BE FOR BARNA MED
HJELP AV BIBELVERS
Å be ved hjelp av bibelvers er et mektig våpen som vi forbedere kan bruke. Vi ber tilbake til Gud hans mektige
ord på vegne av den vi ber for.
 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Ef 6, 17
Djevelens angrep kan bli ødelagt ved kraften av det levende ordet fra Gud.
 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det
står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,3-4
 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver
sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr 4, 12
 Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Jak 4, 7
Guds ord lærer oss hvordan vi kan be. Når vi bruker bibelvers ber vi Guds tanker og
perfekte plan for andre. Å be etter Guds vilje bringer fred og håp, fordi Guds ord aldri vender
tomt tilbake.
 For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden,
gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt
ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender
det til. Jes 55, 10-11
EN MÅTE Å BE FOR BARNA VED HJELP AV GUDS EGET ORD, ER Å SETTE PERSONENS NAVN DIREKTE
INN I BIBELVERSET. HER ER NOEN EKSEMPLER:
Vil akte/ godta veiledning
Jeg ber om at du vil gjøre …………. vis og lære ham/henne den veien han/hun skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på …………. og gi ham/henne råd. Sal 32, 8
Vil være lydig
Far, gi …………. et helt hjerte, så han/hun holder dine bud, lover og forskrifter, fullfører alt som skal gjøres, og
bygger tempelborgen som du har forberedt. 1 Krøn 29, 19
Vil elske Guds ord
Jeg ber om at …………. skal holde fast på budene, så skal han/hun leve, og tar vare på din rettledning som sin øyensten! Og binder dem fast til fingrene, og skriver dem på sin hjertetavle! Ordsp 7, 2-3
Vil ønske å være sammen dem som elsker Herren
Jeg ber om at …………. må legge sitt begjær bak seg og jage etter rettferd, troskap, kjærlighet
og fred, sammen med andre som kaller på deg Herre, av et rent hjerte! 2 Tim 2, 22
Ikke ha lyst til å gjøre vonde ting
Far, jeg ber om at ………….’s hjerte ikke må bøyes mot det onde, mot lovløs gjerning sammen med dem som
gjør urett! Sal 141, 4a
Vil være moralsk ren
For dette er din vilje Gud: at …………. skal være hellig, så han/hun holder seg borte fra hor. Jeg ber om at …………. skal vite å
vinne seg sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Jeg ber om at
du må hjelpe …………. til å følge din rettledning i dette. 1 Tess 4, 3-5
Vil være ”lys” i mørke
Jeg ber om at …………. skal være uklanderlig og ren, et Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. At
han/hun stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen. Når han/hun holder fast på livets ord, da skal han/hun
få den ros på Kristi dag at hans/hennes løp og strev ikke har vært forgjeves. Fil 2, 15-16
Vil høre Jesus stemme og bare følge Ham
Takk for at du går foran …………. Jeg ber om at …………. må følge deg, fordi han/hun kjenner stemmen din. La
…………. ikke følge en fremmed, men flykte fra ham fordi han/hun ikke
kjenner den fremmedes stemme. Joh 10, 4-5
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Vil ha tro og tillit i tider med problemer
Jeg ber om at …………. skal kalle på deg på nødens dag, så vil du utfri ham/henne, og han/hun skal gi Deg ære.
Sal 50, 15
Vil være snar til å bekjenne synd
Så sier du som er høy og opphøyd, du som troner evig, den Hellige er ditt navn: I det høye og hellige bor du. Jeg
ber om at du må være med …………. når han/hun er knust og nedbøyd i ånden og gi ånden liv hos …………. når
han/hun er bøyd ned, og gi hans/hennes hjerte liv når det er knust. Jes 57, 15
Klart vil se forskjellen mellom rett og galt
Jeg ber om at …………. kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå ren og uten feil på Kristi dag. Fil 1,10
Vil være trygg for mobbere
Jeg ber om at …………. vil forstå at hos deg finner han/hun ly mot menneskers overgrep.
Du verner …………. i din hytte mot anklagende tunger. Sal 31, 21
Vil bli bedre kjent med Gud
Jeg ber om at du vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la …………. få en Ånd som gir visdom og
åpenbaring, så han/hun lærer deg Gud å kjenne. Ef 1, 17
Vil bli frelst
Jeg ber om at du må gi …………. et annet hjerte, og en ny ånd inni seg. Ta steinhjertet ut av
kroppen til …………. og gi ham/henne et kjøtthjerte i stedet. Esek 11, 19
Vil være stolt av å være kristen
Jeg ber om at …………. vil finne dine ord og spiste dem, og at dine ord blir til fryd for ham/henne og til glede for
hans/hennes hjerte. For ditt navn er nevnt over …………. Herre, hærskarenes Gud. Jer 15, 16
Vil tenke vist
Jeg ber om at …………. må høre deg, og bli vis, og led hans/hennes hjerte inn på de rette veier! Ordsp 23,19
Vil ha mot i vanskelige situasjoner
Jeg ber om at …………. må være modig og sterk, og gå til verket! At han/hun ikke skal være redd og miste motet!
For du, Herren Gud, min Gud, må være med ham/henne. Jeg ber om at du ikke vil slippe …………. og ikke forlate
ham/henne før han/hun har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus. 1 Krøn 28, 20
Vil gå i tro og hengivenhet til Gud
Å, Herre, jeg ber om at …………. skal vandre trofast og helhjertet for ditt ansikt og gjøre det som er godt i dine
øyne. Jes 38, 3
Ikke vil gi opp
La ikke …………. bli trett mens han/hun gjør det gode. Når tiden er inne, skal han/hun høste, bare han/hun ikke
gir opp. Gal 6, 9
Vil ha en hensynsfull ånd
…………. er Guds utvalgte, helliget og elsket av deg. Kle ham/henne derfor i inderlig medfølelse. Må han/hun
være god, mild, ydmyk og tålmodig. Kol 3, 12
Vil stå sterk
Jeg ber om at …………. blir en Kristi Jesu tjener og at han/hun vil kjempe i bønn. Jeg ber om at han/hun må bli
stående fullkommen og fullt overbevist om hele Guds vilje. Kol 4,12
Vil være en fredskaper
Jeg ber om at …………. må lære at rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som
skaper fred. Jak 3, 18
Vil holde seg til Gud og stå imot den onde
Jeg ber om at …………. må være lydig mot deg Gud! At han/hun står djevelen imot, så skal han flykte fra
ham/henne. Jak 4, 7
Vil oppleve en mur av forsvar
Jeg ber om at du på alle vis må verne om …………., ’s hus og alt han/hun eier. Velsign …………. ’s henders
arbeid. Job 1, 10a
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Vil ønske Gud som publikum
Jeg ber om at …………. skal gjøre alt arbeid helhjertet, for det er deg Herre og ikke mennesker han/hun tjener.
Jeg ber også om at …………. må vite at du Herre skal gi ham/henne sin arv som lønn, og at han/hun må tjene
deg Herren Kristus! Kol 3, 23-24
Ikke vil frykte
Jeg ber om at …………. må være modig og sterk! At han/hun ikke skal være redd og ikke la seg skremme av
dem! For du, Herre og Gud går selv med …………. Du svikter ham/henne ikke og forlater ham/henne ikke. 5 Mos
31, 6
Vil bli opplært i disiplin
Hjelp …………. å forstå at fedrene viste til rette bare en kort tid og slik de selv syntes var best. Men du gjør det til
hans/hennes beste, for at han/hun skal få del i din hellighet.
Hebr 12, 10
Vil kjenne Guds allmakt
Jeg ber om at …………. må leve for deg Gud, den veldige, og at han/hun må leve for ditt ansikt, hel i sin ferd.
1 Mos 17, 1
Vil oppleve redning
Jeg ber om at …………. vil prise deg Herre, og ære ditt navn! Sal 34, 1
La …………. oppleve at når han/hun er hjelpeløs hører du og frelser ham/henne fra alle trengsler. Sal 34, 6-7
Ikke vil gå med syndere men stole på Guds ord
Jeg ber om at …………. ikke er den som følger de lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i
spotterens sete, men har sin glede i dine lover og grunner på dine lover dag og natt. Sal 1, 1-2
Vil lytte til foreldrene
Jeg ber om at …………. må lytte til sin fars formaning, og ikke forkaste rettledning fra sin mor! Ordsp 1, 8
Vil ta vare på budet/ordet
Jeg ber om at …………. alltid må binde dem til sitt hjerte, og knytte dem om halsen!
Når …………. går, skal du lede ham/henne, når …………. ligger, skal du verne ham/henne,
og når …………. våkner, skal du tale til ham/henne. For budet er en lykt, rettledningen et lys,
formaning og tilrettevisning er veien til livet. Ordsp 6,20-23
Vil stole fullt og helt på Herren
Jeg ber om at Gud og mennesker må få velvilje for …………. og se at han/hun er forstandig. Jeg ber om at
…………. må stole på deg Herre av hele sitt hjerte, og ikke støtte seg til sin egen innsikt! Ordsp 3, 4-5
Vil sette Gud først
Jeg ber om at …………. må tenke på deg hvor han/hun enn ferdes, og må du gjøre hans/hennes stier jevne.
Ordsp 3, 6
Ikke vil lyve
Jeg ber om at du må hjelpe …………. sin tunge til å tale sannhet, hans/hennes lepper til å avsky urett. Ordsp 8, 7
Vil akseptere kritikk
Jeg ber om at …………. er den som lytter til rettledning om livet, og får plass blant de vise. Jeg ber om at
…………. er den som forstår at de som ikke tar imot formaning, forakter seg selv,
men at den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt. Ordsp 15, 31
Ikke vil være egoistisk
Jeg ber om at …………. ikke er en einstøing som følger sin egen lyst, og glefser mot alle kloke råd. Ordsp 18, 1
At dette må være våre barns bønn:
Herre, lær meg den veien dine forskrifter viser, så vil jeg alltid ta vare på den!
Gi meg forstand til å ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte!
Led meg på den stien dine bud viser, for den gir meg glede.
Bøy mitt hjerte mot dine lovbud og ikke mot egen vinning!
Vend blikket mitt bort fra tomhet, gi meg liv på din vei!
La ditt ord til din tjener stå fast så jeg kan frykte deg. Sal 119,33-38
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