
  Bønnefokus. September 2012. 

  Retfærdighed og tingenes værdi. 

”Gud sagde:” Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os”……”Gud så alt, hvad han 

havde skabt, og han så hvor godt det var.” 1 Mos. 1:26,31. 

Refleksion. 

I ”The Officer” fra 2008 (Et Internationalt blad for Officere), var der en artikel om sex 

menneskehandel. I den skrev Kommandør Helen Clifton :” Vi nægter at lukke vores øjne eller at 

acceptere det som uundgåeligt”. 

I en rapport om Menneskehandel (The Trafficking persons report)  fra Juni 2011, står der: ””De 

systematiske og strukturelle nødvendige skridt for at forhindre menneskehandel, skal afspejle en 

kulturel forandring, der afviser moderne slaveri og henviser til kravet om at stoppe denne 

kriminalitet,  og kræver personlig ansvar”. 

Alle mennesker er skabt i Guds billede og alle er lige i hans øjne. 

Vi nægter at lukke vores øjne til en verden hvor misbrug og slaveri er normen for mange af de 

”Som er skabt i Guds billede”. 

Bøn. 

Herre, giv os øjne til at se med, visdom til at fortolke, et hjerte til at reagere og mod til at 

engagere os, hvor mænd, kvinder og børn lever i trældom. Lad ikke vores daglige valg indeholde 

handlinger, der øger byrden af mennesker, hvis liv er fanger til et slaveri, skabt af vores behov, 

grådighed eller tankeløse handlinger. 

Personligt. 

Herre, mit liv består tilsyneladende af almindelige beslutninger, og dog anerkender jeg at nogle 

gange har de simple handlinger utilsigtede resultater, der fremmer en andens trældom. 

Hjælp mig til at være vis og reflekterende i mine beslutninger, foretage velovervejede valg, at 

acceptere ansvaret for kvalificerede valg og ikke blot reagere på følelsesmæssige ”ønsker”. 

Herre, hjælp mig til finde min stemme til at tale højt, når mennesker med magt og indflydelse 

skaber situationer som begrænser retfærdighed for mine brødre og søstre som er skabt i dit 

billede. 

Herre, hjælp mig til aldrig at give op og miste håbet når jeg står (til) ansigt mod det onde, vi 

kalder menneskehandel. 

Må dit folk blive en del af løsningen for denne verdens problemer. 

Herre, vi beder dig, giv os visdom og styrke til denne kamp. Amen. 

Corporate. 

Herre, der er regeringer der gør deres borgere til slaver og fanger ved magtmisbrug. Dette er ikke 

acceptabelt og vi beder om at det må ændre sig og retfærdighed komme til. 

 

Der er virksomheder hvis økonomiske levedygtighed er bygget på slavearbejde. Dette er ikke 

acceptabelt og vi beder om at det må ændre sig og retfærdighed komme til. 



Der er enkeltpersoner som bliver rige på nedbrydning og misbrug af andre. Dette er ikke 

acceptabelt og vi beder om at det må ændre sig og retfærdighed komme til. 

Der er mennesker som nægter at indse at deres handlinger fremmer misbrug og en 

umyndiggørende begrænsning (??) på andre. Dette er ikke acceptabelt og vi beder om at det må 

ændre sig og at retfærdighed må komme til. 

Og Herre, hvis vi skal være mæglere og bidrage til retfærdighed siger vi ”ja”. Gud hjælpe os. 

Kirken. 

Herre, som folk der kommer sammen for at tilbede dig og til at tjene i dit navn, beder vi om 

klarhed og visdom i vores indsats.??? 

må vores forvaltning og generøsitet bringe lindring og frigivelse til de som er i fattigdommens 

trældom. 

Må vores personlig og coporate glæde være en afspejling af din Nåde og barmhjertighed og tillid 

til dig.(????????????????). 

Mig selv. 

Tilføj din egen personlige refleksion og bøn om uretfærdig menneskehandel og dine forpligtigelse 

til handlinger. 

 

   To tanker. 

               Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Johs.14.14. 

              Kristus har ingen hænder, men vores til at gøre hans arbejde i dag. Annie Johnson Flint. 


