
Vi ber for mediene

1.  Alle som arbeider i mediene 

Himmelske Far, vi ber for alle som arbeider i 
mediebransjen. Åpenbar for dem de uendelige 
dybdene i din kjærlighet. Vis dem veien til 
et liv i et levende fellesskap med deg, her i 
livet og i evigheten, gjennom din sønn Jesus 
Kristus. Vi ber om at de som søker deg, finner 
deg, at sårede blir helbredet, at desillusjonerte 
får håp, trette får nye krefter og at din godhet 
fyller deres liv. 

2.  Journalister og ansatte i nyhetsmediene 

Allmektige Gud, vi ber for journalister 
og ansatte i nyhetsmediene. Takk for 
sannhetssøkere som taler de svakes sak, 
avdekker urett og bringer undertrykkelse frem 
i offentlighetens avslørende lys. Vi ber om 
visdom og mot, at løgnen og falske nyheter 
ikke får plass, men at sannheten vinner frem 
og bringer rettferdighet og forsoning mellom 
mennesker. 

3.  Mennesker i underholdnings-  
og mediebransjen 

Evige Gud og Skaper, takk for mennesker i 
underholdnings- og mediebransjen som du 
har velsignet med kreativitetens gave. Vi ber 
om at hver av dem innser at du er Skaperen av 
alle ting, kilden til kreativitet, og at de vil bruke 
sine talenter til å bygge opp og bringe ære til 
deg, Giveren av alt liv. 

4.  Medieledere og influensere 

Vår Herre og Gud, vi ber for medieledere 
og influensere, at du gir dem en dyp 
overbevisning om sannhet og løgn, godhet 
og ondskap, rett og galt – og at de bruker sin 
posisjon til å fremme det som er rett, sant og 
godt. 

5.  Kristne som arbeider i mediene 

Himmelske Far, vi ber om at kristne som 
arbeider i mediene må bli fylt med Den 
hellige ånd, at de må være preget av nåde og 
ydmykhet. Vi ber om at de som arbeider der, 
på ideenes markedsplass, må gjøre det med 
integritet, visdom og faglig høy kvalitet. 

6.  Barn og unge 

Herre Jesus, du som er veien, sannheten og 
livet, vi ber for barn og unge i landet vårt. La 
dem bruke mediene på en måte som gir glede, 
trygghet, læring og fellesskap. Hjelp dem å ta 
gode medievalg og beskytt dem mot ondskap 
og destruktivt innhold. Bevar deres hjerter og 
tanker i Kristus Jesus. 

7.  Mediemisjon 

Kjære Far, du som vil at alle mennesker skal 
bli frelst, vi ber for alle som bruker mediene 
til å forkynne evangeliet. La dem være bærere 
av nåde, håp, forsoning og gjenopprettelse 
– med deg og med sine medmennesker. Gi 
mennesker et møte med deg, den eneste 
sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus 
Kristus, vår Herre og Frelser.


