
Predikan i Forsdalakyrkan fredagen den 22/10 2010. 
Predikotext:  
Övriga texter: 
Tema: Mänskliga rättigheter 
Typ av gudstjänst: Temamässa/Ungdomsmässa 
 
Inledning 
Den här kvällen har ett slags tema: ”Mänskliga rättigheter” lite på 
grund av att det i helgen är FN-dagen, men mycket för att få ännu ett 
tillfälle att berätta för dig, att vi ska kunna påminna varandra om att: 
”du är värdefull, du har dina rättigheter som människa: FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter börjar:  
 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De 
har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot 
varandra i en anda av gemenskap 

 
Alltså: du är värdefull, du har rätt att bli älskad, inte hatad, du är 
viktig. och det gäller inte bara dig, utan oss alla, vi är viktiga, vi är 
värdefulla.  
 
Jag har frågat runt lite om vad människor tänker om mänskliga 
rättigheter och ett svar som jag fick var, ungefär:  
 

Om jag skulle prata om alla rättigheter som människor har så 
skulle jag få prata länge! 

 
Det tyckte jag var vist sagt, som om Gud själv hade sagt det!  
  

Om jag skulle prata om/räkna upp alla mänskliga rättigheter så 
skulle jag få prata länge! 

 
Och ändå, ändå så ser det ut så här:  
 
 
 

Hot 
Våld 
Svält 
Nöd 
Krig 
 
Det finna inte bara ondska långt borta, några bilder och orden  
Utanför 
Ensam 
Mobbning 
 
Hur kan man tala om mänskliga rättigheter då? Och hur kan man tala 
om Gud när allt det här finns? När alla denna ondska drabbar 
människor?  
 
Från början 
Gud tänkte sig givetvis inte att det skulle se ut på det här viset när vi 
en gång skapades, utan vi skapades till att likna Gud - alltså att vara 
fulla av kärlek, godhet, värme och vilja gemenskap - men vi 
skapades också lika Gud på så sätt att vi är viktiga, du är på riktigt, 
jag är verklig!  
 Det vi gör, det vi väljer, det vi säger etc. är på riktigt, för Gud 
gjorde oss också lika honom på så sätt att vi är fria, vi har fått en 
egen vilja, vi har en fri vilja. Och det har alla människor.  
 
För alla människor, för dig och mig, gäller att samma hand kan både 
slå och smeka. Samma hand kan både bära kniv och döda, och kan 
förbinda sår.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Att dela med sig 
I vår värld finns det tillräckligt mycket mat för att svält aldrig skulle 
behöva finnas, i vår värld finns det tillräckligt mycket mark så att 
ingen ska behöva bo där översvämningar och tsunamis kan ske, det 
finns tillräckligt mycket resurser så att alla skulle kunna ha det bra, 
kunna få stöd och medicin etc.  
 
Men du och jag väljer att inte alltid bry oss, andra med mer makt än 
oss väljer också att inte bry sig utan istället bry sig mest om sig 
själva.  
 Vi tillsammans som inte gör vad vi kan för att hjälpa vi och 
andra gör så att jorden splittras, eller kanske man kan säga vi 
fängslar jorden, binder den så att den inte fungerar. Vi kan här också 
tänka på miljöförstöringar etc.  
 
Allt detta gör att människor lider. 
 
Ondskan närmare 
Kanske upplever vi det onda närmare? Kanske gör det ont i magen 
när vi tänker på skolan, på vänner, har vi vänner?  
 Är vi ensamma? Vår familj, den kan svara rena kaoset, dårhuset, 
ett litet krig varje dag?  
 Mobbning, våld, fattigdom, att vara utanför m.m., allt det finns 
här, nära, kanske för oss alla, eller för många av oss alldeles för 
ofta!? Vi drabbas av ondska och mörker.  
 
Guds alternativ till ondska och mörker 
Vår ondska, och andras ondska, sprider mörker omkring oss och tar 
ifrån oss våra mänskliga rättigheter, men Gud vill något annat: 

 
Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus. (Johannesevangeliet 8:12) 

 
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 
(Johannesevangeliet 1:5) 

Jesus är ljuset som lyser upp vilket mörker som helst, Jesus är den 
som har all makt i himlen och på jorden, Jesus längtar efter oss alla, 
Jesus längtar efter dig, han säger:  
 

Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och 
öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och 
han med mig. (Uppenbarelseboken 3:20) 

 
Förstår vi? 
Förstod ni? Förstår vi? Jesus står bredvid oss och vill vara med oss. 
han som är kärleken, godheten, den som har all makt i himlen och på 
jorden vill vara vän med just dig, vill vara vän med mig!  
 
Gud vill ge oss något mer än enbart grundläggande mänskliga 
rättigheter, Gud vill ge oss gudomliga rättigheter:  
 

Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt 
alla som tror på [Jesus] namn (Johannesevangeliet 1:12) 

 
Vad betyder det då?  
Jo att vi inte är ensamma, vi får när vi tror på Jesus den helige Ande 
(som också kallas ”Hjälparen” i oss, i våra hjärtan), vi har en 
mamma/pappa med all makt i himlen och en storebrorsa i Jesus med 
oss varje dag.  
 
Uppgift 
Det ger oss också en stor uppgift, att med den kraft och den kärlek 
som vi får av den helige Ande/Hjälparen så får vi lysa upp våra egna 
liv och andras, Gud uppmuntrar oss att be om hjälp att göra det goda, 
att använda våra händer till att ge, till att smeka, till att förbinda sår 
och göra annat som är gott.  
 
 
 
 
 



Utmaning! 
Detta var lite, lite om vad Gud vill oss, lite, lite om vad Gud vill dig. 
Lite, lite om det stora som livet tillsammans med Gud innehåller.  
 Uppmana och utmana: ett steg till, öppna vår dörr och släppa in 
Jesus lite mer och ta emot allt det goda som han vill ge och våga 
förvänta oss att Jesus vill göra något i ditt liv, i mitt liv.  
 Och att våga tro på Guds stora kärlek till dig! 
 
Den kärlek som gjorde att Jesus dog på korset för dig, för mig, för at 
vi ska ha möjlighet att leva tillsammans med Gud och att räddas 
ifrån döden. 
 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de 
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 
(Johannesevangeliet 3:16)  

 


