
FREDSANDAKT FÖR UNGA:  

VEM HAR RÄTT...?  
 

(Från gamla stiftsrådets material Andakt i skolan 2/1994) 

 

 

Börja andakten med att fråga hur många som under det senaste dygnet varit med om ett 
gräl. (Efter lite självrannsakan brukar naturligtvis ganska många sträcka upp den.). Fortsätt 
sedan med att fråga hur många som hade rätt i sitt senaste gräl. 
 
Ett gräl beror oftast på att två mänskor - båda två - tycker att jag har rätt och du har fel. Hur 
ska man veta vem som har rätt och vem som har fel? Även i en massa andra situationer i 
livet hamnar vi ofta att fundera över hur vi skal) veta vem som har rätt och fel, eller vad 
som är rätt och fel. 
 

Den kristna tron och Bibeln talar mycket om det här. Det finns en massa med lagar, påbud 
och råd som hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel. Även för situationer om vilka det 
inte finns några lagar, påbud osv. finns det faktiskt i Bibeln en mycket god allmän princip 
som kan hjälpa oss att veta vad (eller vem) som är (har) rätt etter fel. 
 
I GT finns det en berättelse om “den vise kung Salomo’ som illustrerar den här principen. 
Det berättas att man en gång förde fram två kvinnor och ett barn till honom. Båda 
kvinnorna sade att “barnet är mitt” - och Salomo blev tvungen att avgöra vem som hade 
rätt och vem som hade fel! Salomo befallde då att man skulle låta hugga barnet i två delar 
och ge en del åt var kvinna. Den ena kvinnan tyckte att det var en bra lösning. ”Det är 
bättre att ingen av oss får barnet än att jag inte skulIe få det”, tänkte hon. Den andra 
kvinnan blev helt utom sig och bönade och bad att barnet skulle få leva. ”Ge barnet till den 
andra kvinnan’, sade hon - “huvudsaken är att barnet får leva!”. Då visste Salomo att det 
var den kvinnan som var den riktiga mamman - därför att var hon som visade mest kärlek 
till barnet!  
 
Det här är en av Bibelns viktigaste principer. Det är den som visar mest kärlek som har 
rätt. Jesus underströk det här när han en gång sade att lagar, påbud och råd som finns i 
Bibeln kan sammanfattas med orden ”Du skall älska Gud ... och du skall älska dina 
medmänniskor.” 
 
Det här kan vara skäl att tänka på speciellt här i skolan där ni hela tiden möter en massa 
andra människor och lätt kan hamna i olika konflikter där ni tvingas tänka på vad som är 
rätt och fel, eller vem som har rätt eller fel. 
 
Och kom speciellt ihåg nästa gång du kommer i gräl; det är inte alltid den som vet mest 
som har rätt, det är inte den som får sista ordet som har rätt, det är inte ens den som 
strängast följer olika regler som har rätt - utan det är den som visar mest kärlek som har 
rätt. 
 
– Stefan Vikström, flygkapten. Jobbade som ungdomsledare när han skrev denna andakt 


