
“Vi står verkligen inför en enorm utmaning”, konstaterar Stefan Gustavsson på ledarplats (23/3). 
Han söker en god utgångspunkt för att ta sig an miljö- och klimatutmaningen, och det är bra och 
viktigt! Jag tror också att Gud och Bibeln ger oss den bästa utgångspunkten. 


Och ångest, skam och panik leder oss, som Gustavsson påpekar, sällan in i sunda tankegångar, 
utan istället till apati och förtvivlan. Men vem menar Gustavsson drivs av dessa känslor? Utan 
tvekan bär många svenskar på dem i relation till klimatet, och delar av miljörörelsen anspelar på 
dem, men jag ser också en nåd, hängivenhet och uthållighet som karaktäriserar andra, och som 
är långt ifrån panikartad. Få talar om plötsliga totalförbud mot allt som andas fossilenergi. Jo, Gre-
ta Thunberg talar om panik, men det hon syftar på är snarare en sund krisinsikt. För det behöver 
vi.


Det är förstås sant att Gud håller världen i sin hand och att vi ska ta oss an utmaningarna med 
tillförsikt. Det är sant att vi har ett bergfast hopp framför oss. Men som antyds finns en fara och 
frestelse i att luta sig tillbaka och slå sig till ro med detta. Ett sätt att göra just det på är att förlita 
sig på teknikutveckling. Den är viktig och kan ta oss en bra bit på vägen. Men att tro att teknikut-
veckling kan möjliggöra för oss svenskar att fortsätta leva ungefär som idag är inte realistiskt. 
Framförallt inte om den teknik vi förlitar oss på - Gustavsson tar upp CCS - fortfarande inte ens är 
framtagen, och vi inte vet när eller ens om den går att tillämpa i stor skala. Det är en oerhört ris-
kabel väg att gå, med tanke på världens fattiga. 


I grunden är det inte brist på teknik som gjort att klimathotet och de andra miljöutmaningarna 
kvarstår. De senaste 30 åren har det tagits fram mängder av ny teknik, förmodligen det mesta vi 
behöver framöver. Nej, orsaken är andlig. Det är vårt ständigt växande begär efter mer prylar, fler 
resor och mer bekvämligheter. 


Vi lever som om skapelsen vore oss helt väsensskild, och som om den fick sitt värde i kraft av att 
vara till för oss. Så är inte fallet. Såväl naturen som vi skapades till Guds ära. 
 
Så vilket storts uppdrag gav Gud oss när Han sa att vi ska “härska över” och “lägga under” oss 
jorden? Här är det viktigt att se kronologin. Uppdraget ges innan syndafallet. Människans roll som 
”härskare” bör därför inte förväxlas med vad vi lägger i ordet idag, eftersom det nu ligger en helt 
annan form av maktanspråk, som snarare är en konsekvens av fallet, i det. 


Härskaruppdraget ges till en mänsklighet vars Gudslikhet fortfarande är oskadd och häri finns en 
kompletterande arbetsbeskrivning - att härska så som Gud härskar. Jesus ger modellen för ett 
tjänande styre, helt väsensskilt från den fallna människans.


Först när vi vänder om till Jesus kan vi börja ana vad det innebär att förvalta skapelsen som Guds 
avbilder. Om vi ska härska rättfärdigt över skapelsen behövs därför en självrannsakan om vår livs-
stil och våra prioriteringar ligger i linje med Guds dröm för den här världen. Och för sin kyrka. 


Redan på 70-talet uppmanade Francis Schaeffer kyrkan till att "kollektivt och ödmjukt bekänna att 
vi gått miste om evangelisationsmöjligheter” (Pollution and the death of man). Och vad har vi gjort 
sedan dess? Låt oss vända om. Både av kärlek till de som riskerar drabbas av bränder i Här-
jedalen och översvämningar i Tanzania, och till de miljöhjältar - däribland gatustrejkarna - som 
kämpat kampen i vårt ställe.


Dagens unga inser att kraftiga klimatförändringar riskerar försämra deras och andras livsförutsät-
tningar radikalt. Men de saknar en fast grund för en kärleksfull livsstil. Och de saknar vårt bergfas-
ta hopp. Den här generationen behöver en kyrka som tar deras oro på allvar, och som visar hur 
Jesus är svaret också på den stora klimatfrågan. En kyrka som tar lika allvarligt på frågor om kost 
och pengar som om sexualiteten. En sådan kyrka kommer få se väckelse. Är vi beredda att vara 
henne, den kyrkan?


