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

(Amos 5:24). 

Velkommen til juli 2016 udgave af  #UpForJustice – et månedligt nyheds og bønnebrev 
fra International Social Retfærdighed Komité (ISJC) ´placeret i New York City, USA. 
  
Vi fortsætter med at bruge de nye Bæredygtige Udviklings Mål (SDGs) som en ramme for 
bøn og refleksion. Der er 17 mål, som alle FN`s 193 medlemmer godkendte på FN`s 
generalforsamling i 2015. De Bæredygtige Udviklings Mål vil sætte dagsorden for 
udviklingen i alle lande indtil 2030. Læs mere om de Bæredygtige  Udviklings Mål ved at 
gå ind på http://www.salvationarmy.org/isjc/SDGs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindske uligheden i og mellem landene 
Oxfam, en britisk velgørenhedsorganisation, reporterede i 2010, at 388 af de rigeste 
mennesker ejede den samme velstand som halvdelen af verdens befolkning population 
– den fattigste halvdel. Da Oxfam rapporterede i 2014, var antallet af rige mennesker 
faldet til 80, og i 2015 var tallet nede på 62, der ejede den samme velstand som 
halvdelen af verdens befolkning. 
(https://www.theguardian.com/business/2016/jan/18/richest-62-billionaires-wealthy-
half-world-population-combined) 
 
Uligheden af indkomst er stigende med de 10 % rigeste, som tjener op til 40 % af den 
totale globale indkomst. De fattigste 10 % tjener kun mellem 2 og 7 % af den totale 
globale indkomst. Når der tages højde for væksten i befolkningen i udviklingslandene, er 
uligheden steget med 11 %.  
 
Stigende ulighed har brug for en hurtig indsats. Men hvad kan der gøres for at hjælpe de, 
som tjener så lidt? Hvilke politikker vil omfatte alle mennesker uanset køn, race eller 
etnisk oprindelse? Ulig indkomst er et komplekst globalt problem, der kræver komplekse 
globale løsninger. Dette indebærer en forbedring af regulering og overvågning af de 
finansielle markeder og institutioner, samt at tilskynde til udviklingsbistand og direkte 
udenlandske investeringer til de regioner/områder, hvor behovet er størst.  
 
193 af FN`s medlemslandes leder har forpligtet sig til at overholde Det 10. Bæredygtig 
Udviklings Mål: at mindske uligheden mellem landene.   
De specifikke mål fastsat af disse regeringer for det 10 mål er: 
1. Gradvist at opnå og opretholde væksten af den nederste 40 % af befolkningens 

indkomst. 
2. Styrke og fremme social-, økonomisk- og politiskintegration af alle. 
3. Sikre lige muligheder og reducere ulighederne. 
4. Vedtage politikker, især finans-, løn- og social beskyttelsespolitikker. 
5. Bedre regulering og overvågning af de globale finansielle markeder. 
6. Sikre øget repræsentation og stemme for udviklingslandene i beslutningsprocessen.  
7. Gennemførelse af princippet om særlig og forskellig behandling af udviklingslandene. 
  
Hvordan påvirker det dig og mig? 
De fleste af disse mål, bruger et meget kompliceret sprog. Vi tænker måske, at det ikke 
har noget med os at gøre. Forkert! Enhver kristen bliver nødt til at følge Jesus eksempel 
og tage sig specielt af de fattige. Selvom Jesus sagde, ‘De fattige har I jo altid hos jer, 
men mig har I ikke altid’ (Matthæus 26:11 New), gav han os ikke nogen undskyldning for 
ikke at gøre noget ved fattigdom.  
  
Vi har gennem Frelsens Hærs forsagelses fond (verdensvid), den fantastiske mulighed at 
hjælpe andre, som arbejder med ulighed i mange af de fattigste steder i verden. Enhver 
Frelses soldat – selv de som lever i de fattigste lande – bliver bedt om at tage del i det 
årlige Forsagelses Offer møde. De penge, gør det muligt for folk med få økonomiske 
ressourcer, at hjælpe sig selv. 
  
Korruption og grådighed er normalt den dybe årsag til, at der er ulighed i og mellem 
landene. Det menneskelige ønske om at sørge for sig selv, i stedet for at tage sig af 
hinanden, er forårsaget af vores syndige natur. Bibelen omtaler ulighed og i 1 Johs.2:16 
læser vi: ‘For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk 
gods, er ikke af Faderen, men af verden’.  
  
Tre fristelser: Øjets begær, kødets begær og stolthed i livet. 
 
Øjets begær: Dette er fristelsen at se på ting, vi ikke skulle se på, eller at ønske noget vi 
ikke skulle have. Med andre ord, det er at kaste vores øjne på noget med begær eller 
fornøjelse, som derfor potentielt kan være en årsag til ulighed. I stedet får kristne det 
fortalt således: ‘Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den 
glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på 
højre side af Guds trone’ (Hebræerbrevet 12:2). 
 
Kødets begær: Vi lever i en verden, der begærer hvad andre har – en potentiel årsag til 
ulighed mellem landene Nogle klare eksempler på det, er de mange krige, der er blevet 
kæmpet gennem årene – lande invader andre lande på grund af ressourcer så som olie 
og mineraler. 
 
Stolthed i livet: Dette er fristelsen for storhed og magt, der overtager vores evne til at 
tænke, og er også tydeligt i uligheden imellem nationerne. Vi bliver mindet om, at 
stolthed kan overtage et menneskes liv, og inden længe ødelægge det, medmindre man 
holder sit hjerte tæt til Herren hele tiden. Her er nogle eksempler på stolthed: 
• Vores ønske om at få kredit eller æren for ting som andre (eller Gud) har gjort. 
• Vores ønske om at andre skal ‘tilbede’ os eller holde os i høj agtelse – at ‘skabe os et 

navn for vores eget ego’. 
• Vores ønske om at føle os værdifulde eller mere vigtige end andre. 
• Vores ønske om at være i en position, der giver os magt over andre på en sådan måde 

at det øger vores ego eller giver os ret til at prale og håne. (Jesus sagde:” Men den 
der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener”– se Matthæus 20:25-28). 
 

Ordsprogenes Bog 4:25-27 instruere os: ‘Dine øjne skal se ligefrem, dit blik skal være 
rettet lige ud. Giv agt på den vej du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre 
eller venstre, hold din fod fra det onde’. 
 
Så længe der er synd i denne verden, vil det at mindske ulighederne i og mellem landene 
være et problem. Men Jesu ord minder os om en virkelighed: ‘Sådan har jeg talt til jer, 
for at I skal have fred i mig, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har 
overvundet verden”! (Johs. 16:33). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bønne emner 
Mens vi reflekterer på det 10. Bæredygtige Udviklings Mål, lad os da bede:  
• For kaptajnerne Pierson og Swetha Vincent, som med deres 2 sønner er flyttet ind i 

ISJC lejligheden i New York City, da de starter på nye ordre i slutningen af juni. 
• Kaptajn Pierson Vincent har en IHQ ordre som ISJC Administration Officer. Kaptajn 

Swetha vil udover at arbejde med ISJC teamet, være en del af Greater New York 
Divisions Internationale Outreach Ministry. 

• At ledige stillinger inden for ISJC må blive besat af de rigtige. Og at de nye 
medarbejdere hurtigt vil falde til i teamet.  

• For andre salvationister, som oplever ulighed, uretfærdighed og fattigdom i deres 
dagligdag. Må deres tro i Kristus forblive stærk til trods for deres udfordringer. 

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

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

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  
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