
25. Be om at Herrens ånd må hvile over deg i 
i møte med denne dagens utfordringer (Jes. 
11,1-2). 

26. Takk, Herre Jesus, for at du gjør det mulig 
for meg å bli en del av Guds familie, gjennom 
ditt kors. Jeg velger nå å gjøre min del og lar 
deg komme inn i mitt liv (Joh. 1,12). 

27. Kjære Gud, din frelsesplan er storslagen. 
Jeg takker deg for at jeg kan tro at Jesus 
Kristus ble korsfestet og reist opp fra de 
døde. Takk for din nåde (Rom. 10,9-10). 

28. Himmelske Far, må du hjelpe meg til å se 
med troens øye det du ser og det du kaller 
oss til å gjøre (Rom. 4,17). 

29. Herre, må du gjøre meg frimodig til å tale 
på samme måte som våre forfedre gjorde . 
(2. Kor 4,13). 

30. Herre, det åndelige mørket vokser rundt 
oss. Livssynet til de fleste mennesker er 
bestemt av filosofier som fornekter din 
eksistens. Hjelp meg til å gjøre en forskjell, til 
å gjenspeile din kjærlighet og til å vitne for 
Kristus, verdens lys.

31. Be at Herren må la sin vilje skje i ditt liv. 
«Han har sagt deg, menneske, hva som er 
godt. Og hva krever Herren av deg uten at du 
skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og 
vandre ydmykt med din Gud?» (Mi. 6,8).  

18. Be om at menn må vende seg i bønn til Gud 
i tro og med forventning om at Jesus til slutt vil 
være seierherre ved sitt andre komme (Mi. 
4,3-4). 

19. Takk Gud for at vi kan selv tre direkte fram 
for nådens trone ved Jesus Kristus, på grunn av 
hans fullførte frelsesverk (Hebr. 4,16).

20. Be for de som blir plaget for sin tro på 
Jesus. «Store og underfulle er dine gjerninger, 
Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne 
er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle 
ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du 
alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe 
for ditt åsyn» (Åp. 15,3 – 4). 

21. En konstant utfordring for mange menn, er 
hvordan de kan være autoritære på en god og 
respektfull måte. Be om at mannlige ledere må 
ha Jesu Kristi sinnelag (Joh. 13,15). 

22. Vi blir bombardert med oppfordringer om å 
kjøpe ting vi ikke trenger og spise ting som ikke 
er sunne. Be om å få være nøktern og kritisk i 
valg du tar i hverdagen (1. Tim. 6,6-7). 

23. Tid er dyrebart. Det krever besluttsomhet og 
selvkontroll å prioritere forholdet til Gud. Be om 
at Han vil hjelpe deg med dette. «Våk og be for 
at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er 
villig, men kjødet er skrøpelig» (Matt 26,41).

24. Paulus, den dynamiske og engasjerte 
apostelen led svært mye for evangeliet. Likevel 
insisterte han på at Guds kjærlighet i oss, er helt 
avgjørende om våre gjerninger og holdninger 
skal bety noe. (1. Kor 13) Be at Jesu kjærlighet 
må fylle deg slik at den strømmer over. 
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5. Herre, du har sagt at fordi du elsker oss, vil 
du redde oss. Du vil beskytte oss fordi vi 
kjenner ditt navn. Vi vil kalle på deg, og du vil 
svare oss. Vi takker deg for dette (Salme 
91,14 – 16)

6. Noen menn tenker at det å se på pornografi 
er ufarlig, men sannheten er at dette både kan 
skade forholdet til Gud og forholdet til familien. 
Be om at menn som trenger hjelp til å bryte en 
ond sirkel, får det (Salme 101,3). 

7. Ordspråkene 25,11 sier: «Som epler av gull 
i skåler av sølv er et ord talt i rette tid». Be om 
at menn må være generøse med lovord og 
oppmuntring til barn og ektefeller. 

8.Menn kjenner ofte på det at de har mange 
plikter, og tar kanskje derfor lett på det med å 
ha tid med Gud. Be om at menn må være 
forbilder for barna sine og vise dem at det er 
viktig å bruke tid i Guds nærvær (Salme 46,1). 

9. Skilte menn møter mange utfordringer, for 
eksempel fristelsen til å ta hevn eller skape 
vanskeligheter for ekskona. Be om at de må 
stå imot slike fristelser (Rom, 12,17). 

10. Menn har makt til å bygge opp eller rive 
ned sine familier med sine ord. Be om at Gud 
må hjelpe menn til å legge bånd på sitt sinne 
og ikke si ting som kan føre til ødeleggelse 
(Kol 3,8). 

11. Vår identitet som menn blir ofte utfordret av 
kulturen rundt oss, som forteller oss hvordan 
er «ekte» mann burde være. Be om at menn 
må gjenoppdage sin identitet som Guds barn 
og hans disipler her på jord (Apj. 17,29). 
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1. Takk Gud at han er vår tilflukt og vår borg. Vi 
kan hvile i hans skygge, han som er vårt skjold 
og vårt vern (Salme 91,1-4). 

2. Takk Gud for at vi ikke trenger å frykte for 
nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for 
pest som går fram i mørket, for sott som 
ødelegger ved middagstid. Vi er trygge i 
Herrens hender (Salme, 5 – 8).

3. Takk Gud for at intet ond skal ramme oss og 
ingen plager skal komme nær vårt telt når vi tar 
vår tilflukt i Herren (Salme 91,9-10). 

4. Takk Gud for at Han har gitt sine engler 
befaling om at de skal bevare oss på alle våre 
veier (Salme 91,11 – 13). 

12. Som Guds barn, født ved hans Ånd, kan vi 
også bli ledet av Ånden. Be at menn må trakte 
etter å bli fornyet av Den hellige ånd (Rom. 
8,14). 

13. Det er ofte lett for menn å falle tilbake til 
syndige vaner, som ikke er forenelige med det å 
være et Guds barn. Be om at menn må få 
erfare hver dag at de har blitt nye mennesker, 
skapt i Jesus Kristus (Ef. 4,22). 

14. Vår sanne identitet i Kristus innebærer at 
det «indre mennesket» er født på nytt. Be om at 
menn må få erfare Guds åndelige styrke når de 
søker ham alene eller sammen med andre (Ef. 
3,16; 2. Kor, 4,16). 

15. Som Guds barn har vi alt vi trenger for et 
gudfryktig liv. Be at vi menn, må få stole på 
Guds løfter gitt oss ved Den hellige ånd. (2.Pet 
1,4 – 9)

16. Vi ber slik det står i Kolosserne 1,9-10: 
«Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om 
Guds vilje i all visdom og forstand, så dere kan 
vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle 
ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god 
gjerning gjennom kunnskapen om Gud.»

17. Det krever åndelig styrke å være 
utholdende i bønn. Takk Gud for at han gir oss 
denne egenskapen når vi blir begeistret.« Med 
glede kan dere da takke Faderen som gjorde 
dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. 
Han er den som fridde oss ut av mørkets makt 
og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I 
ham har vi forløsningen, syndenes 
forlatelse» (Kol 1:11 – 14). 


