
 

REFLEKTION CYKELPROJEKTET 
 
”Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten 
och rättfärdigheten som en outsinlig ström!” 
Amos 5:23-24  
 
När Gud talar genom sina profeter är det svårt att inte ryckas med. Det är allvarliga ord med ett 
tonläge som vi kanske inte är så vana vid. Men allvaret speglar något av Guds hjärta. Profeterna var 
nämligen inte bara sända för att tala om sådant som skulle hända långt i framtiden utan hade på 
Guds uppdrag även en roll som en slags sociala reformatorer. De satte fingret på orättvisor i 
samhället och gav Guds perspektiv på hur det borde se ut istället. På vad som borde karakterisera 
ett gott och rättvist samhälle. Det blir tydligt inte minst hos profeten Amos. Han går till rätta med 
hyckleriet hos ett folk som inte verkar förstå vad som är viktigast för Gud. Vid den här tiden hade en 
maktelit skapat stora klyftor i samhället där de fattiga och rättslösa förtrycktes och utnyttjades. 
Amos påpekar hur de rika ”fuskar med vågen”, med prissättningen och köper de fattiga för pengar 
(Amos 8:5-6). De utnyttjar fattigdomen för billig arbetskraft, för sina egna vinsters skull. Situationen 
är faktiskt inte olik den i Bangladesh idag. Ingenting nytt under solen, som Predikaren sa. 
 
För många av oss är det svårt att sätta sig in i hur det är att leva under förtryck och fattigdom. Att, 
som flickorna i Bangladesh riskera att giftas bort i ung ålder, att utsättas för övergrepp och att inte 
kunna utbilda sig. Där destruktiva strukturer och normer tillsammans med fattigdom håller 
människor tillbaka och hindrar deras möjligheter till ett bra liv. 
Orättvisa strukturer som de här har följt mänskligheten genom historien.  
Men tänk om en annan värld är möjlig?  
Det är ingen slump att Jesus, när han själv ska förklara vad hans ankomst innebär för världen, väljer 
att citera en av dessa profeter, Jesaja: 
 
”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han 
har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 
och förkunna ett nådens år från Herren.” Luk 4:18-19 
 
Jesus visar med sitt liv att det här inte är tomma ord. Guds vision om en annan värld lyser igenom 
när han sätter sig ner och ser en prostituerad, utstött kvinna i ögonen. Ett av många tillfällen när han 
stärker individer och ger dom självkänslan och friheten tillbaka. Den lyser igenom när han utmanar 
fariséernas förtryckande regler och visar att barmhärtigheten går först genom att hela en förtvinad 
hand på sabbaten. 
Tänk att en cykel kan stå för samma saker! Den utmanar, den stärker självkänsla och skapar frihet 
och trygghet. 
Och den där förtvinade handen som inte dög till någonting? Den kanske tillhör oss. Det är lätt att 
känna sig maktlös inför världens orättvisor, att vi inte kan göra någonting. Men Jesus kan förvandla 
den där handen till ett redskap för hans verk. Vi får hjälpa till att förändra! 
Inget nytt under solen? Nej, för Guds hjärta slår fortfarande för rättvisa, Guds hjärta slår för 
jämställdhet. Och Guds hjärta slår för flickorna i Bangladesh. 
 
Tänk att en annan värld är möjlig! 
 
  



 

 
BÖN CYKELPROJEKTET 
 
Jesus Kristus 
Du är världens skapare och upprätthållare av allt liv. All kärlek och godhet har sitt ursprung 
hos dig. Vi ber för dem som saknar det nödvändigaste. Vi ber om rättvisa för de förtryckta, 
om nya livsmöjligheter, frihet och ett värdigt liv. 
 
Hjälp oss som lever i överflöd att dela med oss av det som givits oss. Hjälp oss att inte 
blunda för världens nöd utan i stället förstå att vi kan vara dina redskap med den helige 
andes ledning. 
 
Låt oss inte tappa hoppet inför den ibland oöverskådliga nöd som möter oss utan påminn 
oss om att hos dig finns hoppet om en bättre värld och kraften att föra oss dit. 
I ditt namn 
Amen 
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