
26. Jesus, vi ber om at du må sende en 
åndelig vekkelse her i Norge. Må 
styresmaktene gjøre det som er rett for 
nasjonen (Salme 33,12 – 22). 

27. Gud, må du reise opp ledere med 
gudsfrykt, som har øye for å anvende den 
absolutte sannheten i din evige lov. Til syvende 
og sist er det du, Gud, som regjerer over 
menneskers skjebne (Salme 75,6-7). 

28.  Et lands grunnlov slår fast prinsippene og 
mønstrene en stat skal styres etter. Med 
framveksten av radikale ideologier som 
utfordrer fornuft og moral, blir dommerne i de 
høyere rettsinstansene presset til å forandre 
foreskrevne normer og tilpasse sine 
avgjørelser til det som er politisk korrekt. Far, vi 
ber om at menn og kvinner i rettsvesenet må 
stå fast ved sannheten og gjøre det som er 
rett. 

29. Et uttrykk lyder slik: «For å forandre en 
kultur, må Gud forandre menns hjerter og 
sinn». Gud, vi ber om at kristne menn må 
forstå og påta seg rollen med gudfryktig 
lederskap i hjem og samfunn ved å overgi sin 
vilje og sine hjerter til Herren (Matt 22,37). 

30. Jesus, vi ber om at du må kalle på troende 
menn rundt om i verden som kan forme og 
gjøre kjent mannsarbeidet «Troens menn» der 
de er (2.Tim 2,2). 

19. Be at menn må behandle konene sine med 
verdighet og respekt (Ordsp. 12,4).

20. Jesus brukte mye tid på å snakke med 
menn i små grupper. Ofte var det bare Jesus og 
de tolv disiplene, andre ganger Jesus og tre av 
disiplene. Far, vi ber om at flere menn må bli 
med i mannsgrupper slik at de kan ha fellesskap 
med hverandre og med Jesus (Mark 9,2; 14,33; 
Salme 34,3). 

21. Elia veiledet Elisha. Jesus veiledet disiplene 
sine. Paulus veiledet Timoteus. Mange menn 
trenger en veileder,«en åndelig farsfigur», men 
de har ingen. Far, vi ber om at menn som 
trenger det må få en åndelig rollemodell (1. 
Kong. 19,19; Matt 4,19; 1.Tim 1,1-2). 

22. Herre, vi ber for menn som sliter med 
identitetsproblemer, om at du må vise dem hva 
det vil si å være en mann i Kristus (1. Kor 11,1). 

23.  Noen menn tyr til pornografi, alkoholisme 
og narkotikamisbruk for å døyve egen smerte. 
Jesus, vi ber om at du må hjelpe menn som 
strever, lege sjelen deres og komme til roten av 
problemet (Joh. 8,36). 

24.  Herre, vi ber om at menn må få hvile i din 
nåde. Må nåden gjøre menn i stand til å leve 
rene og gode liv, både privat og i det offentlige 
rom (Tit. 2,11-14).

25. Gud, må du utruste menn slik at de kan stå 
opp for det som er rett og rettferdig, og gjøre 
dette med Kristi omsorg og ydmykhet (Ef. 4,15).



5. Hellige Ånd, må du sende i din vei 
gudfryktige rollemodeller som kan hjelpe menn 
til å ta sin åndelige lederrolle på alvor (1. Kor. 
11,1). 

6. Takk, Jesus, for at du overvant Satan for 
godt på Golgata. Gud, må du hjelpe menn til å 
stå imot Djevelens angrep (Kol. 2,15). 

7. Gud, må du utruste kristne med gaven til å 
avsløre Djevelens påvirkning i livene våre (1. 
Joh. 4,1). 

8. Far, må du hjelpe menn til å ikke bli så 
opptatt med denne verden at vi glir helt bort 
ifra deg og ditt ord (2. Tim 4,10). 

9. Gud, må du vise meg når anledningen 
legger seg til rette, slik at jeg kan vitne om 
andre til deg. Må du gi meg mot til å heve 
stemmen i rett tid. Hjelp meg til å fortelle andre 
om håpet som er i deg (Ordsp. 25,11). 

10. Jesus, jeg ber om at du må kunne bruke 
meg, slik du brukte apostlene, til å vinne 
mennesker for deg (Apg. 14,21). 

11. Himmelske Far, du la alt på Kristus som 
bar min byrde. Jesus tok all min skyld og skam 
på seg. Takk, Herre Jesus, for at jeg har blitt 
gjort rettferdig. Jeg priser deg for det! (2. Kor 
5,21). 

12.  Kjære Herre, i følge ditt Ord er du alltid i 
rett tid. Hjelp meg til å ha ditt tidsperspektiv. 
Led meg ved din Ånd til å gå når du sier «gå», 
til å stoppe når du sier «stopp» og vente når 
du sier «vent» (Gal. 4,4 – 5). 
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1.Herre, må du hjelpe menn til å være forbilder 
i familien, og til å oppmuntre andre menn til å 
være det (1. Tim, 4,12). 

2. Gud, du er ikke en hardhendt diktator, og din 
Sønn viste hva et ydmykt lederskap er ved å 
tjene andre. Må du hjelpe mannlige ledere til å 
ha Jesus som forbilde (Ef. 4,2). 

3. Gudfryktig lederskap krever mot. Vi ber ,Far, 
om at menn må finne et slikt mot hos deg, og 
klare å lede selv om det er vanskelig (Jos. 1,9). 

4. Far, må du inspirere menn til å være ærlige 
når vi gjør feil, slik at vi bekjenner det og ber 
om tilgivelse. Må du hjelpe menn til å være 
gode rollemodeller både på jobben og i 
hjemmet (Jak. 5,16). 

13. Kjære Gud, min fortid plager meg. Jeg 
strever med gamle nederlag. Men jeg forstår nå 
at jeg ikke kan forandre fortiden eller forutse 
framtiden. Jeg tar imot din tilgivelse og 
helbredelse, og velger å legge både min fortid 
og framtid i dine allmektige hender (Jes. 43,18). 

14. Herre Jesus, av og til strever jeg med 
problemer som virkelig går inn på meg. Jeg vet 
ikke hva jeg skal gjøre. Men du, som er 
Fredsfyrsten, har lovet å gi meg fullkommen 
fred, om jeg velger å stole på deg. Takk for din 
omsorg. Jeg velger å legge min framtid i dine 
hender (Jes. 26, 3-4). 

15. Barn trenger kjærlighet fra sine fedre, slik at 
de også kan ta imot Guds gode omsorg og 
rettledning. Jesus, vi ber om at menn må 
oppdra sine barn i kjærlighet (Ordsp. 3,12). 

16. Flere ektemenn og fedre kan møte på 
mange hindringer når de forsøker å være 
gudfryktige rollemodeller i familien. Far, vi ber 
om at menn ikke må la utfordringene ta 
overhånd (Gal. 6,9). 

17. Far, vi ber om at menn som møter fristelser 
må forbli trofaste i tanke, ord og gjerning (Ef. 
5,3). 

18. Noen ganger kan menn som frykter for at 
de ikke klarer å forsørge familien ta dette ut i 
sinne overfor sine nærmeste. Gud, vi ber om at 
menn som kjenner seg igjen i dette må la Gud 
bære bekymringene deres, og stole på at han 
vil sørge for familien deres (1. Pet. 5,7). 


