
Bønnefokus: Juli 2013 
              

 
Refleksion. 
I hans bog: The World is Not Ours to Save, foreslår præsten Tyler Wigg-Stevenson 9 tænkelige 
måder af markant kristen aktivisme. Han kalder den første for Præsteskab, hvilket han så 
beskriver som gribende ind igennem fælles og individuel bøn og faste til samfundets bedste. 
Han går så videre og siger: 

‘Dette er ikke kun bøn for at velsigne vores aktiviteter, men snarer ægte søgning 
for Guds vilje og anmode om hans intervention og styrke.” 

 

 
Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle 

mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al 
gudfrygtighed og agtværdighed.  (1 Timoteus 2:1, 2 ) 

 

 
 
Refleksion. 
Selv om Gud er altvidende, almægtig og alle vegne, vælger han at lade os hjælpe ham med at 
ændre verden gennem vores bønner. Evangeliet er universal – det er ikke kun begrænset til en 
nation, et køn eller baggrund. Gud elsker hele verden og sendte sin søn for at frelse syndere. 
Nej ingen er udenfor Guds nåde eller uden for rækkevidde af den frelse han tilbyder. 
 
”Kaldet til at være Guds folk” (”Called to be God´s people” af Robert Street)(The International 
Spiritual Life Commission’s report) bekræfter i kapitlet ‘kaldet til det indre liv’ vigtigheden af 
fornyelse af trofast, disciplineret og vedholdene bøn’, hvorefter ”konsekvent pleje af det indre 
liv er afgørende for vores trosliv og for vores egnethed i kamp.” 
 
Vores liv beror ikke kun på gode gerninger alene. vores gerningers “hvordan” og “hvorfor” er 
lige så vigtige som gerningerne selv. At være aktiv for Guds rige uden Guds kraft og uden Guds 
nærværende vejledning, er at være begrænset i potentiale og resultater og måske endda i selve 
visionen. 
  
Bøn. 
Herre, mens vi tjener dig i verden, må vi da altid glæde os i dig, bede uophørligt, sige tak under 
alle forhold, for vi ved at det er Guds vilje med os (baseret på 1. Thessaloniker 5:16-18). 
 
Bøn. 
Herre, når vi engagerer vores verden i tjeneste, må vi da have vores håb i dig for mennesker og 
for deres omstændigheder. Når vi rejser os fra vores bøn, for at handle beder vi om at vi ikke 
kun gør hvad du beder os om, men at vi også gør vores tjeneste til en handling af tilbedelse. 
 



Bøn. 
Råb op, hold ikke tilbage! (Esajas 51:1) Dette er ikke tiden til at tale dæmpet. Risikoen er for høj, 
Israels folk er kommet ind på en mørk vej, deres stillinger er fromme, men deres handlinger er 
onde. Profeten Esajas blæser i sin trompet − ‘Guds folk er hyklere, de faster offentlig for at føle 
sig gode i det private, de har en pæn facade, men indholdet er dårligt, deres form for gudsliv 
drukner i hykleri.’ så – tager profeten en dyb indånding og skifter tone − ‘Der er stadig tid til 
tilbedelse og bøn og at være stille, men ægte gudsfrygt bryder ud af selvets fængsel. Faste bliver 
ændret til at give mad til de sultne, bønner bliver forvandlet til ly fra kulden, tilbedelse inspirere 
til at arbejde på at lette den fattiges byrde. Den undertrykte får nøgler til at låse op for deres 
lænker.’ Retfærdighedens lys bryder igennem daggryet til den nye dag. Og Gud som venter på at 
hykleri forsvinder og uretfærdighed bliver overvundet, hvisker. ”Her er jeg”.   

    (uddrag fra: Når retfærdighed er målestokken. When Justice is the Measure ) 

 
Bøn. 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Der er intet andet, som vil møde min sjæls længsel. 
Jeg ser forladte børn, jeg ser tårerne falde. 
 I kvindernes øjne, som engang var glade, er der nu ikke længere nogen latter; 
Jeg ser synden og sorgen i de, som sidder i mørke. 
Jeg ser i lande langt borte, de sultne og undertrykte. 
Men se! På en bakke, Golgata, Golgata! 
 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Jeg giver mit hjerte! Jeg vil gøre min del! 
Verden for Gud! Verden for Gud! 
Jeg giver mit hjerte! Jeg vil gøre min del! 
   Evangeline Booth 

 


