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Bønnefokus: Udryd 

Extreme Fattigdom. 
 

Året 2015 er en milepæl for de Forenede Nationer (FN) da 

det markerer slutningen på de otte Millennium Udviklings 

Mål som medlemmerne af FN blev enige om i 2000. Disse 

mål har de sidste 15 år ledt dagsorden for udvikling. At 

fokusere på specielle mål har ført til fantastiske 

forbedringer på nogle områder.  Dog, er der stadig meget 

som mangler at blive opnået.  

Over de sidste 3 år har FN ledt en proces til at udvikle nye 

mål for de næste 15 år i et dokument med titlen:  

‘Omdanne vores verden – 2030 Dagsorden for 

Bæredygtig Udvikling`. Trosamfundet har deltaget i denne 

proces med tro på, at det at vi lever vores tro ud i verden, 

inkludere at være involveret i spørgsmål af international 

rækkevidde og betydning, og fortaler for de mest sårbare i 

denne arena. 

Det første ad de bæredygtige udviklingsmål som er 

forslået handler om at udrydde fattigdom. I April 2015, gav 

Frelsens Hærs Internationale Leder, General André Cox, 

sin støtte til en erklæring, udviklet af en komite´ af folk fra 

forskellige trosretninger, som hed: ‘Ending Extreme 

Poverty: a Moral and Spiritual Imperative’ (Udryddelse af 

ekstrem fattigdom; en Moralsk  og Åndelig bydende 

nødvendighed) . 

 

Det følgende er et udpluk: 

‘Som ledere fra diverse religiøse traditioner er vi fælles 

om en overbevisende vision om at udrydde ekstrem 

fattigdom inden udgangen af året 2030. Vi i 

trossamfundene tager denne moralske nødvendighed på 

os, fordi vi er fælles i troen på at den moralske målestok 

af vores samfund handler om hvordan den svageste og 

mest sårbare har det. Vores hellige tekster udfordrer os 

også til at kæmpe imod uretfærdighed og tage os af den 

fattigste iblandt os. Ingen, uanset køn, alder, race eller tro, 

bør blive nægtet oplevelsen af livets fylde`. 

‘Dette er grunden til at den fortsatte eksistens af ekstrem 

fattigdom i en overflodsverden forarger os så dybt. Vores 

tro bliver udfordret og vores hjerter bliver knust når( i en 

tid med ikke tideligere set rigdom og videnskabelige 

fremskridt), så mange stadig lever under nedværdigende 

forhold. Vi kender alt for godt til det faktum, at ekstrem 

fattigdom undertrykker menneskets formål, kvæler 

menneskets potentiale, og er en fornærmelse mod 

menneskets værdighed. I vores mere og mere 

sammenkoblede verden findes der nok til at sikre at ingen 

behøver kæmpe for deres daglige overlevelse, der er nok 

mad`.  

‘At udrydde ekstrem fattigdom kræver en omfattende 

tilgang der tackler de underliggende årsager  - herunder 

sygdom som kan forebygges, mangel på muligheder for 

ordentlige uddannelser, arbejdsløshed, korruption, 

voldelige konflikter og diskrimination mod kvinder, etniske 

minoriteter og andre grupper. Det vil også nødvendiggøre 

en forandring i de vaner, der er grunden til fattigdom - 

grådighed og spild, følelsesløshed over for andres smerte 

og udnyttelse af mennesker og naturen omkring os. Der 

er brug for en holistisk og bæredygtig tilgang som 

forandrer kulturer, institutioner og hjerter og på samme 

måde vores tankegang`. 

‘Vi forpligtiger os til at samarbejde for at udrydde den 

skandaløse ekstreme fattigdom. Vi vil handle, være 

fortalere, uddanne, og samarbejde, både iblandt os selv 

og med bredere initiativer. Og vi forpligtiger os til at være 

med til at holde alle niveauer af lederskab til regnskab – 

offentlige og private både nationalt og internationalt`.  

‘Vores tilgang til dette svimlende behov må være holistisk, 

rodfæstet i de åndelige visioner af vores respektive tro, og 

bygget på en fælles anerkendelse af den iboende 

værdighed og værdi af ethvert liv på jorden.’  

 

I denne måned ønsker vi forbøn for at få vejledning og 

visdom i vores tiltag som mennesker, Korps (Kirker) og 

som en International Kirke for at komme med bidrag til 

dette mål, at udrydde ekstrem fattigdom. Bed for 

forandringer i de holdninger og systemer der fastholder 

ulighed og fattigdom, og for de mennesker som lider 

under det. 

ISJC Nyhder for Taksigelse 
og Bøn 
 
I Det Sociale Retfærdigheds 
Seminar under Boundless 
kongressen deltog 750 
mennesker, mange flere ville 
gerne have været med til 
seminaret men der var 
desvære ikke flere pladser i 
salen. Materialet som blev 
præsenteret er nu til rådighed 
på hjemmesiden. 
 
70,000 underskrifter er blevet 
samlet ind af Frelsens Hær 
for #UpForSchool 
underskriftsindsamling. De er 
en del af de otte millioner 
underskrifter som totalt er 
samlet ind og afleveret af FNs 
Speciale Ambassadør for 
Uddannelse, Hr Gordon 
Brown, til FNs Genral 
Sekretær Ban Ki-moon i 
slutningen af September. 
 
ISJC medarbejder Kaptajn 
Kathy Crombie er kommet 
sikkert tilbage fra 2 rejser 
sammen med IHK 
International Emergency 
Services team i Nepal, efter 
jordskælvet der. 
 
Kimberly Ivany, en frivillig 
som har været sammen med 
os i 3 måneder fra Canada, 
og som er rejst hjem igen, har 
gjort et fantastisk arbejde 
med at opdatere ISJCs 
hjemmeside. 
 
I September har vi budt 2 nye 
frivillige velkommen, Luke 
Cozens fra United Kingdom 
Territorium  med the Republic 
of Ireland, og Robert Docter, 
fra USA West Territorium. 
Desværre fik vores 3 frivillige, 
Pauline fra Indien, nægtet 
visum. Vi arbejder sammen 
med USA Øst Territorium  
med at undersøge 
muligheder.  
 
En International Anti-Human 
Trafficking Task Force er 
blevet opretet af Stabschefen, 
med Oberstløjtnant Eirwen 
Pallant,  Vice Direktør for 
ISJC, som formand. Det 
første møde blev holdt i juli. 
Omfanget af problemet af 
human trafficking er kæmpe 
stort og der er meget som 
skal gøres. 

 

De følgende Bibelvers kan måske være til hjælp i refleksion om fattigdom og 

retfærdighed. 

 

1. Dette siger Herren: I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra 

undertrykkeren. I må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken; I må ikke 

øve vold og ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted (Jeremias 22:3). 

2. Menneske, du har fået af vide hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal 

handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud. (Mikas 6:8 ). 

3. Hvis en Kristen, der har rigeligt med penge, ser en anden Kristen lide nød, men nægter 

at hjælpe, hvordan kan Guds kærlighed så være i sådan en person? (1 Johs 3:17 

Bibelen På Hverdagsdansk). 

4. ænk ikke kun på jer selv! Tænk på hvad der hjælper de andre. (1 Korintherbrev 10:24 

Bibelen På Hverdagsdansk). 

5. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være 

gæstfrie. (Romerbrevet 12:13). 
 
Andre Internationale Bønne emner. 
• Situationen for flygtninge fra krig, forfølgelse og vold. 

• Frelsens Hærs fortsatte arbejde i områder der er berørte af katastrofer, herunder Nepal, 

Vanuatu og Japan. 

• Den igangværende politiske uro rundt omkring i verden. 


