
BED MED DIN TELEFON 

Tag din telefon i hånden og gør dig klar til at bede. Sig 
måske ”Kære Gud” eller ”Kom, Helligånd”. 

Tryk så din kode ind. Registrer dit baggrundsbillede. 
Måske har du familie, et særligt sted, et smukt stykke 
kunst der? 

Tjek, hvor meget strøm du har på. Hvor og hvordan lader du selv op? Har du steder, tider eller 
mennesker, der giver dig energi og overskud? 

Har du wifi eller god forbindelse til internettet? Hvordan er din egen forbindelse med Gud, med 
andre mennesker – med dig selv? 

Åbn for dit galleri og se på dine billeder. Brug lidt tid på at sige Gud tak for de mennesker og 
minder, der gemmer sig herinde. Bed for dine venner og din familie. 

Gå ind i dit foretrukne sociale medie. Bed for det første menneske, dine øjne falder over. Bed for dem, 
du (ofte) scroller forbi. 

Åbn en nyhedsapp. Bed for menneskene bag den første overskrift, der fanger din øjne. 

Måske har du spil på din telefon. Kig lidt på dem, og sig Gud tak for leg og rekreation. For 
afslapning og kreativitet. 

Er du som jeg, er det også her, du skal undskylde for unødvendige overspringshandlinger og 
tidsspild. (Måske er det i stedet et socialt medie eller en nyhedsapp for dig) 

Slut af med dit kamera. Tænd for det og vend det ud mod verden. Bed Gud om at åbne dine øjne for 
verden omkring dig. Bed ham åbne dine sanser for det, der omgiver dig. 

Vend kameraet, så det er klar til at tage en selfie. Bed Helligånden vise dig, hvordan Gud ser dig. 

”Store Gud. Mind os om, at vores værd ikke spejles i nettes algoritmer, men i dine øjne. Hjælp os, 
så vores likes, delinger og kommentarer viser din kærlighed. Sæt os fri fra at trolle og hate på andre. 
Og hjælp os tilgive dem, der troller og hater på os. Amen” 

 



Pointen er ikke, at du skal holde dig til de apps, jeg foreslår. I stedet skal du lade dig 
inspirere og bruge din egen fantasi til at bruge de apps, der siger dig noget, til bøn. Brug 
det, du så ofte har i hænderne til at møde Gud. Lad det device, som forbinder dig med 
mennesker på kryds og tværs af verden, forbinde dig med Gud selv. 

Hvis du har en app til skoleintra på din telefon, kan den bruges til at bede for din klasse, 
dine lærere, undervisningen. 

Alt kan bruges – selvfølgelig kan det det, for Gud er jo Gud i alt og kan mødes os der, hvor 
vi er. Og når vi nu er så meget på vores telefoner, kan vi lige så godt aktivt bruge dem til 
også at opsøge Gud. 

 

LIDT OM AT BEDE 
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