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Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. 
Ved dagens gudstjeneste sluttede vi os til denne kæde af bøn. Nedenfor er vist de bedeemner, som 
Viva Network har udsendt.  
(Viva Network: www.viva.org  -  Leve Børnene, Danmark: www.vivanet.dk)  
Dagens prædiken følger derefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOKUS PÅ BARNET 
 
 

Fokus på barnet, som behøver en familie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Faderløses fader og enkers forsvarer 
er Gud i sin hellige bolig. 

Gud giver de ensomme et sted at bo, 
han fører fanger ud og giver dem lykke,  

Sl.  68: 6 
 
BED FOR ....   
- Børn uden forældre og børn placeret i institutioner i vort eget land. 
- De mange mennesker, som med medfølelse og iver møder børns behov i kristne børnehjem og på 
anden vis verden over. 
(For forældreløse børn er kirken ofte eneste mulighed.) 
- Organisationer og kirker, som hjælper forældreløse børn til at finde en familie. 
- At lande og lokalsamfund må opprioritere hjælpen til forældreløse børn.  
- Børnene, at de må overvinde vanskeligheder og udfordringer, som  
hindrer dem i at gribe en bedre fremtid, uanset hvad de har stået igennem. 
 
 
  

http://www.viva.org/
http://www.vivanet.dk/


Fokus på barnet, som udsættes for vold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, 
planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb..” 

Jer. 29:11 
 
BED FOR .... 
- Børn, som lider under fysiske eller verbale ovrergreb fra forældre eller andre voksne – at disse voksne 
må ændre deres adfærd. 
- God undervisning og vejledning til forældre, så de kan opdrage deres børn uden at gribe til vold. 
- Familier/samfund, at de må give mere tid til undervisning, bøn, leg og til at velsigne børnene.  
- Regeringer, at de må anerkende familiens betydning,  værdsætte ægteskabet og skabe love, som 
støtter familier i at holde sammen. 
- Børn, som tvinges til at være soldater. 
 

Fokus på barnet uden mulighed for uddannelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Alle dine sønner skal være oplært af Herren, 
dine sønner får stor lykke,.’ 

Es 54: 13 
 
BED FOR ...  
- Børn, som på grund af fysiske eller mentale handicaps ikke har mulighed for at gå i skole.  
- Børn af fattige familier, som ikke har råd til skoleuniformer, sko, bøger – hvilket indebærer, at de er 
afskåret fra skolen. 
- Børn, som må arbejde for at forsørge sig selv og deres familier, og derfor ikke kan gå i skole.  
- Økonomiske og menneskelige ressourser til at give børn mulighed for læring og uddannelse. 
- At regeringer vil overholde deres MDG (Millennium Development Goals) forpligtelser til at tilbyde 
grunduddannelse til alle børn.  



Fokus på barnet som lider under fattigdom og sult. 
 

 
Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten 
eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, 
uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg 
jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I 
heller ikke gjort mod mig!                                   Matt. 25: 44 –45 
 

 
 
 
BED FOR .... 
- At verdens fattige generelt må møde større venlighed og kærlighed. 
- Regeringer og offentlige systemer, at de må blive bedre til at fordele nødhjælp, mad og andre 
ressourcer, så den reelle nød bliver mødt.  
- Færre dødsfald og mindre lidelse p. gr. a ubehandlede sygdomme ved at mennesker forpligter sig på en 
ansvarlighed over for de fattige og sultende. 
- At der må findes nye og kreative veje til at hjælpe fattige samfund. 
- At regeringer vil skabe love, som hjælper børn og giver dem bedre mulighed for at bryde ud af 
fattigdommen.  
- En større tro blandt kristne på Guds magt til at gribe ind.  
 
 

Fokus på barnet, som har oplevet tab og død. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alting har en tid, 
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. 

En tid til at fødes, en tid til at dø … 
(Læs resten og bed, som ordene leder dig) 

Præd. 3:1-2 (...8) 
 
BED FOR …. 
- At flere lokale kristne familier vil byde HIV/AIDS-forældreløse børn velkommen i deres hjem og støtte 
dem. 
- De børn, som bliver deres families overhoved/forsørger, at de må finde støtte, uddannelsesmulighed 
og opmuntring. 
- Initiativer med uddannelse og oplysning relateret til HIV/AIDS. 
- At flere regeringer vil følge Ugandas eksempel og tilbyde alle gravide kvinder medicin, som forebygger, 
at børnene bliver smittet med HIV. 
- Styrkelse af ægteskab og familierelationer, så folk holder sig til én seksuel partner livet igennem. 
- Børn,  som har mistet forældre og familie p. gr. a. krig, sygdom, sult o.a. 
  



SØNDAG D. 6. JUNI 2010 
Prædiken af Søren P. Grarup 
Indgangslæsning: Mattæusevangeliet kap. 18v. 2-5 
Gammeltestamentlig læsning: Salme 139 v. 13-18 
PRÆDIKENTEKST: Lukasevangeliet kap. 12 v. 13-21. 

_______________________________________________________________________ 
 

Vi har brugt vores gudstjenestetid godt i dag, for vi har brugt den til at bede for børn i nød. Derfor 
fortjener I en kort prædiken i dag . 
 
Da jeg derhjemme læste tekstrækkens tekst, som vi netop har hørt, tænkte jeg umiddelbart, at den 
tekst kunne jeg da ikke bruge i dag. Det er verdensbededag for børn i nød, og denne tekst handler slet 
ikke om børn. Skulle vi ikke hellere have taget teksten fra Markus 10 om, at Guds rige tilhører børnene? 
Og så alligevel … 
 
Hvorfor vokser så ufatteligt mange børn op i fattigdom og sult, uden skole, uden voksne til at tage sig af 
dem, med døden som sengekammerat – hvis de da overhovedet har en seng – langt fra alt, hvad der 
bare minder om Guds rige, som egentlig tilhører dem? Hvorfor? 
 
Fordi den livsholdning, som den rige mand i Jesu lignelse udviser, er den mest almindelige livsholdning i 
denne verden: Alt, hvad jeg ejer, og alt hvad jeg kommer i nærheden af, skal tjene mig, sikre mig et 
behageligt liv. Mit liv er det vigtigste i denne verden. 
Det lyder legitimt og logisk, for sådan tænker vi mennesker jo. 
 
Lige så logisk er det – hvis vi blot tænker os en smule om – at så længe det er den almindelige holdning 
og livsstil blandt mennesker, så længe vil der være mennesker, der ikke får del i det, andre regner for 
almindelige goder, som de har krav på, så børn må lede efter føden på de riges lossepladser. 
 
Jesus kalder det griskhed: Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger 
ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod. 
 
Et sted i baggrunden klinger et andet ord af Jesus med: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal 
alt det andet gives jer i tilgift. 
 
Jesus repræsenterer en verden og en verdensorden, der er diametralt modsat til vores. Han mere end 
repræsenterer denne anderledes verden – han bragte den ind i vor verden. Han kom til os med Guds 
rige, og han åbnede det rige for os – det rige, hvor den mindste er den største, og hvor det er saligere at 
give end at få. 
Han banede vej for os ind i det rige ved at gøre stik modsat den rige mand i lignelsen: ved at give sit eget 
liv for vor skyld. 
Han kalder os ind i det rige – der er fri adgang. 
 
Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift, sagde Jesus. 
I lignelsen sagde Gud til den rige mand: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. 
Umiddelbart er der noget, der skurer her: Alt skal gives jer – dit liv kræves af dig. 
Gave og krav. 
 
I lignelsen betyder det vel, at manden skulle dø den nat. Men tænk et øjeblik over udtrykket: Livet 
kræves af dig. 
Det er jo ikke kun i døden, at livet kræves af os. Enhver, der er forælder, ved, at det er en opgave, der 
kræver livet af os. 



Og enhver, der på sin egen krop eller i sit hjerte har mærket et andet menneskes nød, ved, at her er 
noget, som kræver livet af mig. 
 
Hvad gør jeg så, når jeg ser, hører, oplever det krav til mit liv?  
Skynder jeg mig at flygte ind i det velkendte – den logik og livsstil, som ligger mig nærmest: Mit liv er det 
vigtigste og dyrebareste i verden.? 
Eller vover jeg at følge Jesus ud i Guds riges åbne landskab, hvor jeg må give mig selv for den næste, der 
kræver livet af mig? 
 
Gør jeg det første, vil jeg finde mig selv spærret inde i mine store lader, som måske er bugnende fulde – 
men mit liv er tomt. 
Gør jeg det sidste, vil jeg se, at Guds gave og Guds krav ikke er modsætninger. Når livet kræves af mig, 
og jeg giver mig selv, da får jeg alt. 
 
Deri ligger håbet om et bedre liv for verdens børn i fattigdom og nød. 
Vi kan kræve af verdens regeringer, FN, hjælpeorganisationer, multinationale selskaber o.s.v., at de gør, 
hvad de bør i forhold til verdens nød og elendighed.  
Men det, der flytter på denne verdens uorden, er, når du og jeg vover med hele vort liv – alt, hvad vi er 
og har og kalder vort, at følge Jesus, som gav sig selv for os og for verden. 
 

Amen. 
 
 


