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TILL DIG SOM LEDARE 

Det material du nu har framför dig heter Alla på samma kula 

och riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias  

föreningar.  

 

Min förhoppning är att detta material ska ge dig som ledare  

redskap att använda för att i din lokala förening arbeta med  

insamling, solidaritet och internationella relationer.  

 

Materialet är uppdelat i fem olika delar utifrån ålder. Denna del 

riktar sig särskilt till barn mellan 13 och 15 år. Den innehåller 

tips på hur man kan arbeta med frågor som rör orättvisor, 

Mänskliga rättigheter, flyktingar, Gud, världen, solidaritet, 

pengar och olika etiska ställningstaganden.  

 

Alla på samma kula är också ett samlingsnamn för de  

internationella projekt Equmenia stödjer. Använd gärna detta 

material i kombination med det presentationsmaterial som ligger 

på hemsidan under varje specifikt insamlingsprojekt (Se 

www.equmenia.se/sammakula).   

 

 

 

Johanna Sahlin 

Insamlingsansvarig, Equmenia 
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ETT STEG FRAMÅT  

En övning med syfte att få perspektiv på hur olika människors förutsättningar kan se ut mellan 

men också inom länder. Övningen bygger på människors förförståelse men även fördomar. 

Därför är det väldigt viktigt att ge god tid för samtal och reflektion efteråt.  

 

 

 

 

INSTRUKTION  
Klipp isär alla karaktärskort (Se s. 6 och 7). Dela sedan ut ett karaktärskort till varje deltagare.  Den  

karaktären deltagaren blir tilldelad, ska denne sedan vara och agera utifrån. Utifrån beskrivningen får man 

t.ex. veta om man är man eller kvinna, rik eller fattig, gammal eller ung.  

 

Inled övningen med att deltagarna får lära känna sin egen och de andras roller genom att gå runt i rummet, 

hälsa och presentera sig för varandra. Efter en stund avbryts minglandet och alla får ställa sig på en lång 

rad.  

 

Gå sedan vidare med att läsa upp ett påstående högt och tydligt (Se s. 5). Välj några utifrån nedanstående 

förslag, eller kom på egna. Efter varje påstående får deltagarna ta ställning genom att antingen stå kvar, el-

ler  ta ett steg framåt. Varje gång påståendet stämmer överens med ens rollkaraktär, ska man ta ett steg 

framåt. Stämmer påståendet inte in får man stå kvar.  

Undvik att göra det till en tävling om vem som kommer först. Deltagarna ska istället fundera och försöka ta 

ställning utifrån sin karaktär. Förklara också att ibland kan man inte veta, och då får man gissa ett rätt svar 

för sin karaktär.  

 

REFLEKTION 

När påståendena är slut är det viktigt att ta tid för reflektion. Fundera tillsammans kring vilka roller ni har 

haft, hur ni har tolkat dem och om det skedde någon förändring under övningens gång. Nedan följer förslag 

på samtalsfrågor att utgå ifrån:  

 

- Varför kom den personen så långt/ kort? 

- Hur kändes det att gå framåt/stå kvar? 

- Hur det kändes det att identifiera sig med karaktären? 

- Vad fick den här övningen dig att fundera på? 

- Vad säger den här övningen om verkligheten? Vad kan vi lära oss? 
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- Jag kan dricka vatten ur kranen 

-  Jag har el hemma  

-  Jag åker bil till jobbet eller skolan 

-  Jag går, eller har gått, i skolan  

-  Jag känner att jag kan bli vad jag vill  

-  Jag har åkt flygplan någon gång 

-  Jag kan läsa 

-  Jag ser positivt på framtiden 

-  Jag har alltid mat att äta när jag är hungrig  

-  Jag känner mig trygg 

-  Mitt förstaspråk, min religion och min kultur respekteras i samhället 

som jag lever i  

- Mina åsikter räknas  

- Jag har en dator hemma  

- Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg   

- Livet hade varit enklare om jag hade haft en annan hudfärg  

- Jag kan/kommer att kunna rösta på vilket parti jag vill  

- Om jag blir sjuk, kan jag få åka ambulans, få vård och medicin  

- Jag skulle tjäna på att världen var mindre orättvis 

- Jag tjänar på att världen är orättvis 

- Jag tittar på TV minst 1 timma varje dag   

- Jag får vara kär i vem jag vill 

- Jag får tro på vilken Gud jag vill 

- Jag känner mig rädd när jag går hem på kvällarna  
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Du heter Kalle och är 25 år. Du pluggar ekonomi i  

Göteborg, och tror inte på Gud.  

Du heter Malin, är 15 år och bor i Gävle. Du går i 9:an och bor med din  

ensamstående mamma.  

Du heter Annike, är 79 år och bor i Danmark. Du sitter i rullstol. 

Du heter Barack Obama och är USA:s president.  

Du heter Maureen, är 16 år och bor i Sydafrika. Din mamma är sjuk i AIDS, så du 

tar hand om dina fem yngre syskon. Du är kristen.  

Du heter Aaron, är 18 år och bor i USA. Du går i skolan, och jobbar extra i en kiosk. 

Du är kär i Sam.  

Du heter Parshi, är 7 år och bor i Indiens största slum tillsammans med din lillebror 

och storasyster.  

Du heter Lee och är 24 år. Du jobbar som sömmerska på en textilfabrik i Kina.  

Du heter Roberto, är 40 år och arbetar som jordbrukare i Bolivia.  

Du heter Svetlana, är 49 år och bor i Ryssland. Du är arbetslös.  

Du heter Somchai, är 29 år och arbetar som taxichafför i Thailand. Du har fyra barn 

och är buddist.  
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Du heter Sharzad, är 37 år och är född i Iran. För två år sedan flydde du till Sverige, 

och du väntar fortfarande på att få uppehållstillstånd.   

Du heter Danielle, är 33 år och arbetar som bananplockare i Ecuador.  

Du heter Grace, är 24 år och arbetar som engelsklärare på Tanzanias landsbygd.  

Du heter Bertil, är 96 år och bor på ett äldreboende utanför Malmö.  

Du heter Nurujumati och kommer ifrån Kongo. Du är 58 år, blind och bor hemma 

hos dina barn.  

Du heter Florina, är 22 år och bor i Rumänien. Du jobbar i en liten matbutik, men 

drömmer om att bli jurist.   

Du heter Estelle Bernadotte och är snart två år gammal. Du är Sveriges  

yngsta prinsessa.  

Du heter Johan och är 5 år. Du bor i en villa tillsammans med din mamma, pappa 

och hund. Du sitter i rullstol.   

Du heter Cyndia, är 39 år och arbetar på en bank i Sydafrika.  

Du heter Zlatan Ibrahimovic. Du är född i Malmö, är 33 år och är en av   

Sveriges mest kända fotbollspelare.  

Du heter Jim, är 45 år och jobbar på Mc Donalds i Boden. Du vann 3 miljoner   

kronor förra veckan.  
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EN ORÄTTVIS FEMKAMP 

INSTRUKTIONER  
Övningen inleds med att varje deltagare får dra en lapp ur en korg. På lappen står antingen siffran 0 eller 

siffran 1. Av tio deltagare, ska endast två kunna få siffran 1. Ett alternativ till lottningen är att dela ut  

roller till deltagare du själv har bestämt. Kanske kan det finnas en poäng med att de starkare personlighet-

erna i gruppen, får pröva på att vara en 0:a, och att de svagare får vara nummer 1. På så sätt kan övningen 

också fungera som en gruppdynamisk övning.  

 

När alla deltagare har fått en siffra, berättar du att de alla ingår i en tävling där de ska delta i fem olika 

moment. Deltagarna tävlar individuellt och det handlar om att få så många poäng som möjligt. Före varje 

tävlingsmoment går du igenom reglerna tydligt. Reglerna för deltagare med siffrorna 0 respektive 1, skil-

jer sig oerhört mycket ifrån varandra. 0:orna har alltid sämre förutsättningar att vinna än vad 1:orna har. 

Du ska inte låtsas om att lagen får olika förutsättningar, utan presentera reglerna som helt naturliga.  

 

FÖRSLAG PÅ TÄVLINGSMOMENT  

 
1. BOWLING  

 Skapa en bowlingbana genom att ordna tomma petflaskor i en trekant med spetsen mot banan och basen 

mot väggen. Markera platsen att kasta på ett lagom avstånd. 1:orna får sedan börja att spela bowling med 

fotboll som bowlingklot. Därefter är det 0:ornas tur, de får då göra samma sak, men med en tennisboll.  

 

2. STOLSTAFETT  

I detta moment tävlar 0:orna respektive 1:orna i varsitt lag. Tävlingen går ut på att varje lag ska förflytta 

hela sitt lag från en punkt till en annan utan att nudda golvet. Till sin hjälp har lagen ett antal stolar. 

1:orna får varsin stol plus två extra, men 0:orna får så få att de knappt får plats, trots att de får trängas  

ordentligt. Antalet stolar beror alltså på hur många 0:orna är. På given signal ska alltså lagen med hjälp 

av stolarna förflytta sig på stolarna från en sida av rummet till en annan. Alla medlemmar i det segrande 

laget får 5 poäng var.  

 

Denna övning är en bra introduktion till att prata om olikheter i världen och att det vi tar 

för givet inte är självklart. Nedan följer förslag på olika grenar som skulle kunna ingå i en 

femkamp, men självklart kan du utforma grenarna på ett sätt som passar just din verk-

samhet eller åldersgrupp. Skulle du vilja genomföra övningen på tex. ett idrottsläger eller 

liknande, kanske du skulle kunna använda dig av vanliga bollsporter, men förändra regler 

och förutsättningar. På samma sätt skulle du också kunna ”scoutanpassa” tävlingsmo-

menten och på så sätt bredda femkampens användnings-områden.  
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3. HÄMTA SAKER  

Ge varje deltagare en lista på 10 olika föremål, tex. en svart strumpa, ett levande djur, ett bananskal, en 

bok, ett löv, en halsduk och en ballong. På 1:ornas listor ska det stå föremål som är lätta att hitta, men på 

0:ornas listor står betydligt svårare saker. Anpassa därför listornas innehåll utifrån den miljö ni befinner 

er i. Varje hittat föremål ger en poäng.  

 

4. BILRACE  

Ge varje deltagare ett snöre med en leksaksbil fastknuten i ena änden, och en penna i andra. Placera alla 

bilar på en markerad startlinje på ett bord eller på ett golv. På given signal är det deltagarnas uppgift att 

snurra in snöret genom att snurra på pennan. Den vars leksaksbil blir insnurrad snabbast vinner 10  

poäng.  

 

 

5. VATTENSTAFETT 

I denna övning tävlar 1:orna i ett lag, och 

0:orna i ett lag. Placera ut två vattenfyllda 

hinkar bredvid varandra. En bit därifrån 

ställer du två tomma hinkar. 1:orna  

tilldelas varsin djup tallrik, 0:orna  

varsin sked. 1:orna ställer upp sig vid en 

tom hink, 0:orna vid den andra. På tid är 

det sedan dags att flytta vattnet från den 

fyllda hinken till den tomma. Detta kan 

deltagarna göra genom att springa mellan hinkarna och flytta vattnet med hjälp av antingen en tallrik eller 

en sked. Efter några minuter är tiden ute. Då mäter du varje lags vattenmängd med ett litermått. Alla del-

tagare i det vinnande laget får sedan 10 poäng var.  

 

LUNCHPAUS  

Bryt halvvägs, genom att berätta att det är dags för lunch. 1:orna får ta plats vid ett fint dukat  

bord med vikta servetter, ljus och glas på fot. De passas sedan upp av servitriser samt får massage och  

glass. 0:orna får sätta sig på en filt på golvet. De får 2 knäckebröd och en skål med vatten att dela på.   

 

SAMTAL OCH REFLEKTION  
Efter övningen är det väldigt viktigt att ta sig tid för ett samtal, där deltagarna får  

berätta sina upplevelser av övningen. Hur kändes det att vara en 1:a, respektive 0:a? Diskutera olika  

reflektioner, reaktioner och frustrationer. Låt alla deltagare få möjlighet att prata och säga sina åsikter. 

Därefter funderar ni tillsammans på om, och i så fall hur, de här lekarna har med verkligheten att göra. 

Finns det 0:or och 1:or i världen på riktigt? Kan man i så fall välja om man vill vara en 0:a eller en 1:a, 

eller vem bestämmer det? Berätta sedan att det finns rika och fattiga i världen, och att många fler männi-

skor är fattiga än rika. Om vi är fattiga eller rika eller var i världen vi blev födda, är ingenting vi själva 

har kunnat välja, utan det är en lott vi har blivit tilldelade. Självklart kan saker och ting ändra sig under 

livets gång, att en rik människa kan bli fattig, och att en fattig människa kan bli rik. I vilket fall föds vi 

med olika förutsättningar att bli rika respektive fattiga. Vi får därmed också olika förutsättningar att 

vinna och delta i livets olika moment. Fundera sedan tillsammans på vilka orättvisor som finns i världen 

idag samt vilka orättvisor som har belysts genom ovanstående tävlingsmoment.  

 

Vad står det i Bibeln om rättvisa och  

solidaritet? Leta i Bibeln och se vad ni kan 

hitta! Fundera vidare tillsammans med  

deltagarna kring hur ni skulle kunna vara med 

och göra skillnad för människor i er  

omgivning. Hur kan vår ungdomsgrupp få 

vara med och göra världen lite mer  

rättvis? Samla ihop gruppens idéer och  

omsätt alla som går i praktiken!  
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VÄRDERINGSÖVNINGAR 

Att använda sig av värderingsövningar fungerar bra som utgångspunkt för diskussioner 

kring ämnen som kanske inte har givna svar. Genom att låta deltagarna ta ställning till olika 

påståenden i början av en workshop eller samling kan värderingsövningen fungera som en 

bra introduktion. I andra sammanhang kan den användas som ett verktyg för att väcka tankar 

och få syn på sina egna, och andras, fördomar och värderingar.  Nedan följer förslag på tre 

olika övningar att använda sig av Termometern, Heta stolen och Fyrahörnsövningar.  

 

HETA STOLEN  

Placera stolar i en ring. Det ska finnas en stol till varje deltagare. Uppmana alla att sätta sig i ringen. Däref-

ter läser du upp ett påstående (Se nästa sida). Om man som deltagare håller med om påståendet, måste man 

resa sig och byta plats med någon annan. Håller man däremot inte med, sitter man kvar på sin stol till nästa 

omgång. Efter varje påstående kan du uppmana några deltagare att motivera varför de sitter kvar alternativt 

har flyttat på sig. Varför sitter du kvar? Hur tänker du?  Varför? 

 

TERMOMETERN  

Även denna värderingsövning genomförs gärna i ett stort rum med stor golvyta. Berätta för deltagarna att 

det ligger en osynlig termometer på golvet. Längst åt ena hållet är det väldigt kallt. I andra änden av  

termometern är det väldigt varmt. Därefter berättar du för deltagarna att du kommer att läsa upp olika  

påståenden (Se nästa sida). Efter varje påstående ska deltagarna placera sig på termometern på den grad 

som representerar hur mycket de håller med om påståendet. Den varma sidan är för dem som håller med 

helt och fullt, och den kalla för dem som inte håller alls. Efter varje påstående kan du som ledare be några 

berätta och motivera varför de har valt att ställa sig där de står. Varför står du här? Hur tänker du? Varför?  

 

FYRAHÖRNSÖVNINGAR 

Denna värderingsövning genomförs med fördel i ett stort rum med stor golvyta. Du som ledare inleder med 

att berätta att du nu kommer med fyra påståenden (Se nästa sida). Varje påstående representeras av ett hörn 

av rummet, som du som ledare tydligt pekar ut inför varje ny omgång. Det är sedan deltagarnas uppgift att 

ta ställning till påståendet genom att gå till det hörn som representerar deras åsikt. Efter varje omgång ber 

du ett par från varje hörn att berätta och motivera sitt ställningstagande inför hela gruppen. På så sätt kan 

övningen fungera som utgångspunkt för efterkommande diskussion.  
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PÅSTÅENDEN 

 Nedan följer förslag på påståenden att använda i övningarna Heta stolen och Termometern.  

 

- Alla människor är lika mycket värda  

- Världen är rättvis 

- Det går att få fred i hela världen 

- Det finns fattiga människor i alla länder  

- Ibland är det bra med krig  

- Sverige är ett jämställt land    

- Alla konflikter går att lösa  

- Vi kristna har ett extra stort ansvar att dela med oss av det vi har 

- Jag kan förändra världen  

- Jag är så trött på allt prat om klimatförändringar, kompostering och återvinning  

- Det är viktigt att kyrkan reagerar mot orättvisor 

- Jag är rädd för att bli fattig   

- Jesus tycker det är viktigt med rättvisa 

- Jag kan säga vad jag vill, när jag vill och var jag vill  

- Jag hjälper dom som blir mobbade på min skola 

- Det är viktigare att ta itu med svält än med miljöförstöringar  

- Jag är beredd att sänka min levnadsstandard och leva enklare för att någon annan ska kunna få det bättre  

- Det är viktigare att få slut på fattigdomen, än att få slut på miljöförstöringen   

 

 Nedan följer förslag på påståenden att använda i Fyrahörnsövningar.   

 

Vilken fråga är viktigast för en bättre värld?  

1. Fattigdom 

2. Miljö 

3. Jämställdhet  

4. Eget svar  

 

Vem bör ta ansvar  för att är stoppa fattigdomen och 

göra världen mer rättvis? 

1. Politiker och mäktiga ledare, tex. Barack Obama  

2. Hjälporganisationer, tex. Röda korset och Amnesty  

3. De fattiga själva  

4. Eget svar  

 

Vem bör ta ansvar för att ta hand om flyktingar? 

1. Det egna landet 

2. FN 

3. De rika länderna  

4. Eget svar  

Vem bör ta ansvar för att få stopp på klimat- 

förändringarna?  

1. Jag själv tillsammans med oss alla    

2. Politiker och mäktiga ledare 

3. Det är ingen idé, det kommer inte att gå att 

stoppa klimatförändringarna  

4. Eget svar  

 

I Bibeln uppmanar Gud oss människor att  

ta hand om hans skapelse. Hur kan vi göra  

det på bästa sätt? 

1. Skriva brev till makthavare, delta i  

demonstrationer, protestera och reagera.  

2. Åka buss istället för bil, panta burkar, köpa 

ekologiskt och bli vegetarian.  

3. Skänka pengar till organisationer som jobbar 

för en bättre miljö, tex. Greenpeace.  

4. Eget svar  
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DINA RÄTTIGHETER 

  

INSTRUKTIONER  
Dela upp deltagarna i grupper om fyra-fem personer i varje. Introducera kort med att berätta om FN:s barn-

konvention (Se faktarutan nedan). Klipp isär lapparna på sida 2 och 3, och ge sedan varje grupp 15 lappar 

med en rättighet på varje lapp. Berätta för grupperna att nu har barnkonventionen ändrats, så nu har de 

endast rätt till 10 rättigheter. Deras uppgift blir att välja bort fem. De får fem minuter på sig. 

 

När övningen är slut, är det viktigt att ta god tid för reflektion och diskussion.  

Låt alla grupper motivera sina val och berätta för varandra hur tankarna har gått.  

Nedan följer förslag på samtalsfrågor  

att utgå ifrån.  

 

- Var några rättigheter lätta att stryka? 

- Hur tänkte ni när ni valde bort rättigheter?  

- Var ni överens inom gruppen?  

- Vilka  blir konsekvenserna av att stryka rättigheter? 

- Beskriv så tydligt som möjligt hur det är att leva i 

ett land som saknar de rättigheter ni har tagit bort. 

 

 

 

 

Ge gruppen fem minuter till att stryka  ytterligare fyra rättigheter. Diskutera frågorna ovan igen, och låt 

varje grupp motivera sina val. Avsluta övningen med att grupperna alla tillsammans får komma överens om 

vilka 5 rättigheter som de anser är allra viktigast.  

 

  

 

  

 

 

 

 

Barnkonventionen är ett dokument som 

Förenta Nationerna (FN) har skrivit.  

Barnkonventionen består av 54 olika  

artiklar, eller punkter, som var och en 

innehåller regler om hur alla barn under  

18 år ska behandlas. Där står också vilka  

rättigheter alla barn har, bara för att de  

är barn. En rättighet är något som  

barn och unga behöver och har rätt till.  
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Rätten att gå i skolan. 

Rätten att äta dig mätt. 

Rätten att utöva den religion du vill. 

Rätten att tala ditt eget språk. 

Rätten att söka skydd i ett annat land vid behov.  

Rätten att få vila, fritid och semester.  

Rätten att vara med i en förening och demonstrera. 

Rätten att ha ett arbete med en lön som räcker att leva på. 

Rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell  

läggning eller funktionshinder.  

Rätten att säga och tycka vad du vill.  

Rätten att inte utsättas för våld.  
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Rätten att få rösta i politiska val. 

Rätten att ha tillgång till sjukvård. 

Rätten att ha ett eget hem. 

Rätten att lyssna på vilken musik du vill.  

Rätten att utbilda dig till det du vill.  

Rätten att få vara ihop med vem du vill.  
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ATT FLY 

INSTRUKTION  
Ge deltagarna 30 sekunder att skriva ner föremål som betyder mycket för dem. När sekunderna är slut,  

paras deltagarna ihop två och två för att visa sina listor för varandra. Uppmana dem att berätta varför de valt 

just de föremålen, och varför just de betyder så mycket för dem. Ge sedan deltagarna i uppdrag att stryka 

alla föremål utom tre. Vilka föremål känns allra viktigast för dig?  

 

Gör sedan samma övning, men nu lista nu viktiga personer. Deltagarna får 30 sekunder på sig att skriva ner 

de människor som betyder mest för dem. Låt deltagarna delge sina nya listor för varandra i paren. Därefter, 

får de, precis som med föremålen, stryka alla viktiga personer utom tre. Vilka människor betyder allra mest 

för dig?  

 

Berätta för deltagarna att på många platser i världen tvingas människor att lämna sina hem och fly för att 

inte bli dödade eller tvingade att sitta i fängelse. Precis som i den övningen vi nyss har gjort tillsammans, 

tvingas människor att lämna sina hem och hastigt bestämma vilka saker som verkligen är viktiga och  

betyder något för dem.  På samma sätt tvingas de att lämna vänner och familj. När det är krig går det inte att 

vänta in alla man tycker om för att fly tillsammans. För många människor är det en verklighet att tvingas fly 

ensamma och lämna kvar de människor som de älskar mest.  

 

Ge sedan möjlighet för samtal och diskussion. Gå gärna vidare genom att prata om hur flyktingsituationen 

ser ut idag.  Använd er gärna av verkliga exempel från tidningar. En viktig utgångspunkt för diskussion kan 

vara FN:s barnkonvention, se länken nedan.  

I Bibeln kan vi läsa många exempel på hur Jesus vill att vi ska ta hand om varandra, och på hur vi ska  

bemöta människor vi aldrig har träffat. Leta i Nya Testamentet och se vad ni hittar! Fundera på hur ni skulle 

kunna omsätta det Jesus säger i praktiken, vad skulle ni kunna göra där ni bor? Prata med kommunen och 

undersök vilka behov som finns!  

Titta gärna vidare på följande hemsidor:  

www.migrationsverket.se 

http://www.unric.org  

http://unicef.se/barnkonventionen 

  

            

 

            

            

            

       

http://www.migrationsverket.se
http://www.unric.org/
http://unicef.se/barnkonventionen
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BÖNESTATION 

 Att konkretisera vår bön genom att göra den till en aktiv handling, är något som kan hjälpa 

oss att be. I samband med insamling och bön för människor i olika delar av världen passar 

nedanstående bönestation bra. Spela gärna lovsång i bakgrunden.  

 

Du behöver en stor världskarta, en anslagstavla och färgglada knappnålar.  

 

INSTRUKTIONER  

Spänn upp en stor karta på en anslagstavla. Placera en ask med färgglada knappnålar bredvid.  

 

Uppmana deltagarna att gå fram till kartan och titta på den en stund. Fundera på om det finns någon plats på 

kartan som betyder något speciellt för dig.  Finns det någon särskild ort, stad eller något land som du vill 

bära i bön - idag och framöver? Placera en färgglad knappnål på den plats du väljer, som en symbol för din 

bön.  

 

 

 

 

 

Vill ni be för den lokala orten eller för det land ni  

befinner er i? Använd då en karta över en enskild stad 

eller över ett specifikt land.  
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GUD OCH PENGAR  

 

INSTRUKTIONER  

Nedan följer några utdrag ur Bibeln som handlar om fattigdom, rikedom och pengar.  

Fundera tillsammans kring vad begreppen fattigdom och rikedom egentligen betyder. Försök 

fylla orden med innehåll! Vem är egentligen fattig, och vem är egentligen rik?  

Vem bestämmer det? Vad säger Jesus om rikedom och fattigdom? Och vad har hans ord för 

konsekvenser för mig, dig och kyrkan idag?  

 

Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren, 

din Gud, vill ge dig, skall du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din  

fattige broder. Nej, du skall öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver (5 

Mos 5:7-8). 

 

Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd  

inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din 

rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när 

du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån 

och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta 

fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag. Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödem-

arken och ger styrka åt benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet 

aldrig sinar (Jes 58:7-11) 

 

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så 

osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, 

att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en 

skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. (1 Tim 6:17-19) 

 

I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren 

Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.” (Apg 20:35)  

 

En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. (Ord 11:25) 

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla 

skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din 

skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21) 
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BÖNETIPS 

Nedan hittar du två böner som kan passa i gudstjänster eller andra samlingar som handlar 

om insamling, solidaritet och internationella frågor. Det är böner som kan sätta ord på den 

längtan vi kan känna efter att få vara med och göra skillnad, men också böner som kan få 

bli en hjälp att lämna det vi inte kan förstå, till Jesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Må Gud välsigna dig med obehag 

inför enkla svar, halvsanningar och ytliga  

relationer, så att du får leva på djupet av ditt 

hjärta. 

 

Må Gud välsigna dig med vrede 

över orättvisor, förtryck och utsugning 

så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. 

 

Må Gud välsigna dig med tårar 

att fälla över dem som drabbas av lidande,  

övergivenhet, hunger och krig, 

så att du kan sträcka ut handen och trösta dem 

och förvandla deras smärta till glädje. 

 

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt  

mycket dåraktighet för att du ska kunna tro  

att du kan få betyda något för världen, 

så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt 

för att komma med rättvisa och godhet till 

alla våra barn och fattiga. 

 

I vår Herres Jesu Kristi namn. 

Amen 

 

Philip Yancey  

 Franciskus bön  

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.    

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.  

Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.  

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. 

Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.  

Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. 

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.. 

Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.  

Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.  

Låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad,  

som att trösta,  

Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,  

Inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.   

 

O, Gudomlige Mästare, 

Låt mig sträva efter inte så mycket efter att bli tröstad, 

som att trösta,  

inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, 

inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.  

 

Ty det är genom att ge, som man får, 

genom att förlåta, som man blir förlåten,  

och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.  

Jesus,  

Tack för at vi får vara dina minsta,  

som du tycker så mycket om. 

Hjälp oss att älska andra människor  

och att med dina ögon se på dem  

Lär oss att tycka om att ge  

och att på varandra som syskon se            

       Amen  


