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“Lad godheden strømme som en flod, retfærdigheden risle frem som en uudtømmelig kilde.” 

Amos 5:24, BPH 

ISJC ønsker dig og dine kære en velsignet jul.  

Må 2016 blive et retfærdighedens år. 

Velkommen til Decembers udgave af #UpForJustice  – et månedligt nyheds og 

bønnebrev fra International Social Justice Commission (ISJC) placeret i New 

York, USA. 

  

Vi fortsætter med at bruge de nye Bæredygtige Udviklings Mål (SDG) som 

rammen for bøn og refleksion. Der er 17 mål, som alle 193 Forenede 

Nationer(FN) medlemslande godkendte på FN´s Generalforsamling i september 

2015. De Bæredygtige Udviklingsmål(SDG) vil forme udviklingsplanen i alle lande 

indtil 2030. Læs mere om SDG ved at gå ind på 

www.salvationarmy.org/isjc/isjcun  

 

Sidste måned fokuserede vi på det andet SDG mål – Ingen Sult: ‘Stop sult, opnå 

fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og fremme bæredygtigt landbrug.’ 

Denne måned vil, #UpForJustice fokusere på det tredie SDG mål. 

Bønne Fokus: 

Sundt liv og 

trivsel for alle.  

At sikre sunde liv og fremme trivsel for alle (i alle aldre) er 

afgørende for en bæredygtig udvikling. FN hævder at, 

over de sidste 15 år, er betydelige fremskridt blevet gjort 

for den stigende levealder og reduceret noget af det 

almindelige medicin i forbindelse med børne og 

mødredødelighed. Der er gjort fremgang med at øge 

adgangen til rent vand og sanitet, reducere malaria, 

tuberkulose, polio og udbredelsen af HIV/Aids. Der er dog 

behov for større indsats for fuldt ud at udrydde en lang 

række sygdomme og tage fat på mange vedvarende og 

nye sundhedsspørgsmål.  

 

Desuden er der stadig stor forskel på sundhedstilstanden 

i verdens befolkning i de udviklede områder og i 

udviklingsområderne. De følgende eksempler viser et 

glimt af sundhedsstilstanden for mennesker over hele 

verden 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/)   

  

• Hvert år dør stadig mere end 6 millioner børn før de 

fylder 5 år. Fire ud fem dødsfald af børn under 5 år 

sker i Afrika (Syd for Sahara) og Det sydlige Asien. 

• Børn født ind i fattigdom har større sandsynlighed for 

at dø før 5 års alderen end børn fra de rigere familier. 

• Andelen af mødre, der ikke overlever fødslen i forhold 

til dem der gør, er stadig 14 gange højere i 

udviklingslande end i udviklede områder. 

• Kun halvdelen af kvinder i udviklingsområder får den 

anbefalede mængde af sundhedspleje der er behov 

for. 

• I slutningen af året 2013 var der anslået 35 millioner 

mennesker som levede med HIV (2.1 millioner unge). 

• Globalt, står unge piger og kvinder stadig over for 

kønsbestemte uligheder, udstødelse, diskrimination og 

vold som sætter dem i øget risiko for at erhverve HIV. 

• En forekomst/udbredelse af tuberkulose og malaria 

eksisterer stadig i verden. 

 

Fedme præsenteres nu som et stort 

folkesundhedsproblem i både de udviklede lande og i 

udviklingslandene. Den verdensomspændende forekomst 

af fedme blev mere end fordoblet mellem 1980 og 2014. 

De følgende eksempler viser et glimt af forekomsten af 

fedme. 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/)  

  

• 2.1 milliard mennesker – ca. 30 procent af verdens 

befolkning – er enten fede eller overvægtige. 

• 39 procent af voksne fra 18 år og over, var 

overvægtige i 2014, og 13 procent var fede. 

• 42 millioner børn under 5 år var overvægtige eller fede 

i 2013. 

 

Refleksion på sundt liv og trivsel for alle. 

Bibelen vurderer helbred som værende meget vigtigt. 

Johannes, skriver til Gajus, i sit tredje brev: ‘Min kære, 

frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være 

rask, ligesom din sjæl har det godt ” (3 Johs. 2). Som 

mennesker er vores sind, åndelige natur og krop 

forbundet indbyrdes og afhængige af hinanden. Hvad 

påvirker den ene del påvirker også de andre dele. Hvis 

vores kroppe er misbrugt, kan vores sind og åndelige 

natur ikke blive hvad Gud havde tænkt sig de skulle være. 

Paulus skriver i sit brev til romerne, om at lægge vores liv 

frem for Gud: ‘Så dette her er hvad jeg ønsker at du skal 

gøre, må Gud hjælpe dig: tag din hverdag, dit almindelige 

liv – din søvn, når du spiser, arbejder, hele din gøren – og 

læg det foran Gud som et offer. At omfavne det, Gud gør 

for dig, er det bedste du kan gøre for ham. Lad være med 

at blive så veltilpasset af din kultur så du passer ind i det, 

uden at du tænker over det. Ret i stedet for din 

opmærksomhed på Gud. Du vil blive forvandlet indefra og 

ud. Erkend hurtigt hvad han ønsker af dig og reager 

straks på det. I modsætning til kulturen omkring dig, som 

altid vil forsøge at trække dig ned til dets umodenhed, vil 

Gud bringe det bedste frem i dig og udvikle velformet 

modenhed i dag’ (Romerbrevet 12:1-2  fri oversættelse til 

dansk fra The Message).  

 

Der er en stærk følelse at vores krop tilhører Gud. Paulus 

skriver også: ‘Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel 

for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I 

tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt.  Ær derfor Gud 

med jeres legeme’ (1 Korintherbrev 6:19-20).  

 

Sundhed og velvære er centralt for hele personen i Jesus 

budskab og tjeneste. Det fortsatte gennem den tidlige 

kirke og er stadig centralt i dag. Budskabet forbliver 

uændret. Gud elsker os og bryder sig om vores ånd, sjæl 

og krop. Han længes efter at vi elsker andre som vi elsker 

os selv. Dette indebærer at vi tager hånd om os selv og 

vores legemer – templet for Helligånden. 

 

I vores vandring gennem livet, kan vi stille os selv mange 

spørgsmål om hjælp til hvordan vi bevæger os i det rette 

perspektiv. Hvordan påvirker det, at vi ignorere helbred 

og velbefindende, enten åndeligt eller fysisk eller mentalt, 

vores evne til at være gode vidner for andre; vores evne 

til at ære og tjene Gud? En af måderne vi kan ære Gud 

på er at følge en livsstil og opførsel så meget som muligt 

som giver sundhed og trivsel, i stedet for at vælge at følge 

en vej som fører til sygdom. Faktisk, når vi tager os af 

vores kroppe, er vi mere i stand til at forblive aktive i at 

kan tjene Gud og andre. Måske har vi brug for en 

sundhedsplan! 

 

  

◄ Refleksion for handling og bøn. 

Prøv at læse gennemlæse de målsætninger der er opsat 

for at nå dette mål og bed om at Gud vil udruste og give 

kraft til mennesker, Korps og den Internationale Kirke til at 

handle idet de sigter på at fremme et sundt liv og trivsel 

for alle. Må vi gøre hvad vi kan for at hjælpe andre til at 

nå det mål; men må vi også sikre os at vi bekymrer os om 

vores egen sundhed og velvære. 

 

Specielle Bønne Emner 

 

• Bed for de mennesker som lider, og at hjerter 

blødgøres, så løsninger kan genereres og sundhed og 

andre ressourcer kan deles.  

• Har vi en plan for at opnå og opretholde en personlig 

fysisk sundhed og velvære? 

• Hvad er din plan for velvære? Er det nu på din 

prioriteringsliste?  Eller aldrig? Tænker du stadig på at 

ændre din livsstil, som vil lede til et bedre fysisk og 

mentalt helbred?  Kan du bede om det? 

• Opretholder vi vaner, som vi ved er usunde og som 

med tiden leder os til overvægt, lav energi, for tidlig 

sygdom– også selv om at det modsiger Skriften? 

 

ISJC Nyheder for Taksigelse 

og Bøn. 

 

Vi takker Gud for hans 

beskyttelse over 

Oberstløjtnant Eirwen Pallant 

og Major Victoria Edmonds 

under deres seneste besøg i 

Tanzania og Kenya. 

 

Vi beder for det Sydlige 

Asien Konference som skal 

være i Sri Lanka i den første 

uge i december, ledt af 

Generalen. Oberstløjtnant 

Dean Pallant skal koordinere 

et team af formidlere til at 

arbejde sammen med de 

territoriale ledere. Bed at disse 

samtaler vil styrke Guds Hær i 

det sydlige Asien. 

 

Bed venligst stadig for visum til 

de ISJC frivillige. Vi har stadig 

vanskeligheder med at skaffe 

godkendelser fra USA´s 

immigrations myndigheder. 

 

Da vi nærmere os slutningen 

af året, takker vi Gud for hans 

trofasthed gennem året 2015. 

Mens uretfærdighed stadig 

foregår og ser ud til at sprede 

sig, takker vi Gud for hans 

gave Jesus – Fredsfyrsten, 

Konge over retfærdighed, 

verdens Frelser. 

 

SDG 3 Målsætninger  

 
Globale sundhedsmål for de 
næste 15 år fokuserer på 
følgende: 
• Stigende sundhed blandt 

mødre; 
• Forebyggelse af døsfald af 

nyfødte og børn under 5 år;  
• Stoppe epidemier af Aids, 

tuberkulose, malaria og 
oversete tropiske sygdomme;  

• Fremme mentalt sundhed;  
• Styrke forebyggelse og 

behandling af stofmisbrug, 
herunder narkotiske 
stofmisbrug og skadelig brug 
af alkohol; 

• Nedbringe antallet af globale 
dødsfald og skader fra 
trafikulykker;  

• Sikre universel adgang til 
seksuelle og reproduktive 
sundhedsydelser;  

• Fremme universel 
sygeforsikring;  

• Giver adgang til væsentlige 
sundhedsydelser, kvalitet 
tjenester og sikker effektiv 
kvalitet, og økonomi til vigtig 
medicin og vacciner for alle;  

• Nedbringe antallet af dødsfald 
og sygdom fra farlige 
kemikalier og luft, vand og 
jordforurening og 
kontaminering;  

• At styrke gennemførelsen af 
WHO´s rammekonvention om 
tobakskontrol i alle lande, som 
er relevant;  

• Støtte til forskning og 
udvikling af vaccine, og 
adgang til medicin for 
smitsomme og ikke- 
smitsomme sygdomme som 
primært rammer 
udviklingslandene;  

• Formidling af adgang til 
økonomisk overkommelig 
vigtig medicin og vacciner og 
adgang til medicin for alle;  

• Stigende finansiering og 
rekruttering, udvikling, 
uddannelse og fastholdelse af 
sundheds personalet i 
udviklingslandene, især i de 
mindst udviklede lande og 
små udviklingsøstater 

• Styrke kapaciteten hos alle 
landene, navnlig 
udviklingslandene, for tidlig 
varsling, risikoreduktion og 
forvaltning af national og 
global sundhed. 
 

 

Bibel reflektioner på sundt liv og trivsel for alle og retfærdighed. 

1. ‘Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har 

det godt ” (3 Johs. 2).  

  

2. ‘Så dette her er hvad jeg ønsker at du skal gøre, må Gud hjælpe dig: tag din hverdag, dit 

almindelige liv – din søvn, når du spiser, arbejder, hele din gøren – og læg det foran Gud som 

et offer. At omfavne det, Gud gør for dig, er det bedste du kan gøre for ham. Lad være med at 

blive så veltilpasset af din kultur så du passer ind i det, uden at du tænker over det. Ret i 

stedet for din opmærksomhed på Gud. Du vil blive forvandlet indefra og ud. Erkend hurtigt 

hvad han ønsker af dig og reager straks på det. I modsætning til kulturen omkring dig, som 

altid vil forsøge at trække dig ned til dets umodenhed, vil Gud bringe det bedste frem i dig og 

udvikle velformet modenhed i dag’ (Romerbrevet 12:1-2  fri oversættelse til dansk fra The 

Message).  

‘Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer 

selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene 

ham på. 2 Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd forvandle 

jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne 

kristne.’ (Romerbrevet 12:1-2 , Bibelen på hverdagsdansk’) 

 

3. ‘Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra 

Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt.  Ær derfor Gud med jeres legeme’  

(1 Korintherbrev 6:19-20).  

ANDRE INTERNATIONALE BØNNE EMNER 

• Situationen for flygtninge, på grund af krig, forfølgelse og vold. 

• Frelsens Hærs fortsatte arbejde på steder der er påvirket af katastrofer, samt i Nepal og 

Europa. 

• Den fortsatte politiske uro i mange steder, hvor Frelsens Hær er tilstede.  

• Uligheder i sundhed og velvære status blandt folk. 

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

https://twitter.com/SalvArmyISJC 

http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

SUNDT 

OG TRIVSEL 
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