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För några veckor sedan deltog jag i Kyrkornas världsråds generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland. 

Kyrkornas världsråd är kyrkornas internationella samarbetsorgan. Dit hör ca 350 kyrkor från över 

120 länder. Denna gång samlades 4500 människor för att samtala, be, lyssna på varandra och 

besluta om viktiga ärenden. Kyrkornas världsråds tema handlade om Jesu kärlek som leder oss till 

försoning och enhet.  Det var många globala problem som diskuterades, bland annat 

klimatförändringen, kriget i Ukraina och andra krig och konflikter i världen, flyktingfrågor, 

rättviseproblem, jämlikhet i livsmedelsfördelning och tillgången till rent vatten. Har kyrkorna 

någonting att säga om detta? 

Jag pratade med ett par av deltagarna om dessa aktuella teman och ville veta hur deras kyrkor 

berörs av dem. Sharon kom från Uniting Church i Australien. Hon sade att klimatkrisen är mycket 

aktuell i Australien. Det finns områden där det inte har regnat på sju år och där det inte längre går 

att leva. Öar översvämmas i Australiens grannländer på grund av klimatkrisen. Kyrkorna i 

Australien använder mycket resurser i kyrkorna för att stoppa klimatkrisen med konkreta åtgärder 

och rådgivning. 

Pauline kom från en protestantisk kyrka i Indonesien. Hon är ung och var inte nöjd med hur man 

talade om skapelsen på generalkonferensen. Det fanns enligt henne en stor orättvisa mellan dem 

som fick tala och dem som borde ha fått vara på plats och tala. Hon påpekade att nu var det vita 

medelålders män från väst som talade om klimatkrisen. De är priviligierade och för andras talan, 

trots att de inte har insikt i verkliga förhållanden, menade hon. Indonesien lider redan nu av 

klimatkrisens följder och man borde lyssna på ursprungsbefolkningen som levt med naturen utan 

att överkonsumera dess resurser. Vi borde lyssna på deras röster och visdom, sade hon.  Hon 

efterlyste mera praktiska åtgärder än enbart prat kring klimatfrågorna. Hon tyckte också att det är 

viktigt att lyssna på ungdomarnas röster. 

Både Pauline och Sharon sade att vi inte kan fortsätta att leva så här och konsumera och förbruka 

jorden som om den skulle hålla i det oändliga. 

Ekumeniska Ansvarsveckans tema är måttfullhet. Temat hör ihop med Förenta nationernas 

Agenda 2030. FN:s mål är att arbeta för en hållbar framtid både på personlig och samhällsnivå. Vi 

behöver se över vår egen livsstil så att vi kan rädda vår jord. 



Ansvarsveckan vill lyfta fram vår relation till Guds skapelse och den klimatkris som blir alltmer 

förödande. Här finns också ansvar och omsorg om medmänniskan. 

Den här söndagens texter behandlar samma ämnen som jag nämnde tidigare. Rut lämnade sitt 

hemland tillsammans med sin svärmor Noomi efter att Noomis söner dött. Noomi ville tillbaka till 

sitt hemland för hon hade hört att där fanns goda skördar och tillräckligt med mat. Noomi hade 

flyttat med sin man till Moabs land p.g.a. svår hungersnöd i Israel. De var, kan man säga, 

klimatflyktingar. Torkan gav inga skördar i Israel.  Svärdottern Rut följde sin svärmor in i en okänd 

framtid men hon ville ta hand om sin svärmor Noomi, som var gammal. Banden mellan dem var 

starka. Utgångsläget var hopplöst men släktingen Boas tog hand om Rut fast hon var en föraktad 

och fattig kvinna från Moab. Rut blev till slut Boas maka och Ruts sonsonsson var kung David. 

Ansvar och omsorg om medmänniskan fanns i Ruts liv. 

Jesus berättade i en liknelse om en rik man som ville bygga större lador för att få in skörden och 

allt annat han ägde. Jesus lyfte fram människans girighet att samla på sig rikedomar. Men ett gott 

liv har inte med rikedom att göra. Kan människan bli lyckligare, nöjdare eller vara mer i balans om 

hon äger så mycket att hon inte vet hur hon skall använda sin rikedom? Jesus utmanar oss att 

tänka lite längre än oss själva och använda det vi har och äger för att hjälpa våra medmänniskor.  

Ett ställe i 1 Timoteusbrevet 6 :6-8 sammanfattar sedan vad sann rikedom är : ” Och visst ger 

religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och 

tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda.” Om vi har det allra 

nödvändigaste för att klara oss, så skall vi vara nöjda. Paulus uppmanar till måttfullhet.  

Skapelseberättelsen i Bibeln uppmanar människan att vårda skapelsen och vara Guds 

medarbetare. Men människan har satt sig själv och sina egna behov i centrum och förbrukat 

jordens resurser på fel sätt. Vi ser följderna av människans själviska handlande. Den globala 

uppvärmningen, den ökande förekomsten av torka och allt kraftigare översvämningar påverkar de 

mest sårbara befolkningsgrupperna i världen, såsom i Paulines hemland Indonesien. 

Den kristna tron förkunnar att skapelsen är en gåva från Gud. Jorden skall vara en plats som skall 

ge människan möjlighet till liv. Kan vi göra någonting?  

Vi behöver följa Bibelns uppmaning till en hållbar livsstil med måttfullhet. Vår konsumtion av 

energi och våra andra materiella resurser måste ses över så att vi kan förändra vår nuvarande 

livsstil och skapa en hållbar livsstil. Som kristna behöver vi uppmuntra till ansvar och samarbete, 

för våra ekonomiska vinstgivande system håller inte i längden.  

Måttfullhet ger hoppfullhet. Gud skapade världen och gav mänskligheten ett liv på jorden. Synden 

förstörde människors förhållande till Gud, deras förhållande till varandra och till skapelsen. Vi får 

förnya vår relation till Gud genom Jesu försoning på korset. Att människan försonats med Gud 

reparerar hennes förhållande till Gud men också till medmänniskan och skapelsen. Vi är kallade att 

förvalta jordens resurser på ett rättvist sätt. Vi kan på nytt vara Guds medarbetare och bevara 

jordens arter och dess mångfald som Gud skapat.   

Jag talade också med Seija från Finland på Kyrkornas världsråds konferens. Vi talade om hennes 

barnbarn och hur världen ser ut då den lilla babyn är vuxen. Jag frågade om det finns något hopp 

för vår jord och hur världen ser ut om 30 år? Hon sade bestämt att det finns hopp. Vi har all 



kunskap vi behöver för att rädda vår jord. Tekniken utvecklas hela tiden och det finns områden i 

världen där man har lyckats rädda arter som var utrotningshotade.  

Människans uppgift är att vara förvaltare av skapelsen. Förvaltaren äger inte jorden, men 

förvaltaren har fått ett ansvar av Gud för alla skapelsens olika delar. Ännu finns det tid att förändra 

riktningen, men det är bråttom. Ansvarsveckans tema om måttfullhet, om en hållbar livsstil, gör 

oss hoppfulla om att det går att rädda livet på jorden för kommande generationer. 


