditt lys vil skinne gjennom 
meg (Jes. 50,10-11). 

8. Kjære Gud, jeg vet at det er forskjell på å 
vite hva som er rett gjøre det som er rett. Det 
føles som om lyset i meg er blitt til mørke. Jeg 
ber om at du må hjelpe meg til å leve i lyset av 
Ditt liv, slik at jeg i sannhet kan gjøre det som 
er rett (Matt. 6,23). 

9. Jesus, vi ber om at menn som ikke har et 
hjerte for misjon, må få det. Vi ber om at stadig 
flere må bli engasjert i at mennesker blir 
kristne (Esek. 36,26).

10. For å bevare troen som kristen må man ha 
øynene på Jesus. Ikke glem at Han aldri vil 
slippe deg ut av syne. Takk Gud for at han har 
lovet å ikke svikte deg (1 Krøn. 28,20).
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1.Gud, vi ber for ektemenn og fedre som 
strever med å forsørge familien sin. Vi ber om 
om at menn må vise en urokkelig tillit til Herren 
overfor kona og barna sine. (Dan. 3,17 – 18). 

2. Av og til er det slik at fedre strever med å få 
et godt forhold til sine tenåringsdøtre. Jesus, vi 
ber om at fedre må jobbe målrettet for å få et 
godt forhold til døtrene sine (Ef. 6,4). 

3. Mange menn tror på Satans løgn om at 
deres synd bare angår dem selv. Far, vi ber om 
at du må vise oss menn at synd kan ha 
negative følger for familien og noen ganger i 
flere generasjoner (Ordsp. 14,18). 

4. Gud, vi ber om at ektemenn og fedre må 
huske på familiene sine i bønn (1. Pet. 5,8).

11. Kjære Far, du ønsker at vi skal være dine 
etterfølgere. Dine løfter varer evig. Jeg ber om 
at du må hjelpe meg til å holde mine løfter til 
deg også (1. Kor 15,58).

12. Jesus, når jeg er din etterfølger forventes 
det at livet mitt peker på hvem du er. Jeg ber 
om at jeg må bruke tid med deg, Gud, slik at jeg 
blir styrket i troen til å dele evangeliet med 
mennesker jeg kommer i kontakt med (2. Kor. 
2,14-15). 

13. Gud, takk for at du har en lengsel etter at vi 
mennesker skal bli kjent med deg og ta imot 
Jesu frelse (1.Tim 2,4). 

14. Noen menn klarer ikke å være glade fordi 
de bærer på byrder som skyld og fordømmelse. 
Men det er hvile å få hos Jesus. Gud, vi ber om 
at vi må ta imot din frelse og nåde (Jes. 1,18). 

15. Gud, din godhet mot oss er personlig og 
evig. Vi ber om at vi som troens menn må klare 
å avspeile din kjærlighet (Jer. 31,3). 

16. Far, vi ber for de som har makt og 
myndighet, om at de må få guddommelig 
visdom og gjøre det som er rett (Dan. 2,20-21). 

17. Jesus, vi ber om at de som hører på kristne 
radiosendinger må finne varig håp og fred. Takk 
for at du sørger for alt vi trenger (Joh. 6,35). 

18. Samfunnets oppfatninger og verdier legger 
hele tida press på oss. Herre, vi ber om at vi må 
klare å holde oss nær til deg, og leve det livet 
du vil vi skal leve (Gal.1, 3 – 5). 




