Bønne Fokus: April 2014

Kommissionen vedrørende Status for Kvinder holdte sit 58 samling i New York i Marts dette år i 10 dage,
med temaet ‘Udfordringer og resultater i forbindelse med gennemførelsen af millennium
udviklingsmålene.’ Økumeniske kvinder, en gruppe som inkluderede nogle Frelses soldater, mødtes hver
morgen til andagt, hvor de udforskede hovedtemaet. Her følger noget af andagts materialet som blev
delt i de dage.
1. Dagens Tema: Fælles Indsats.
Bibel Tekst: Lukas 18:1-8
‘Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: “ I en by
var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der
en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: ”Hjælp mig til min ret over for min
modpart”. Længe ville han ikke, men til sidste sagde han til sig selv:” Selv om jeg ikke frygter
Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun
volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet”
Og Herren sagde, “Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine
udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil
skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på
jorden?”
Nogle værdier i teksten til at reflektere over: retfærdighed og udholdenhed.
Bøn:
Almægtige og evige Gud, må din nåde i os alle tænde en kærlighed til de mange ulykkelige
mennesker, som fattigdom og elendighed reducerer til at leve under kummerlige forhold. For de
som kalder dig Fader, rejs en sult og tørst efter social retfærdighed og en kærlighed som er
udtrykt i gerninger og sandhed. Skænk os, Herre, fred i vores dage, fred til vores sjæle, fred i
vores familier, fred i vores lande og fred mellem nationerne. Amen.
2. Dagens tema: Millennium Udviklings Mål 1: Udrydde Ekstrem Fattigdom og Sult.
Bibel Tekst: 2 Kongebog 6: 24-30a
(Advarsel: Det følgende er en chokerende historie af desperation og bedrag!)
‘Siden hen samlede aramæerkongen Ben – Hadad hele sin hær og drog op og belejrede Samaria.
Der blev så stor hungersnød i Samaria under belejringen, at et æselhoved kostede firs sekel sølv
og en kvart kab duemøg fem sekel. En dag Israels konge gik forbi på muren, råbte en kvinde til
ham: ” Hjælp os, herre konge”. Han svarede: ” Hvis ikke Herren hjælper dig, hvordan skulle jeg
så hjælpe dig? Fra tærskepladsen? Eller fra vinpersen?” Så spurgte kongen hende: “ Hvad er der
i vejen?” Hun svarede:” Kvinden dér sagde til mig: Kom med din søn, så spiser vi ham i dag, og

min søn kan vi spise i morgen. Så kogte vi min søn og spiste ham. Men næste dag sagde jeg til
hende: Kom med din søn, så spiser vi ham. Men så gemte hun sin søn”. Da kongen hørte
kvindens ord, flængede han sine klæder”.
Nogle værdier i teksten til at reflektere over: Realiteterne i desperation.
Bøn: En bøn når man er overvældet, er desperat.
‘Jeg råber højt til Herren, jeg beder Herren om nåde.
Jeg udøser min klage for ham, fortæller ham om min nød.
Når mit mod svigter, så kender du min sti.
På vejen, hvor jeg går, sætter de fælder for mig.
Jeg ser til højre og spejder, men ingen vil kendes ved mig.
Jeg har ingen steder at flygte hen, ingen bekymrer sig om mig.

Jeg råber til dig Herre, jeg siger: Du er min tilflugt,
min lod i de levendes land.
Lyt til min klage, for jeg er helt hjælpeløs,
red mig fra dem, der forfølger mig,
for de er stærkere end jeg.
før mig ud af fængslet, så jeg kan takke dit navn.
De retfærdige samler sig om mig, for du handler vel imod mig’.
Salme 142
3. Dagens tema: Millennium Udviklings Mål 7: Sikre et Bæredygtigt Miljø.
Bibel Tekst: Job 12:7-10
‘Men spørg dog dyrene, lad dem belære dig,
spørg himlens fugle, de kan give dig svar,
eller jordens buske, lad dem belære dig,
havets fisk kan give dig besked.
Hvem af alle dem er uvidende om,
at Herrens hånd har skabt det hele?
Alle menneskers liv har han i sin hånd,
Alt levendes livsånde.”
Reflekter over tekstens tema: lær af skabelsen.
Bøn:
Gud vor Far, du har overladt Jorden I vores varetægt, og budt os at dele dets rigdomme. Giv os
modet til at arbejde hårdt og foretage de nødvendige ofre for at opnå din vilje. Vi beder dette
gennem Kristus vor Herre. Amen.
4. Dagens tema: Millennium Udviklings Mål 8: Global Partnerskab for Udvikling.

Bibel Tekst: Johs. Åb. 22:1-5
‘Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og
Lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ,
som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for
folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal
stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på
deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lamper eller lys fra solen, for
Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder’.
Temaer i teksten til at reflektere over: opfyldelse af profetien, arbejder sammen nu for fred,
retfærdighed og lighed.
Bøn:
Helligånd, du kan forandre vores hjerter og gøre det muligt for os at elske. Vi beder dig, forandre
de hjerter som ønsker krig, som ønsker at tage andres frihed eller mad. Styrk dem som lider i
deres kamp imod undertrykkelse. Genopliv i alle menneskers hjerter, længslen efter fred og
retfærdighed, og modet til at gennemføre dem. Amen.

