
Bönefokus: April 2014       
              

 
För 10 år sedan vid denna tidpunkt så hölls det 58e sessionen för kommisionen för kvinnors status i New 
York. Temat var ’Utmaningar och prestationer i genomförandet av millieniets utvecklingsmål.’ 
Ekumeniska kvinnor, en grupp som innehöll några salvationister, träffades varje morgon för att ha en 
andakt som alltid genomsyrades av temat för kommisionens session. Det som ni kommer att få ta del av 
i denna månads bönefokus är några av de andakter som dessa kvinnor delade med sig av. 
 

1. Temat för dagen: Gemensam respons 
 
Bibelläsning: Lukas 18:1-8 (SFB) 

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. "I en stad 
fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.  I samma stad 
fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. 4 Till 
en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har 
respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. 
Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök." 

Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina 
utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han 
kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en 
sådan tro på jorden?" 

Punkter att reflektera över: Uthållighet för rättvisa 
 
Bön: 
Allsmäktige Gud, må din nåd lysa klart inom oss. Må kärleken för alla de olyckliga människor 
som lever i fattigdom och tragedi bli större. Väck de kristnas hjärtan, vi ber om en törst efter 
rättvisa och för en kärlek som uttrycks i handling och sanning. Gud, ge oss frid i en söndertrasad 
värld, ge oss frid i våra själar, frid i våra familjer, fred i vårt lårt och fred mellan nationer. Amen 
 

2. Temat för dagen: Utvecklingsmål 1 för milleniumet – Utrota extreme fattigdom och hunger. 
 

Bibelläsning: 2 Kungaboken 6:24-30a 
 
(Varning – Det som följer är en chokerande historia!)  

Därefter samlade Ben-Hadad, kungen i Aram, hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. 
Det blev stor hungersnöd i Samaria. De belägrade det ända till dess att ett åsnehuvud kostade 
åttio siklar silver och en fjärdedels kab duvspillning fem siklar silver. Och en gång då Israels kung 
gick omkring på muren, ropade en kvinna till honom och sade: "Min herre och konung, hjälp 
mig!" 



Han svarade: "Hjälper inte HERREN dig, varifrån skall då jag kunna skaffa hjälp åt dig? Från logen 
eller från vinpressen?" Och kungen frågade henne: "Vad vill du?" Hon svarade: "Kvinnan där 
sade till mig: Tag hit din son, så att vi får äta honom i dag, så äter vi min son i morgon. Så kokade 
vi min son och åt upp honom. Nästa dag sade jag till henne: Tag nu hit din son, så att vi får äta 
honom. Men då gömde hon undan sin son." När kungen hörde kvinnans ord, rev han sönder 
sina kläder. 

Punkter att reflektera över: Desperationens realitet. 
 
Bön: En bön när vi är överväldigade eller desperata. 

Jag höjer min röst och ropar till HERREN, 
jag höjer min röst och ber till HERREN. 
Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom 
och talar med honom om min nöd. 

När min ande tynar bort i mig, 
är du den som känner min stig. 
På den väg jag skall gå, 
har de lagt ut snaror för mig. 
Se på min högra sida, 
där finns ingen som känns vid mig. 
Ingen tillflykt finns mer för mig, 
ingen frågar efter min själ. 
Jag ropar till dig, HERRE. 
Jag säger: "Du är min tillflykt, 
min del i de levandes land." 

Lyssna till mitt rop, 
jag är i stort elände. 
Rädda mig från mina förföljare, 
de är mig för starka. 
För min själ ut ur fängelset, 
så att jag kan prisa ditt namn. 
De rättfärdiga skall samlas omkring mig, 
ty du gör väl mot mig. 

Psalm 142 

3. Temat för dagen: Utvecklingsmål 7 för milleniumet – Skydda naturens välbevarande 

Bibelläsning: Job 12:7-10 

’Men fråga boskapen, den skall undervisa dig, 
fåglarna under himlen, de skall ge dig svar, 
tala till jorden, den skall undervisa dig, 
fiskarna i havet skall ge dig besked. 



Vem av dessa känner inte till att det är HERRENS hand 
som har gjort det? 
I hans hand är allt levandes själ 
och alla mänskliga varelsers anda. 

Punkter att reflektera över: Vi kan lära oss av skapelsen 

Bön: 
Gud vår Far, du har givit oss förtroendet att ta hand om jorden och att dela dess gåvor. Ge oss 
modet att jobba hårt och göra nödvändiga uppoffringar för att uppnå din vilja för miljön. Vi ber 
om det i Jesu Krist namn. Amen. 
 

4. Temat för dagen: Utvecklingsmål 8 för milleniumet – Globalt partnerskap för utveckling 
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22:1-5 
 
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och 
Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv 
gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen 
förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall 
tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon 
natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren 
Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter. 
 
Punkter att reflektera över: Uppfyllandet av profetia, jobba tillsammans för fred, rättvisa och 
jämnställdhet. 
 
Bön: 
Helige Ande, du kan förvandla våra hjärtan och göra oss villiga att älska. Snälla, förvandla de 
hjärtan som är fyllda av hat, hjärtan som är fyllda av själviskhet och hjärtan som vill ta bort 
andras frihet och deras dagliga bröd. Styrk dem som som kämpar mot förtryck och som lider av 
det. Förnya glöden i de hjärtan som längtar efter fred och rättvisa och modet att genomföra det. 
Amen. 
 


