Bønneforslag for grunnskolen
( Lenger nede bønneforslag for ungdomskole og videregåendeskole)

La det komme fram for Herren, det som fyller ditt hjerte. Løft dine hender til ham og be om
livet for dine småbarn..Klag 2,19

♥ Be for elevene på skolen din.
At de blir motivert for å lære; at de vil gjøre sitt beste med skolearbeidet, slik at det blir lagt
et godt fundament for videre skolegang.
At det blir gode relasjoner mellom læreren og ditt barn, slik at de kan ha god kommunikasjon
og respekt for hverandre.
At elever som har lederegenskaper kan stå frimodige frem med sin tro og sine meninger på
en god måte.
At barn fra brutte familieforhold og vanskelige familiesituasjoner må få gode råd, oppleve
vennskap, og at de kan bli møtt med forståelse fra læreren.
♥ Be for lærerne ved skolen
At de betrakter hvert barn som et spesielt individ‐ ikke bare ser klassen eller tenker på det
som en jobb. At lærerne må ha glød for å gjøre en forandring til det gode for den enkelte.
At lærerne ikke må bli slitne i å gjøre det gode, spesielt i slutten av året; slik at deres
oppmuntring til barna, om å gjøre sitt beste og ha god disiplin, ikke må avta.
At Gud vil forme lærernes hjerte slik at de kan ha gode relasjoner til barna.
At stillingene på skolen din må bli fylt av kvinner og menn med kristne prinsipper og verdier.
At de lærerne som gjennomgår vanskelige personlige problemer må søke Gud.
At kristne lærere må være salt og lys, og demonstrere frukten av Den Hellige Ånd i livet sitt.
At assistentene har evne til å samarbeide og har en positive innflytelse på skolen.
At det må dannes en ”Lærere i Kontakt gruppe” ved skolen, og ved hver skole i distriktet.
♥ Be for administrasjonen og staben ved skolen og i kommunen
At kristne menn og kvinner skal fylle disse posisjonene.
At de skal gjøre kloke valg i måten å lede skolen på

At skolen alltid har fokus på det enkelte barns beste.
At bibelske verdier blir lagt til grunn i alle fag.
♥ Be for foreldrene på skolen
At de er villige til å involvere seg i skolen og barnas liv. Som å hjelpe til i klasserommet, være
med på turer, og ta del i skolens funksjoner så som klassekontakter og FAU

♥ Be
At Gud vil sørge for at barnet ditt kjenner seg trygg, i friminuttene, i storefri, og på
skoleveien.
At skolen må ha et god læringsmiljø.
At lærerne samarbeider og oppmuntrer hverandre, og at det er gode relasjoner mellom
administrasjon og lærere, at det er oppmuntring og støtte fra foreldre og elever.
At kontakten mellom skole hjem er til oppmuntring og støtte for elevene.
At noen vil starte en MIK‐ gruppe på hver skole i ditt distrikt, inkludert private og offentlige
skoler.

1 Joh 5,14‐15 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe
som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi
allerede har det vi har bedt ham om.

Bønneforslag for ungdomskolen og videregående skole

La det komme fram for Herren, det som fyller ditt hjerte. Løft dine hender til ham og be om
livet for dine småbarn..Klag 2,19

♥ Be for elevene på skolen din.
At de blir motivert for læring; at de vil gjøre sitt beste med skolearbeidet, slik at det blir lagt
et godt fundament for videre skolegang.
At det blir gode relasjoner mellom læreren og ditt barn, slik at de kan ha god kommunikasjon
og respekt for hverandre.
At elever som har lederegenskaper kan stå frimodige frem med sin tro og sine meninger på
en god måte.
At barn fra brutte familieforhold og vanskelige familiesituasjoner må få gode råd, oppleve
sunne vennskap, og at de kan bli møtt med forståelse fra læreren.
At Gud må beskytte og gripe inn i den vanskelige pubertetsalderen, slik at de har et godt
selvbilde. Be om at elevene ikke blir for fokusert på kroppsidealer, eller å få
spiseforstyrrelser.
At elever ikke må stenge for god kommunikasjon med foreldrene.
At elever som er disponible for depresjon og ensomhet må finne noen som blir interessert i
dem, og at våre kristne elever ikke må være redde for å møte dem.
At hver elev må respektere autoritet og ikke gjøre opprør og protestere på en negativ måte,
men ta imot veiledning og korreksjon.
At Gud må beskytte dem mot alt som leder til førekteskapelige forhold; at det ikke skal være
inn å ha sex før ekteskapet. Be om at Guds Ånd må påvirke guttene og åpne øynene deres for
hva som er virkelig vakkert ved kvinnelighet, at de ikke vil se på jentene som objekter. At de
vil være vare for jentenes følelsesmessige behov. Be om at jentene vil har mot og styrke til å
kunne si nei, og at de må få god veiledning og hjelp til å leve rett.
At det ikke må være noen som vil ta abort. Be om at Gud må sende noen som gir dem mot og
riktig informasjon.

At elevene jobber samvittighetsfullt, er ærlige med seg selv og ikke jukser seg til noe de ikke
har rett på.
At våre gutter og jenter ikke vil henfall til løgn og de ødeleggende følger det har.
At hver elev hører og aksepterer Guds tilgivelse; slik at røtter av skyld ikke vil vokse i deres
liv, men at de lærer om Guds store kjærlighet og tilgivelse.
♥ Be mot verdens påvirkning.
Narkotika:
‐At skolen din skal være fri fra narkotika.
‐At stoff ikke skal bli akseptert i samfunnet eller skolen.
‐At personer med narkotika blir tatt.
‐At personer blir hindret i å starte med narkotika
‐At Gud stanser narkotikalangere som vil prøve å rekruttere våre ungdommer.
‐At lysten til narkotika og alkohol ikke må ta tak i de unge.
Ville fester:
‐At barn som vil delta på ville fester ikke må lykkes i å komme seg dit. At det må oppstå
misforståelser og problemer med organisering. At barn blir avslørt av foreldre eller stoppet
av andre.
‐At foreldre må foreslå gode erstatninger.
‐At de unge må få nye friske ideer til aktivitet og moro.
Den onde:
‐At den onde og det okkulte ikke må bli tilbedt.
‐At studentene ikke vil bli lokket inn i disse løgnene, innbefattet ånden av depresjon og
selvmord.
1 Pet 5,8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og
søker hvem han kan oppsluke;
Homoseksualitet:
‐ At det som påvirker i den retning i vårt samfunn, og som prøver å overbevise våre unge,
ikke må bli få innpass i våre barns liv.

♥ Be for lærerne og administrasjonen i skolen og kommunen.
At de betrakter hvert barn som et spesielt individ‐ ikke bare ser klassen eller tenker på det
som en jobb. At lærerne må ha glød for å gjøre en forandring til det gode for den enkelte.
At lærerne ikke må bli slitne i å gjøre det gode, spesielt i slutten av året; slik at deres
oppmuntring til barna, om å gjøre sitt beste og ha god disiplin, ikke må avta.

At Gud vil forme lærernes hjerte slik at de kan ha gode relasjoner til barna.
At stillingene på skolen din må bli fylt av kvinner og menn med kristne prinsipper og verdier.
At de lærerne som gjennomgår vanskelige personlige problemer må søke Gud.
At kristne lærere må være salt og lys, og demonstrere frukten av Den Hellige Ånd i livet sitt.
At assistentene har evne til å samarbeide og har en positive innflytelse på skolen.
At det må dannes en ”Lærere i Kontakt gruppe” ved skolen, og ved hver skole i distriktet.

♥ Be for aktiviteter som de unge deltar i
At Gud kaller gode ledere til ungdomsarbeid.
At Gud vil lede og vise dem hvem som har en framtid i f.eks. sport, musikk eller teater.
At det må råde en vennlig ånd blant de unge; slik at de godtar ulikheter og hjelper hverandre
frem.
At unge menn og kvinner ikke må forspille livet sitt, ofre seg helt for en sport eller aktivitet,
men bli hele mennesker, psykisk, åndelig og følelsesmessig.

♥ Be for foreldrene
At foreldrene viser interesse for hva barna er opptatt av i livet på skolen.
At de er villige til å involvere seg i det som skjer på skolen. Som å hjelpe til i klasserommet,
være med på turer, og ta del i skolens funksjoner så som å være klassekontakt og medlem i
FAU

At de vil støtte ledelsen når det er nødvendig med disiplinerende tiltak.
At det må være et godt arbeidsfellesskap mellom foreldrene, FAU og de ansatte.

♥ Be
At Gud vil sørge for at barnet ditt kjenner seg trygg, i friminuttene, i storefri, og på
skoleveien.

At skolen må ha en god læringsmiljø.
At lærerne samarbeider og oppmuntrer hverandre, og at det er gode relasjoner mellom
administrasjon og lærere, at det er oppmuntring og støtte fra foreldre og elever.
At kontakten mellom skole hjem er til oppmuntring og støtte for elevene.
At noen vil starte en MIK‐ gruppe på hver skole i ditt distrikt, inkludert private og offentlige
skoler.

1 Joh 5,14‐15:Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe
som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi
allerede har det vi har bedt ham om.

