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Lektionspaket om mission för  

skriftskolornas hjälpledarutbildning  
 

 

Materialet behandlar följande ämnen: klimatförändringarna, fred och försoning, bibelöversättning, 

kärnan i den kristna tron, att leva med funktionshinder, bön, fattigdom och ojämlikhet. Dessa är 

centrala områden i församlingarnas missionsinsats genom Finska Missionssällskapet.  

Ämnena är de samma som i Spårningen för konfirmanderna med 7 stationer, men det här är en 

fördjupad kurs för hjälpledarna. Lektionspaketet är utarbetat för den som utbildar hjälpledarna. 

Materialet kan också användas helt fristående.   

Målsättning:  

- att hjälpledarna har insikt i ovannämnda ämnen och i det missionsarbete som församlingen 

utför tillsammans med Finska Missionssällskapet  

- att hjälpledarna vet hur de kan vara med om att stöda missionsarbetet och upplever det 

meningsfullt. 

Upplägg: 

- inledning 

- vad säger Bibeln 

- diskussion/aktivitet 

- glimtar från världen (länkar till videor, bildpresentationer) 

- bön och sångförslag 

- utmaning* 

*Varje ämne är knutet till ett insamlingsprojekt. Hjälpledarna får bekanta sig med dem och 

utmaningen är att välja ett understödsmål som de samlar in pengar till. Om de vill kan de utmana 

konfirmanderna att också delta. Låt dem själva kläcka idéer hur insamlingen förverkligas. Några tips 

finns längst ner i lektionspaketet. 

 

Introduktion till mission 

Vår kyrka och våra församlingar är delar av den världsvida kyrkan. I Bibeln uppmanar Jesus den 

som vill följa honom att gå ut med evangeliet till hela världen – evangeliet om en Gud som bryr sig 

om människan och hela sin skapelse. Liksom Jesus blev sänd av Gud till världen sänder han oss 

ut i världen (Joh 20:21). 

Vad är mission? 4 bra frågor om mission (videons längd 7 min 54 s) 

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. Kyrkans 

budskap om tro, hopp och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för missionssällskapets 

arbete i över 160 år.  

Videon består av fyra delar som också kan visas separat. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6RUaGoZaQ4&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=5 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6RUaGoZaQ4&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=S6RUaGoZaQ4&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=5
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Station 1 Klimatförändringarna 

Inledning 

Samtala med hjälpledarna om deras förhållande till naturen. Vilka dofter, synintryck, ljud eller något 

annat påverkar dem starkast? Känns naturen trygg eller hotfull? 

Vad säger Bibeln?  

Utdrag ur Tre skäl till att kristna bör arbeta för att hejda klimatförändringarna. Text Kati 

Kemppainen.  

De destruktiva följderna av klimatförändringen drabbar de svagaste och fattigaste allra värst, det ser 

man redan bevis på i flera länder. Väderleken växlar mellan ytterligheter och är svår att förutspå. 

Det gör att många familjer som redan är fattiga nu saknar mat, vatten och en möjlighet att försörja 

sig. Som kristna kan vi inte fly vårt ansvar för andra människor: Jesus uppmanade sina lärjungar att 

försvara de svaga, fattiga och förtryckta och på det sättet göra Guds rike synligt. 

Vår uppgift är att främja rättvisa. Då Jesus talar om att Guds rike är här inbegriper det en strävan att 

arbeta för det som är rimligt och rätt för alla. Hela skapelsen ropar efter befrielse. Klimatförändringen 

accelererar snabbare än vi kunnat förutspå. Såväl människan som skapelsen lider. Nu är det dags 

för oss att ångra oss och ändra vårt tänkesätt. Vi har handlat fel och i strid med Guds vilja då vi låtit 

detta ske. Kyrkorna bör ta sitt ekologiska ansvar på allvar och arbeta för de fattigaste och för hela 

skapelsens bästa. Då besannas budskapet om Guds kärlek och ett evigt liv. 

 

Bibelcitat och diskussionsfrågor hittar du i presentationen Kyrkan och klimatförändringarna. 

Koppla upp till nätet och gå in på:  

https://app.seidat.com/presentation/shared/obBMFFcekQtn4LBDN 

 

Videor 

Skanna QR-koden och kom på besök till Kishapu i Tanzania!  

Så här tacklar byborna klimatförändringarna.  

(Videons längd 1 min 21 s.)  

 

 

Hur påverkar klimatförändringarna (videons längd 2 min 16 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=yqEJzHxTZ1k&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2 

Tips på vardagshandlingar. Koppla upp till nätet och gå in på: 

https://app.seidat.com/presentation/shared/2THnN7kirimnkqSL8 

 

Bön 

Koppla upp till nätet, gå in via länken nedan och be bönen tillsammans. 

https://app.seidat.com/presentation/shared/axy2qex8Zc2t8ekKA 

Utmaning  
I Tanzania får människorna hjälp med att anpassa sig till klimatförändringarna. Finska Missions-

sällskapet har en Miljöbank för klimatarbete i flera länder. Info hittar ni under ”Insamlingsprojekt för 

ungdomar”: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/09/projektforslag-6-

miljobanken.pdf 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.seidat.com%2Fpresentation%2Fshared%2FobBMFFcekQtn4LBDN%2F0%2F0&data=02%7C01%7Cmaria.westerling%40felm.org%7C7696b8f980604e7da19008d7fcc1c12e%7Ca468eeb2e08b4c298e25be010d5da415%7C0%7C0%7C637255781415541547&sdata=w9toSJTFtXIjKwtYKw8U0X7UvWXi71quJPCG3mYwpeU%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=yqEJzHxTZ1k&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yqEJzHxTZ1k&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.seidat.com%2Fpresentation%2Fshared%2F2THnN7kirimnkqSL8%2F0%2F0&data=02%7C01%7Cmaria.westerling%40felm.org%7C2c9041b7fa6f4d40c95208d7fcc16182%7Ca468eeb2e08b4c298e25be010d5da415%7C0%7C0%7C637255779808005872&sdata=2lg41z1gyP%2FsxyqcTuhGe4%2F8KZ%2Ftk1K5Sv1woh%2FO4g4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.seidat.com%2Fpresentation%2Fshared%2Faxy2qex8Zc2t8ekKA%2F0%2F0&data=02%7C01%7Cmaria.westerling%40felm.org%7C7696b8f980604e7da19008d7fcc1c12e%7Ca468eeb2e08b4c298e25be010d5da415%7C0%7C0%7C637255781415551540&sdata=dirHKgeVNnIK2GgwGuzCS41Hw69mQH5XPHvExsLHV8c%3D&reserved=0
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/09/projektforslag-6-miljobanken.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/09/projektforslag-6-miljobanken.pdf


3 
 

Station 2 Fred och försoning 

Inledning 

Kristendomens budskap är ett budskap om fred. Det gäller fred mellan Gud och människan och fred 

mellan oss människor. Finska Missionssällskapet strävar i sitt arbete att skapa förutsättningar för 

fred och försoning. Ett verksamhetsområde är Mellanöstern där Missionssällskapet har flera 

samarbetspartner. Genom den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet får 

unga stöd för sin skolgång. Missionssällskapets FELM-center i Jerusalem i Israel är öppet för alla – 

muslimer, kristna och judar och där samlas till exempel många ungdomar för olika aktiviteter. När 

ungdomarna får bekanta sig med någon utanför deras ”egen grupp” läggs grunden för fred. 

Ungdomarna får också ta del av fredsfostran i skolvärlden och får lära sig färdigheter i ansvarsfullt 

ledarskap.  

Vad säger Bibeln?  

Jesus kommer med frid och fred. Profeten Jesaja kallar den utlovade Messias för Fredsfurste (Jes 

9:6). När Jesus hade fötts var änglarnas budskap ett bud om fred (Luk 2:14). Genom Jesu död på 

korset stiftade Gud fred med mänskligheten. 

Det är i våra relationer till andra som freden aktualiseras. Jesus undervisade hur vi människor ska 

leva tillsammans. Be deltagarna ge exempel. 

(det dubbla kärleksbudet, den gyllene regeln, att be för sina fiender, att inte döma, att jobba för 

fred, att alla är skapade till Guds avbild och därför värdefulla, att försonas, att tjäna andra, 

ödmjukhet, att ge åt den som ber om något, att hjälpa hungriga, hemlösa och sjuka). 

 

Läs Rom 12:16–21. Ge möjlighet till frågor och reflektioner. 

Kyrkans mission kallar till försoning och fred med alla skapade. Fred är mer än avsaknad av krig. 

Att arbeta för fred är bland annat att förebygga konflikter. Det kräver samarbete och tålamod, lite 

som när många tillsammans lägger ett pussel. 

Bildpresentation: Fred och försoning i Mellanöstern. Gå in på denna länk: 

https://app.seidat.com/presentation/shared/KRgxXRw2G3mKcWQ7Z 

Rör dig med piltangenten nedåt för att komma till nästa bild i presentationen.  

 

Diskussion och aktivitet med fredskorten 

På hemsidan finns 24 fredskort, se länken nedan. De är fotografier utan text. Skriv ut korten. 
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/03/bildkort-for-diskussionsunderlag.pdf 

Välj några aktiviteter bland dessa: 

Bildaktivitet 1: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-

anvisningar-bildaktivitet-1.pdf 

Bildaktivitet 2: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-

anvisningar-bildaktivitet-2.pdf 

Bildaktivitet 3: Sång och bilder. Dela in deltagarna i grupper. Varje grupp har en bunt med flera 

bilder och sångböcker/häften. Gruppen väljer ut en sång och bilder till den. När alla är klara får 

grupperna turvis framföra sin sång med bilder. 

Bildaktivitet 4: Deltagarna gör ett bildkollage som berättar om Finska Missionssällskapets vision.  

Visionen är: Budskapet om Guds kärlek förverkligas i hela världen i glädje, fred och rättvisa.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.seidat.com%2Fpresentation%2Fshared%2FKRgxXRw2G3mKcWQ7Z%2F0%2F0&data=02%7C01%7Cmaria.westerling%40felm.org%7C99b7aed37136457f75c908d7fe47a0a2%7Ca468eeb2e08b4c298e25be010d5da415%7C0%7C0%7C637257455900996215&sdata=QWLsqkjSA1tMXxhHpRtTR%2FVi3m5a2biC32Lz%2FMEDwvc%3D&reserved=0
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/03/bildkort-for-diskussionsunderlag.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-1.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-1.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-2.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-2.pdf
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Bön 
Be tillsammans Franciskusbönen. 

Sångförslag: psalm 887 ”Fredens Gud ge oss kärlek”, psalm 553 ”Guds kärlek är”  

Utmaning 
Kränkningar av människovärdet är brott mot livet som Gud gett som gåva. Arbetet för att få slut på 

könsstympning och barnäktenskap pågår i Etiopien. Info hittar ni här ”Insamlingsprojekt för 

ungdomar”: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/kampen-mot-

konsstympning-och-barnaktenskap-i-etiopien.pdf 

 

Station 3 Bibelöversättning 

Inledning  

Bibeln är en av de äldsta och populäraste böckerna genom tiderna. Men den är inte vilken bok som 

helst – den är Guds ord till oss. När människor får Bibeln på sitt eget modersmål förändras deras liv 

ofta radikalt. Relationer människor emellan blir helade och våldet i familjer och samhällen minskar. 

Det fina är att Bibeln leder människorna fram till Jesus Kristus och till ett rätt förhållande till Gud. 

Man uppskattar att det finns ca 7 000 språk i världen. Hela Bibeln är översatt till nästan 700 språk. 

Nya Testamentet eller delar av den är översatt till över 1 500 språk (källa: wycliffe.org, 2019).  

Finska Missionssällskapet är med i bibelöversättningsarbetet i flera länder. I Senegal är det officiella 

språket franska men där finns flera lokala språk. Där har finlandssvenska missionärer varit med om 

att göra serere till ett skriftspråk och har översatt Bibeln till samma språk. Översättningsarbetet sker 

alltid i samarbete med lokala personer. I Thailand har luafolket nyligen fått ett eget skriftspråk. De 

första läshäftena och delar av Bibeln har översatts. Nu gäller de för luafolket att lära sig läsa. För 

många är det hisnande att för första gången få höra Bibeln läsas på det egna språket. ”Tänk att Gud 

talar vårt språk!” 

Diskutera 
Vad betyder Bibeln för dig? Vilket är ditt favoritställe i Bibeln och varför? 

Vilka råd skulle du ge till en konfirmand om bibelläsning? 

Stämmer påståendet att kristendomen har haft inverkan på den europeiska kulturen i form av 

människosyn, moraluppfattning och i lagstiftningen? 

Ifall svaret är ”ja” så på vilket sätt syns det. Finns det områden där du tycker att det borde synas 

tydligare vad Bibeln lär om kärleken till vår nästa?  

I flera länder är det inte en självklar sak att alla människor är lika värda. I Indien och närliggande 

länder bestäms en människas värde utgående från vilken kast hen tillhör.  

Aktivitet 
Dela in deltagarna i grupper. Ge varje grupp en bibeltext som de får omvandla till sin egen dialekt 

eller slang. Låt grupperna i tur och ordning presentera sina texter på dialekt/slang.  

Här några förslag på texter: missionsbefallningen Matt 28:16–20, Jesus visar sig för sina lärjungar 

efter uppståndelsen Joh 20:19–23, Jesus stillar stormen Mark 4:35–41, huset på berggrunden och 

sanden Luk 6:46–49 

Bildpresentation: Bibelöversättningsarbete i Thailand. Gå in på denna länk: 

https://app.seidat.com/presentation/shared/nAvef3hWC958mZ5SG 

Rör dig med piltangenten nedåt för att komma till nästa bild i presentationen.  

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/kampen-mot-konsstympning-och-barnaktenskap-i-etiopien.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/kampen-mot-konsstympning-och-barnaktenskap-i-etiopien.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.seidat.com%2Fpresentation%2Fshared%2FnAvef3hWC958mZ5SG%2F0%2F0&data=02%7C01%7Cmaria.westerling%40felm.org%7C99b7aed37136457f75c908d7fe47a0a2%7Ca468eeb2e08b4c298e25be010d5da415%7C0%7C0%7C637257455901006209&sdata=EBi4SJ5NfCMMHOt6DKERF5DdN1Wto1%2BSWlGnwe1GEIo%3D&reserved=0
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Bön 
Be Herrens bön tillsammans ”Vår Fader, du som är i himmelen...”  

Sångförslag: psalm 875 ”Nu öppnar vi våra hjärtan” från Panama. 

Utmaning 
Av Senegals lutherska kyrkas medlemmar är ca hälften minderåriga. I söndagsskolan får barnen 

lyssna till bibelberättelser, lära sig sånger och ha skoj tillsammans. Ni hittar mera info på 

”Insamlingsprojekt för ungdomar”: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-

content/uploads/2019/04/projektforslag-5-sondagsskolbarn-i-senegal.pdf 

 

Station 4 Kärnan i den kristna tron  

Inledning 

Relationen mellan Gud och människan bröts i syndafallet när människan valde att gå sin egen väg. 

För att upprätta förhållandet till sina skapade verk sände Gud sin son Jesus Kristus till världen. Han 

tog allas straff på sig när han dog och uppstod. Detta är nåd och nåden gäller alla på vår jord.  

Frälsningen innebär också befrielse från själviskhet. Vi är fria att tjäna. Eftersom Guds kärlek 

omfattar hela människan bestående av kropp, själ och ande är vi kristna kallade att tjäna varandra 

på alla dessa områden. Att berätta om Guds kärlek och göra gott mot andra hör ihop. I 

missionsarbetet kallas det för holistisk mission. Det här har varit och är riktgivande för Finska 

Missionssällskapets arbete.  

Vad säger Bibeln? 

Bibelverserna i Joh 3:16–17 sammanfattar vår kristna tro i ett nötskal. ”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. Ty Gud 

sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” 

Läs gärna hela samtalet mellan Nikodemos och Jesus, verserna 1–21.  

I 2 Kor 5:19 beskrivs Guds handlande på ett lite liknande sätt: ”Ty Gud försonade hela världen med 

sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anför-

trodde mig (Paulus) budskapet om denna försoning.” 

Be deltagarna sätta in sina egna namn istället för ”världen” i bibeltexterna här ovan. 

Diskussionsfrågor och aktivitet 
Ibland presenteras den kristna tron som en relation mellan Gud och människan och inte som en 

religion. Håller du med eller motsäger du påståendet? Motivera.  

Dela in deltagarna parvis. Den ena får representera NN som är intresserad att höra vad den kristna 

tron går ut på. Den andra får förklara. Efter det får de byta roller. Uppmuntra dem att förklara med 

egna ord också om de tar Bibeln till hjälp. 

Video: Hoppets barn (videons längd 1 min 52 s) 

Guds kärlek berör på många sätt. ”Hoppets barn” är en berättelse om vad fadderstöd kan betyda 

för ett barn i Etiopien. Livet för Abdulaziz kunde ha varit annorlunda. Kärleken hittar fram till de 

svagaste i samhället och ger dem hopp. 
https://www.youtube.com/watch?v=q3Od1xuPMMA&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=12 

 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/04/projektforslag-5-sondagsskolbarn-i-senegal.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2019/04/projektforslag-5-sondagsskolbarn-i-senegal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q3Od1xuPMMA&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=q3Od1xuPMMA&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=12
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Bön 
Be tillsammans bönen: ”Jesus kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta Jesus. Kom in, bo kvar, 

min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus.” 

Sångförslag: psalm 877 Halleluja ditt lov vi sjunger, från Sydafrika 

Utmaning 
I videon ”Hoppets barn” fick du träffa Abdulaziz. Många föräldralösa barn i Etiopien behöver liksom 

Abdulaziz få växa upp i trygga förhållanden. Mer info om detta hittar ni på ”Insamlingsprojekt för 

ungdomar”: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/foraldralosa-barn-i-

etiopien.pdf 

 

Station 5 Att leva med funktionshinder 

Inledning 

Gud skapade människan till sin avbild. I vår nästa ser vi en spegling av Gud. I många u-länder har 

personer med funktionshinder länge diskriminerats. Det är vanligt att föräldrar till barn med funktions-

nedsättning skäms för dem och håller dem gömda i hemmen.  

Finska Missionssällskapet arbetar för att montera ned tankemönster och strukturer som isolerar och 

hindrar människor från att leva ett människovärdigt liv. Personer med funktionshinder får möjlighet 

att gå i skola och skaffa sig en utbildning. Det i sin tur öppnar vägen till arbete och ett självständigt 

liv. Att själv få delta i beslut som berör ens eget liv är ytterst viktigt och ger självkänsla och värdighet.   

Vad säger Bibeln? 

Jesus vill att vi ser på andra människor som vår bror eller syster. Det gäller speciellt vår nästa som 

föraktas av andra. Jesus vill att vi till och med ska se på den människan som om det var han själv. 

Jesus förliknar sig med den hungriga, den törstiga, den hemlösa, den nakna, den sjuka och den 

som var satt i fängelse.  

I Matt 25: 40 står det ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni 

gjort för mig. Läs hela stycket, verserna 31–46.  

Diskutera 

Finns det situationer där det känns svårt att bemöta en annan människa vars liv till det yttre avviker 

från ditt? Fundera på vad som kan bygga en bro mellan oss människor. 

Här är en berättelse om flickan Hasa Devi.  

Hasa Devi kommer från en avlägsen by i Nepal. Där var det 

vanligt att flickor inte gick i skola, speciellt inte om de var daliter. 

Daliterna hör till den lägsta samhällsklassen som föraktas av 

andra. Hasa Devi var en av dem. Det som räddade Hasa Devi 

var att hon var rörelsehindrad – hur märklig det än låter! Hon fick 

gå i skola, för hon kunde ändå inte arbeta. Dessutom blev hon 

på grund av sitt funktionshinder inte bortgift som sina jämnåriga. 

Missionärerna såg att hon behövde vård och sände henne till 

huvudstaden. Efter ett halvt år på sjukhus återvände hon till sin 

by. Ena benet hade amputerats men istället hade hon fått protes. 

Nu kunde hon gå! Hon fick stöd av faddrar för sin skolgång och 

sina lärarstudier. Senare utbildade hon sig till teckenspråks-

lärare, den första i hela länet!   

Hasa Devi Bishwakarma med mannen  

Narayan och dottern Christina. 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/foraldralosa-barn-i-etiopien.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/foraldralosa-barn-i-etiopien.pdf


7 
 

Så här berättar Hasa Devi: De kristna brukade säga att varje människa är värdefull inför Gud. En sådan 

Gud ville jag tro på. Jag började gå i kyrkan och insåg hur underbart det var att få lita på en Gud som 

frälsar och som kan leda mig i livet. Min uppgift är att berätta om detta för andra och att påminna om 

vad Gud kan göra. En dalitflicka med funktionshinder är lika värdefull som någon annan i Guds ögon! 

Många andra har fått hopp i livet när de fått ta del av min berättelse. Det hoppet vill jag dela med mig. 

Aktivitet 
Låt deltagarna bekanta sig med handalfabetet. Skriv på förhand ut ett tillräckligt antal. Hand-

alfabetet hittar du här http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2014/06/poster_b.pdf 

Dela in deltagarna i par och låt dem teckna några av dessa meningar för varandra, bokstav för 

bokstav.  

Du är viktig. Jesus älskar dig. Du duger. Du kan lära dig.  

Ge inte upp. Du är värdefull. Du är ett mirakel. Gud hör bön. 

Bön 
Låt deltagarna välja en bön som uttrycker tacksamhet för att Gud älskar oss människor just sådana 

som vi är. Också en sångtext kan fungera som bön. 

Sångförslag: psalm 947 ”Må din väg gå dig till mötes”. Sången är försedd med teckenspråk i 

psalmboken.  

Utmaning 
Barn med funktionshinder och autism i Tanzania har möjlighet att få terapi och stöd för sin 

skolgång. Det finns mera info på ”Insamlingsprojekt för ungdomar”: 
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/barn-och-unga-med-

funktionsnedsattning-i-tanzania.pdf 

 

Station 6 Bön 

Inledning 

Bön är kommunikation mellan Gud och människan. I bönen verkar den heliga Anden som hjälper 

oss att se Guds möjligheter och leva ut vår tro. Därför är bönen grundläggande för kyrkan och 

kyrkans mission. 

Våra församlingar är delar av den världsvida kyrkan. I kyrkan ber vi varje söndag för hela världen 

och för församlingens missionsarbete. Också vi i Finland blir omslutna av andras förböner. Antalet 

kristna är inte längre störst på norra halvklotet. Nu växer kyrkorna allra snabbast i Afrika och Asien. 

Mission är samarbete mellan kristna från olika länder och kulturer. Alla har något att bidra med och 

alla har något av lära av varandra.  

Vad säger Bibeln? 

Bönen är förknippad med löftet om att Gud hör bön.  

”Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt 

som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Joh 15:16 

Video  
”Jag tror att Guds nåd är till för alla” (Videons längd 2 min 3 s.) 

Videon berättar om den kristna trons betydelse för människorna i länderna i Mekongområdet.  
https://www.youtube.com/watch?v=r84gWCzchzM&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE 

 

http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2014/06/poster_b.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/barn-och-unga-med-funktionsnedsattning-i-tanzania.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/barn-och-unga-med-funktionsnedsattning-i-tanzania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r84gWCzchzM&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE
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Aktivitet 
Dela in deltagarna i grupper på 3. Uppgiften är att: 

- ta reda på församlingens missionsarbete utomlands, 

- skriva en förbön för församlingens missionär/er och missionsprojekt. Använd missionärens 

senaste nyhetsbrev eller missionsprojektets rapport som hjälp.  

Efter det får grupperna komma samman och sammanställa bönerna till en gemensam bön. 

Bön 
Be bönen tillsammans förslagsvis vid en gemensam mässa.  

Sångförslag: psalm 940 ”Vi söker sanningen”, psalm 802 ”Sjung lovsång alla länder. 

Utmaning 

Deltagarna utmanas att be för och göra en hjälpinsats för församlingens missionsarbete under 

hjälpisåret. En insamlingsplan kan göras upp med uppgifter om hur mycket pengar gruppen har 

som mål att samla in och hur de tänker gå till väga för att nå sitt mål. Videomaterial från Finska 

Missionssällskapets hemsida kan visas ifall gruppen ordnar något evenemang. Se 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/material/videon/ 

 

Station 7 Fattigdom och ojämlikhet 

Inledning 

Kyrkans mission ser människovärdet som oersättligt. Varje människa och varje människogrupp har 

samma värde. Människans själviskhet och maktlystnad har ändå skapat strukturer i samhället som 

utnyttjar de svaga och kränker deras rättigheter. Guds mission söker sig till dem vars människovärde 

blivit kränkt på grund av fattigdom, sjukdom, funktionsnedsättning, ålder, kön eller etnisk bakgrund. 

Många länder har förbundit sig till Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna 

men bryter ändå mot den. Till exempel i Nepal tillämpas kastväsendet trots att det officiellt är 

avskaffat. Daliterna som hör till den lägsta kasten diskrimineras fortfarande på olika sätt. 

Tillsammans med dem arbetar Finska Missionssällskapet för deras rättigheter. Nu vågar allt fler 

daliter hoppas på en bättre framtid för sig själva och sina barn. 

Vad säger Bibeln? 

Två textavsnitt berättar om hur vi ska förhålla oss till fattigdom och ojämlikhet.  

”Nej detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de 

förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du 

en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Jes. 58:6–7 

”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en 

glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan 

ge i överflöd till varje gott ändamål.” 2 Kor 9:7–8 

 

Videor 

Vad är utvecklingssamarbete? (Videons längd 2 min 27 s.) 

Utvecklingssamarbete som en del av missionsarbetet. 
https://www.youtube.com/watch?v=z76RD_Nn6oY&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=1 

 

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/material/videon/
https://www.youtube.com/watch?v=z76RD_Nn6oY&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=z76RD_Nn6oY&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=1


9 
 

Daliterna i Nepal reser sig ur diskriminering (Videons längd 2 min.) 

Kesh Maya Gayak hör till daliterna, som är lägst i Nepals kastsystem. De anses orena och diskri-

mineras på olika sätt. Kesh Maya vill förbättra livet för daliterna och motverka kastdiskriminering. 
https://www.youtube.com/watch?v=nBu8bItcFxs&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=7 

Diskutera 

Vad är fattigdom? Hur tar fattigdomen sig uttryck i människors liv i Finland? Hur tar den sig uttryck i 

människors liv i u-länderna? 

Fattigdom och ojämlikhet hör ihop. Hur påverkar de varandra? 

Utmaning 

Daliterna i Nepal ser en ljusning. De håller på att stiga ut ur sin fattigdom tack vare skolgång och 

utbildning. Mera info finns på ”Insamlingsprojekt för ungdomar”: 
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/nepals-diskriminerade-daliter.pdf 

 

______________________________________________________________________ 

 

Övrig information  

Tips hur man kan samla in pengar: 
- samla returflaskor  

- barnpassning 

- bakning 

- erbjuda tjänster (datorstöd, fönstertvätt, lövkrattning, rastning av hundar o. dyl.)  

- samla blomskott, låt dem gro, plantera och sälj blomplantorna  

- tillverkning av kort (till jul, alla hjärtans dag, morsdag, farsdag, examensdag, födelsedag mm) 

- ljusstöpning och andra pysselprodukter 

- ordna jippo med försäljning, aktiviteter för barn, servering, presentera insamlingsmålet t.ex. 

med videoförevisning (kolla Finska Missionssällskapets utbud av videor) 
- ordna en konsert  

- hjälpa till med serveringen vid något av församlingens evenemang  

- volleyboll- eller fotbollsturnering med inträdesavgift 

- sponsorerad löpning 

 

Finska Missionssällskapets videor på Youtube  
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/material/videon/ 

 

Nedan ett urval av videor: 

Finska Missionssällskapet – För liv och rättvisa – hoppets vägkarta.  

(Videons längd 5 min 47 s.) Vem är vi och vad finns vi till för. 
https://www.youtube.com/watch?v=xvSCakM0498&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=19 

Arbetar för att förhindra barnäktenskap i Nepal. (Videons längd 1 min 59 s.) 

Chandrakala Neupale i Madi giftes bort som 13-åring. Antalet barnäktenskap är alltjämt stort i Nepal. 
https://www.youtube.com/watch?v=EHvD9_Lp3zQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBu8bItcFxs&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nBu8bItcFxs&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=7
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/wp-content/uploads/2018/10/nepals-diskriminerade-daliter.pdf
https://felm.finskamissionssallskapet.fi/material/videon/
https://www.youtube.com/watch?v=xvSCakM0498&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xvSCakM0498&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=EHvD9_Lp3zQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=EHvD9_Lp3zQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=6
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Identitetsbevis förändrar liv i Nepal. (Videons längd 1 min 25 s.) 

Änkan Shanti Maya i Chitwan i Nepal tar hand om åtta barn. Hon har nyligen fått sitt identitetsbevis 

och kan öppna ett bankkonto. I Nepal saknar över 5 miljoner människor id-kort. 
https://www.youtube.com/watch?v=g2kWdwc9jVQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=10 

 

Mor-och farmödrarna i Zimbabwe. (Videons längd 2 min 50 s.) 
Gladys Dziva, 79 år, arbetade tidigare som lärare och har grundat en mormorsgrupp. Gladys 

berättar om varför mor-och farmödrarna beslöt sig för att bli lokala ”aktivister” och arbeta för 

barnens bästa. Finska Missionssällskapet stöder mormorsgruppens verksamhet. 
https://www.youtube.com/watch?v=C-s3xcuOpFU&list=PLiMKGBK1qf6U9K-

ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2 

 

 

Text och sammanställning av materialet Maria Westerling, maj 2020, uppdaterat jan 2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2kWdwc9jVQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=g2kWdwc9jVQ&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=C-s3xcuOpFU&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=C-s3xcuOpFU&list=PLiMKGBK1qf6U9K-ws45RhaTH5VTn6TUNE&index=2

