
26. Bønn er som en livline. Takk, Gud, for at 
jeg gjennom bønn får ha fellesskap med deg 
som skapte himmelen og jorden. Hjelp meg til 
å prioritere bønn i hverdagen, og til å ha 
forventninger knyttet til bønn (Ef. 6,18).  

27. Far, vi ber deg for kristne radioprogrammer 
som sendes på 230 språk gjennom Noreas 
samarbeidspartner TWR. Takk for de tusener 
av lyttere som har fått livet forandret gjennom 
Deg (Salme 147,15).  

28. Gud, vi ber deg for de som koordinerer 
mannsarbeidet Troens menn i 22 land.  
(Kol, 1,28).  

29. Jesus, vi ber om at kristne som er med og 
styrer land verden over må være kloke og 
oppriktige, og la seg prege av fredens 
evangelium når de tar avgjørelser (Matt. 
5,14-16).  

30. Kristne blir fortsatt forfulgt for sin tro, 
akkurat som de første kristne. Åpne Dørers 
«World Watch List» indikerer at 215 millioner 
kristne er utsatt for sterk forfølgelse. Det utgjør  
1 av 12 kristne. Gud, vi ber om at kristne som 
blir forfulgt ikke må miste håpet (Hebr. 12,1-2). 

31. Jesus, vi ber om at menn og kvinner som 
styrer land må se at ekte visdom er å frykte 
deg. Vi ber også om at kristne ledere må være 
ydmyke og trofaste, og om at evangeliet må nå 
ut til alle mennesker . 

18. Gode Far, jeg ber om at du må gjøre meg til 
en troens mann, slik som Daniel. Må du hjelpe 
meg til å prioritere bønn i hverdagen (Dan. 
6,1-5).  
 
19. Gud, vi ber om at menn må følge dine veier, 
og at livet deres må bære åndelig frukt (Kol. 
1,9-10).  

20. Å være kristen er ikke alltid en dans på 
roser. Djevelen angriper de som tror på Jesus 
som sin frelser. Gud, må du stadig minne oss på 
at Jesus seiret over døden og all ondskap (Ef. 
6,14).  

21. Herre, jeg ber om at jeg må velge å stole på 
deg framfor alt. Du har frelst meg, og du er så 
mye mektigere enn meg (Ef. 6,14).  

22. Evangeliet går ut på at alle mennesker kan 
ha fred med Gud, gjennom Jesus Kristus. Far, 
jeg ber om at du må hjelpe meg til å formidle 
dette gledens budskap til andre (Ef. 6,15). 

23. Vi må være sterke på innsiden for å klare å 
beskytte oss mot presset, anklagene og tvilen 
som fienden sender vår vei. Jesus, hjelp oss til 
å ta på Guds fulle rustning for å beskytte oss 
mot fiendens angrep (Ef. 6,16). 

24. Gud, må du hjelpe meg til å ha kontroll over 
urolige tanker. Hjelp meg til å leve etter Ditt ord, 
og finne ro i at jeg er ditt barn, frelst av nåde (Ef. 
6,17).  

25. Guds ord er det våpenet som Djevelen 
frykter mest (Ef.,6,17). Jesus, jeg ber om at jeg 
må gå inn for å studere Ordet, og la det prege 
meg i hverdagen. 



5. En av de minst kjente heltene fra Det gamle 
testamente, er Enok (1. Mos. 5,24). Gode Far, 
jeg ber om at du må hjelpe meg til å leve slik 
som Enok gjorde. Enok vandret med deg, 
Gud, og det vil jeg også gjøre.  

6. Gud, du fryder deg over oss med glede fordi 
vi er dine barn (Sef. 3,17). Jeg takker deg for 
det, og ber om at din kjærlighet og nåde må 
prege tankene mine, hver dag! 

7. Gode Far, jeg ber om at kristne menn må 
følge Ditt eksempel, og feire små og store 
velsignelser og bragder sammen med familien 
(Sak. 4,10). 

8. De fleste barn og voksne trives best i trygge 
og stabile miljøer. Gud, vi ber om at fedre må 
bidra til å gjøre hjemmet til et trygt og godt 
sted for hele familien (Matt. 5,5).  

9. Noen skilte menn støtter ikke barna sine 
økonomisk slik de burde. Andre bidrar ikke i 
det hele tatt. Gud, vi ber om at du må røre ved 
hjerter, slik at de mennene det gjelder må 
gjøre det rette for barna sine (1. Tim. 5,8).  

10. Barn, og kanskje særlig gutter, tar etter det 
fedre sier og gjør. Jesus, vi ber om at fedre må 
være gode rollemodeller som lever etter 
Bibelen (Salme 15,4). 

11. Mange menn synes det er utfordrende når 
kona sliter med tvil. Gud, vi ber om at menn 
som opplever dette må stå fast i troen, og 
hjelpe sin ektefelle til å finne tilbake til deg 
(Job 2,9-10). 
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1. Gud, du sørget for at Israel vant over 
Amalek (2. Mos. 17, 11-13). Så lenge Moses 
holdt sin hånd løftet, så vant israelittene. Far, 
jeg ber om at du må hjelpe meg til å velge riktig 
våpen når jeg står midt i en åndskamp (2. Kor. 
10,4).
 
2. Gode Far, jeg vil gi deg ære for at du hjelper 
meg gjennom mine åndskamper (2. Mos. 
14,14). 

3. Mangel på tillit førte til at israelittene måtte 
vandre i ørkenen i 40 år før de kom fram til det 
lovede land. Gud, jeg ber om at jeg må velge å 
stole på deg i livet mitt (Salme 62,8). 

4. Gud, jeg takker deg for at du har gitt ditt løfte 
om at du vil holde deg nær til dem som søker 
deg (Jak. 4,8). 

12. Gud, noen ganger føler jeg meg så alene. 
Det virker som om alle har forlatt meg. Det føles 
ikke som om du er med meg, heller. Må du 
minne meg på at du er der, hele tida. Min styrke 
og mitt mot kommer fra deg (Dom. 6,12).  

13. Kjære Gud, jeg er så sliten. I Bibelen står 
det om hvilen man får i deg. Jeg ber om at du 
må hjelpe meg også til å hvile i deg særlig de 
gangene jeg er så travel med å utføre din gode 
gjerning (Hebr. 4,3).  

14. Herre Jesus, på grunn av ditt offer er jeg 
ren og rettferdig. Gjennom min tro lever du i 
meg. Jeg takker deg for det, og ber om at jeg 
må bevare troen på deg (Rom. 1,17).  

15. Herre, jeg ser at jeg noen ganger har blikket 
festet på feil sted. Jeg kommer ikke alltid til deg 
når det er noe jeg trenger. Gud, du er troens 
opphavsmann og fullender. Hjelp meg til å ha 
blikket mitt festet på deg (Hebr. 12,2).  

16. Bønn skaper glede og begeistring (Salme 
70,4). Gud, må du stadig minne oss på at når vi 
ber, så lovpriser vi også deg.  

17. «Men Peter sa: ´Sølv og gull eier jeg ikke, 
men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi 
nasareerens navn - stå opp og gå!´ Og han 
grep hans høyre hånd og reiste ham opp. 
Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og 
han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han 
fulgte dem inn i templet, hvor han gikk omkring 
og sprang og lovpriste Gud.»(Apg 3,6-8). Gud, 
jeg ber om at jeg må kunne gi håp til andre 
gjennom Jesus Kristus. 

 


