
Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk 

Amos 5:24 

Velkommen til juni måneds 2016 udgave af #UpForJustice – et månedligt nyheds og 
bønnebrev fra det Internationale Sociale Retfærdigheds komité (ISJC) placeret i New 
York City, USA. 
  
Vi fortsætter med de nye Bæredygtige Udviklings Mål (Sustainable Development Goals, 
SDGs) som ramme for bøn og refleksion. Der er 17 mål, som alle FNs 193 medlemslande 
godkendte på FNs General forsamling i  September 2015. Målene vil danne udviklingens 
dagsorden i alle landene indtil 2030. Læs mere om SDGs ved at gå ind på 
www.salvationarmy.org/isjc/SDGs.  
  
Denne måned vil Dr James Read, en af ISJC personale siden 2008, reflektere på det 
niende mål (SDG) – ‘Opbygge robust infrastruktur, fremme bæredygtig industrialisering 
og fremme innovation’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Industri, Innovation og Infrastruktur. 
Det niende mål (SDG) bruger nogle store ord—infrastruktur, industrialisering og 
innovation. Bag de store ord gemmer sig store ideer og store ambitioner.  
 
Selvom jeg ikke finder nogle af disse store ord i Bibelen, er ideerne bag dem, der 
bestemt. 
 
Kristne bliver opfordret til at bede for visdom og mod, så de ambitiøse ideer er ikke bare 
menneskelige, men ideer som fremmer Guds vision om of social retfærdighed. 
 
Det er ikke nogen gåde, hvorfor verdens lande har gjort industrialisering til et mål. 
Industrialisering har skabt de uovertrufne materiale værdier, der nu opleves af 
mennesker i den ‘mere udviklede’ verden. Og indtil de ‘mindre udviklede’ landes 
erfaring vokser i industrialiseringen af deres økonomi, vil de sakke længere og længere 
bagud. 
 
På den anden side, skaber industrialisering massive ændringer i arbejdet. For eksempel, 
industrialiserede landbrug bruger maskiner til at plante, vande og høste, og i den proces 
tvinges landarbejderne væk og står uden arbejde. Hvad kan de så gøre? Og hvor kan de 
så arbejde? Det ‘mørkeste England’ som William Booth tjente i, var i oprør, fordi 
massevis af mennesker var flyttet fra landet ind til byen for at søge arbejde. Og alt for 
ofte gav det arbejde de fandt ikke næring hverken til krop eller sjæl. Lederne af 
industrien blev fænomenalt velhavende– arbejderne forarmede. Da William Blake skrev 
om Englands ‘dark satanic mills’, skrev han om indvirkningen af industrialiseringen. Det 
som skete i Blake og Booths 19.århundrede, kan ske i vores 21. århundrede. Vi må bede 
og arbejde hårdt på at det ikke sker. 
 
Infrastruktur henviser til de veje, broer, jernbaner og lufthavne der gør transport af 
mennesker og varer muligt. Det henviser til forsyning af vand og elektricitet og sikker 
bortskaffelse af affald som gør et land beboeligt. Nu til dags henviser det også til 
internet og telekommunikationssystemer. 
 
Jeg hørte engang en inspirerende historie som forbandt innovation med infrastruktur. I 
2001 havde hungersnøden tvunget den Malawiske William Kamkwambas familie til kun 
at kunne spise et måltid mad om dagen. Uden at have penge til skolen, fandt, William en 
bog om videnskab. En illustration af en vindmølle fascinerede ham. Ordne sagde at 
vindmøllen kunne skabe elektricitet og pumpe vand. Med beslutsomhed og 
opfindsomhed, fandt William materialer fra lossepladssen – en kasseret ventilator fra en 
traktor, et gammelt cykelstel, støddæmper, smeltet plastikrør og en brugt dynamo. I 
sidste ende fik hans familie udvidet deres dage med fire små lys, drevet af vindmølle 
generatoren som han havde fået lavet. Siden byggede han en vindmølle som pumpede 
vand fra en lille brønd nær hans hjem til at forsyne hans gård. Som et resultat begyndte 
de at dyrke 2 afgrøder af majs om året. Lær mere på: 
http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html og 
på ISJC’s ‘Think’ ressourcer - http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings.)   
 
Bibelen taler ikke om Internet eller om elektricitet fra en vindmølle-generator, men det 
taler faktisk om konceptet ad infrastruktur. En af de ting som skaber billedet vi får af det 
nye Jerusalem som en glæde, er at det er solidt bygget, godt vandet og flot belyst; veje 
fra nord, syd, øst og vest peger mod Jerusalem, og folk fra alle steder kan rejse uden 
frygt. Der er ikke noget bedre portræt af ‘robust infrastruktur’ end dette. 
 
Men Bibelen viser os også at infrastruktur blive brugt på uretfærdige formål. 
Efeserbrevet kapitel 2 beskriver hvordan Kristus kom for nedrive den mur af fjendtlighed, 
som var lavet for at holde mennesker adskilt fra hinanden. Det minder os om robuste 
infrastrukturer – så som jerntæppet, bambustæppet og pigtråd – er ikke nødvendigvis 
godt eller retfærdigt eller i overensstemmelse med Guds vision. 
 
Da Apostlen Paulus beskrev Jesus Kristus som ‘hjørnestenen` brugte han materiel 
infrastruktur som en analogi for åndelig infrastruktur. Men når Nehemias bog beskriver 
opbygningen af Jerusalem, bruger det sproget om infrastruktur ligefremt. Det er en  
belærende historie om genopbygning af mure og bygninger og om at sikre 
grænseovergange efter Jerusalems fald til Babylonierne. En ting som gør den informative 
er dens forskellige måder den minder os om at være ‘Den som tætter revner’ (Esajas 
58:12) både som materiale og Åndeligt. De to er forbundet. De materielle betingelser 
har indvirkning på de åndelige forhold; og menneskets åndelig sundhed har 
konsekvenser for infrastrukturen. 
 
Samspillet er ikke enkelt eller altid det same, men det føles rigtigt. Gud har skabt 
mennesker til at være legemer med sjæl og sjæl med legemer. Men vi beder om det 9 
bæredygtig udviklings mål (SDG), og om robust infrastruktur, industrialisering og 
innovation, må vi bede om økonomien og  at verdens politiske ledere vil opdage 
sammenhængen. 
 

 ‘Der er en der råber: 
Ban Herrens vej i ørkenen 

 jævn en vej for vor Gud i det øde land.  
Hver dal skal hæves, 

 hvert bjerg og hver høj  skal sænkes , 
klippeland skal blive til slette, 

og bakkeland til dal;. 
Herrens herlighed skal åbenbares, 

 og alle mennesker skal se den. 
Herren selv har talt.’ 

Esajas 40:3-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bønneemner 
Mens vi reflektere på det 9 Bæredygtig Udviklings Mål (SDG), lad os da bede for:  
• I ærbødighed og taknemmelighed til Gud, Skaber, Opholder og Styrer af alle ting 

‘Ethvert hus har en bygmester, men den der har bygget alle ting, er Gud’ 
(Hebræerbrevet 3:4). 

• For alle de som har del i arbejdet med genopbygning som er blevet ødelagt gennem 
krig og fjendskab som derved gør det sværere for mennesker at opleve de gode ting i 
livet. ‘De skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter, de skal 
genopbygge ødelagte byer, der lå i grus i slægt efter slægt. Fremmed skal træde til og 
vogte jeres får, udlændinge arbejde på mark og i vingård. Men I skal kaldes Herrens 
Præster, vor Guds tjenere skal I hedde’ (Esajas 61:4-6). 

• At de nationale ledere, der har indvilliget i at opnå SDG målsætningen må holde fast i 
beslutningen. De har anerkendt at vedvarende investeringer i infrastruktur og 
innovation er vigtige drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Med over 
halvdelen af verdens befolkning boende i byer, bliver masse transport og 
genanvendelig energi endnu mere vigtig, ligesom vækst af nu industri og 
informations- kommunikation teknologi.’ 
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda/goal-9.html)  

• For Kaptajn Kathy Crombie som fornylig er flyttet fra ISJC for at hjælpe med 
genopbygningen med infrastrukturen i Nepal efter jordskælvet sidste år. For hendes 
sikkerhed og at Helligånden må lede hende i ledelsen af Frelsens Hærs team i 
området.  

• For Robert Docter,der har været  praktikant i ISJC, og nu som en del af lederteamet 
for Camp Mount Crags and Gilmore, bygger ukuelighed ind i den californiske ungdom 
Guds nåde over hans flytning og Guds velsignelse over hans fremtidige planer. 

• For processen i ansættelsen af en ny ISJC senior analytiker. At vi må tage den rigtige 
beslutning, i, hvem vi skal ansætte og at vedkommende må føle sig hjemme i teamet. 

• For Kommandør Christine MacMillan, den første leder af ISJC som lider af dårligt 
helbred. Må Herrens helbredende hånd hvile på hende. 

KEEP IN TOUCH 

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

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

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

UP FOR JUSTICE  
Velkommen til Aprils 2016 udgave af #UpForJustice det  ISJC. 

Juni 2016 

INDUSTRI, 

INNOVATION OG 

INFRASTRUKTUR 

http://www.salvationarmy.org/isjc/SDGs
http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings
http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings
https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/
https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/
https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/
https://twitter.com/SalvArmyISJC
https://twitter.com/SalvArmyISJC
http://www.salvationarmy.org/isjc/
http://www.salvationarmy.org/isjc/
mailto:IHQ-ISJC@salvationarmy.org
mailto:IHQ-ISJC@salvationarmy.org
mailto:IHQ-ISJC@salvationarmy.org

