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Bønne fokus:  

Ingen Sult. 
FN´s Udviklingsprogram påviser at: ‘795 millioner mennesker 

skønnes at være kronisk underernærede (tal fra 2014), ofte 

som en direkte konsekvens af miljømæssig nedbrydning, tørke 

og tab af biodiversitet (Ikke nok forskellige afgrøder).’  

Derfor er SDG 2 meget vigtigt. Ingen sult har til mål at stoppe al 

sult, opnå fødevaresikkerhed og øge ernæring og fremme 

bæredygtig landbrug i alle lande år 2030.  

De følgende fakta og tal maler et dystert billede: 

• Størstedelen af verdens sultne mennesker bor i 

udviklingslande, hvor 12.9 procent af befolkningen er 

underernærede.  

• Syd Asien har den største sult byrde, med omkring 281 

millioner underernærede mennesker. I landene syd for 

Sahara i Afrika, indikerer fremskrivninger for perioden 2014-

2016 en andel af underernæring på næsten 23 procent.  

• Dårlig ernæring er skyld i næsten halvdelen (45 procent) af 

dødsfald hos børn under 5 år – 3,1 millioner børn hvert år.  

• En ud af fire af verdens børn lider af forkrøblet vækst. I 

udviklingslandene kan andelen vokse til hver tredje.  

• Landbrug er ubetinget den største “arbejdsgiver” i verden 

idet 40 procent af verdens befolkning er beskæftiget med og 

får deres indkomst gennem dette. Det er den største kilde til 

indkomst og jobs i fattige landbrugsområders husholdning. 

• Investeringer i små husmandssteder (kvinder og mænd) er 

en vigtig måde at forøge fødevaresikkerheden og ernæring 

for de fattigste, så vel som fødevareproduktion for lokale og 

globale markeder.  

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

 

Reflektering på uretfærdighed gennem Bøn. 

Bøn er vigtig for at der kan komme en ende på hungersnøden 

og for at opnå fødevaresikkerhed inden 2030, da det er 

gennem bøn at Helligånden udruster os til at møde social 

uretfærdighed. Der er mange eksempler på mænd og kvinder i 

Bibelen som engagerede sig i at gøre retfærdige gerninger 

eller stod frem som fortalere for retfærdighed, efter at have 

tilbragt tid i bøn og forbøn til Gud.  

Gennem bøn er vi i stand til at anerkende vores svaghed og 

afhængighed af Helligånden til at få kraft til at være hellige, 

vise social retfærdighed og elske vores næste som os selv. Det 

er gennem bønnens magt at Gud er i stand til at forandre liv og 

verden..  

I Lukas kapitel 18, bruger Jesus lignelsen om enken til at vise 

hvad det betyder at være afhængige af Helligånden og til at 

bede og aldrig give op. Han fortæller os om en enke der søger 

retfærdig handling fra en uretfærdig dommer og hvordan hun 

gennem sin udholdenhed får hvad hun beder om. I Lukas 18, 7 

– 8 siger Jesus: ”Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres 

ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg 

siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når 

Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på 

jorden?” Vi må også råbe ud til Gud i udholdenhed i bønner og 

huske på at intet er umuligt for Gud, det gælder også at sørge 

for de sultne og nedbryde uretfærdige systemer. 

 

O Gud, du betroede os med al skabelsens frugt, så at vi kunne 

tage os af jorden og blive ernæret af dens overflod. Du sendte 

din søn for at iklæde sig vores kød og blod og lære os om din 

kærlighed. Igennem hans død og opstandelse er vi blevet 

formet til én menneskehedens familie. Jesus viste stor omsorg 

for de som ikke havde noget mad – han gik så langt at han 

forvandlede fem brød og to fisk til et festmåltid, der gav mad til 

fem tusinde og mange flere. Vi kommer frem for dig, O Gud, 

bevidste om vores mangler og fejltagelser, men fulde af håb 

om at deles om mad med alle medlemmer i denne globale 

familie. Inspirer, gennem din visdom, regeringsledere og 

virksomhedsledere så vel som hele verdens befolkning til at 

finde retfærdige og velgørende løsninger til at stoppe sult ved 

at sikre at alle mennesker nyder godt af retten til mad. Gud, lad 

os stræbe efter at se dit rige komme på jord, som det sker i 

Himlen i vores liv, vores familier, vores samfund, vores kirke og 

rundt i hele verden således at der ikke længere eksisterer sult. 

Vi beder i Jesu navn. Amen. 

(http://food.caritas.org/spiritual-resources/) 

 

Refleksion for handlinger. 

Prøv at bruge tid på at gennemlæse de målsætninger, der er 

sat for at opnå dette mål og bed at Gud vil udruste og give kraft 

til mennesker, korps (kirker) og den internationale Kirke til at 

handle for at de kan nå deres mål om at imødegå sult og opnå 

fødevaresikkerhed. Bed for disse mennesker som lider sult og 

bed om at hjerter må blive berørte så løsninger kan blive 

igangsat og mad, og resurser kan blive delt.  

 

Bæredygtige Udviklings Måls 2 målsætninger 

• Ved indgangen til 2030, at stoppe sult og sikre adgang for 

alle mennesker, i særdeleshed de fattige og mennesker i 

udsatte situationer heriblandt små børn, til sikre og 

ernæringsrigtige og nok fødevarer hele året rundt.   

• Ved indgangen til 2030, at stoppe alle former for 

fejlernæring, herunder at opnå, ved indgangen til 2025, de 

international vedtagne delmål om misvækst og tab af børn 

under 5 år samt at tage sig af de ernæringsmæssige behov 

af unge piger, gravide og ammende kvinder og ældre 

personer.  

• Ved indgangen til 2030, at fordoble landbrugets produktivitet 

og indkomst for små husmandsbrug, i særdeleshed for 

kvinder, indfødte mennesker, familielandbrug, kvægavlere 

og fiskere, herunder at sikre en ligestillet ret til land, andre 

produktive resurser og input, viden, finansiel tjenester, 

markeder og muligheder for at opbygge værdien samt ikke 

landbrugsrelateret beskæftigelse.  

• Ved indgangen til 2030, at sikre et bæredygtigt 

fødevareproduktionssystem og implementere fleksible 

landbrugs vaner, som forøger produktivitet og produktion, og 

som hjælper med at bevare økosystemer samt styrker evnen 

til at omstille sig på klimaforandringer, ekstrem vejr, tørke, 

oversvømmelser og andre katastrofer og igennem det 

progressivt forbedre land og jordkvalitet. 

• Ved indgangen til 2020, bibeholde den genetiske 

mangfoldighed i såsæd, dyrkede planter såvel som 

landbrugs- og tamdyr og deres vilde slægtninge, herunder 

igennem trygt behandlede og diversificerede såsæd og 

plante banker på nationalt og internationalt niveau, at 

fremme adgang til en fair og retfærdig fordeling af goder 

som opstår ud af brug af genetiske resurser og tilhørende 

traditionel viden besluttet på internationalt plan.  

• Forøge investeringer, herunder igennem større internationalt 

samarbejde i landbrugsmæssige infrastrukturer, 

landbrugsforskning og udviklingstjenester, teknologiske 

udviklinger og plante- og dyrelivs- gen-banker med henblik 

på at øge den landbrugsmæssige produktive kapacitet i 

udviklingslandene, på en særlig måde i de mindst udviklede 

lande.  

• Tilrette og forhindre handelsrestriktioner og forvridninger i 

verdens landbrugsmarkeder, blandt andet gennem en 

parallel afskaffelse af alle former for landbrugsmæssigt 

eksportstøtte og alle andre eksportforanstaltninger med 

tilsvarende effekt, i overensstemmelse med mandatet fra 

Doha Development Round.  

• Medtage foranstaltninger der sikrer velfungerende 

fødevaremarkeder og deres underafdelinger og at kultivere 

rettidig adgang til markedsinformationer, herunder 

fødevarereserver for derigennem at begrænse ekstrem 

ustabilitet i fødevarepriserne.  

ISJC Nyheder for 
Taksigelse og Bøn. 
 
FN´s Generalforsamling i 

september var et vigtigt 
møde. Alle 193 
medlemslande underskrev 17 
Bæredygtige Udviklingsmål 
som er gældende frem til 
2030. Bed for de, der 
arbejder på ISJC og andre 
Frelsens Hærs ledere rundt 
omkring i verden, imens vi 
søger efter metoder, hvormed 
hæren kan bidrage til dette 
vigtige arbejde. 
 
Vi takker Gud for Officerene 
fra USA Østlige Territoriums 
Hovedkvarter Som holdt 
deres Officerskursus ved 
ISJC i Oktober. Det blev en 
mulighed for os til at forklare 
hvad vi gør og hvorfor vi gør 
det!  
 
Vi takker Gud for det 
fortsættende arbejde af unge 
mennesker som har sluttet 
sig til the ISJC teamet for et 
år. Luke Cozens fra Det 
Britiske Territorium og Robert 
Docter fra USA Vestlige 
Territorium er ved at falde 
godt til. Caitlin Hallett er vendt 
tilbage til  Australien efter en 
tid med læring og bidragelse 
til arbejdet her i New York. 
Bed for Johanna fra Tyskland 
som blev nægtet visum. Det 
er meningen at Johanna skal 
slutte sig til os her i  ISJC til 
Januar 2016. 
 
Oberstløjtnanterne Dean og 
Eirwen Pallant haft det 
priviligium at lede 
Officerskurser for Divisionen 
for Hawaii og Stillehavsøerne 
i USA Vest. Bed for Hærens 
arbejde i mange isolerede 
samfund. Selvom vejret og 
landskabet er smukt, så er 
der mange udfordringer i 
divisionen. Mange mennesker 
har behov og vender sig til 
Hæren for at få hjælp. Bed for 
at Frelsens Hærs folk og 
ansatte må finde muligheder 
for at bekæmpe sociale 
uretfærdigheder i deres 
lokalsamfund. 
 
Oberstløjtnant Dean Pallant 
underviser i den første uge i 
novemer, officerer fra 
Sydamerika Øst territoriet i 
nærheden af Buenos Aires. 
Man vil behandle vigtige 
emner, som Kristen Etik, 
social retfærdighed og 
ansvarlighed. 
 
Bed for Major Victoria 
Edmonds og Oberstløjtnant 
Eirwen Pallant som besøger 
Tanzania og Kenya i 
november for at høre mere 
om menneskehandel og hvad 
Frelsens Hær gør ved det. 
Inden de tager tilbage til New 
York, vil Eirwen og Vickie 
deltage i det årlige 
Programme Resources 
Consultancy Group møde i 
England. 
 
Sent i november og tidligt i 
december vil Oberstløjtnantl 
Dean Pallant deltage i 
SydAsiens Zone 
lederkonference under 
lederskab af General André 
Cox i Sri Lanka. Bed for dette 
vigtige møde hvor spørgsmål 
om ansvarlighed vil blive 
diskuteret. 
 

Bibel reflektioner på sult, fødevare usikkerhed og retfærdighed. 

1. ”For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige 

og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men 

som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham 

føde og klæder.” (5. Mos. 10, 17 – 18) 

2. ”Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænke og sprænge ågets bånd, at 

sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den 

sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender 

ryggen til dine egne.” (Esajas 58, 6 - 7).  

3. ”Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere, skal ikke længere 

huskes, og ingen skal tænke på det.”” Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over 

mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Der er ikke længere børn, der dør som 

spæde, eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som 

hundredårig, og den, der ikke når de hundrede, er forbandet. De skal bygge huse og 

bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, 

eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder, mine udvalgte skal 

nyde frugten af deres hænders værk. (Esajas 65, 17, 19-22).  

4. ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen 

frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” (Johs. 15, 5).  

 

Andre Internationale Bønneemner. 

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

• Frelsens Hærs forsatte arbejde på steder der er påvirket af katastrofer, samt Nepal, 

Vanuatu og Japan. 

• Den fortsatte politiske uro i mange lande. 

Velkommen til Novembers udgave af #UpForJustice – et månedeligt nyheds og bønnebrev 

fra International Social Justice Commission (ISJC) placeret i New York City, USA. 

 

Sidste måned nævnte vi de Bæredygtige Udviklingsmål (SDGs). Der er 17 mål som alle de 

193 medlemmer af de Forende Nationer (FN) godkendte ved FN´s Generalforsamling i 

september 2015. Disse Bæredygtige Udviklingsmål vil forme dagsordenen for udvikling i 

alle lande indtil 2030. Læs mere om SDGs ved at gå ind på 

www.salvationarmy.org/isjc/isjcun 

 

Sidste måned fokuserede vi på det første SDG – at stoppe ekstrem fattigdom inden 2030. 

Denne måned vil ISJC praktikant Caitlin Hallett hjælpe os til at tænke over og bede for 

SDG 2 – ingen sult: ‘Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forøg ernæring og at fremme 

bæredygtig landbrug.’ Hver måned vil, #UpForJustice fokusere på et nyt SDG. 
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