T Ä N K V Ä R T
Här delar vi bibelord och personliga betraktelser och tankar kring klimatfastan.
Texterna är skrivna av Magnus Apelqvist, Anna Ardin, Alf Bergstrand, Per
Bergström, Henric Götefelt, Petter Jakobsson, Åke Jonsson, Elsa Kärnsund, Sara
Löfstedt, Hans Månsson, Arne Mörnerud, Inger o Göran Rådö, Anneli Sandberg,
Andreas Sköldmark, Göran Strömner, Ida Tonnvik, Johannes Widlund.
Många av de avslutande råden i texterna är med tillåtelse hämtade från
Naturskyddsföreningen där du kan hitta fler råd och klimatsmarta idéer.

MEN ÄR VI BARN, DÅ ÄR VI OCKSÅ ARVINGAR
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om
att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också
arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också
få dela hans härlighet.
Rom 8:16-17
När min farmor för några år sedan flyttade från
sitt stora hus till en mindre lägenhet fick jag ärva
några av hennes gamla, hemvävda, diskhanddukar. Manglade och med broderade initialer.
Och ni vet ju hur det är med diskhanddukar, de
slit-och-slängs och kräver inte så mycket kärlek.
Men med farmors handdukar är det annorlunda,
hennes initialer berättar historien av en handduk
skapad med omsorg, en handduk jag fått ärva
för att bevara.
Romarbrevet 8 är ett kapitel att läsa om och om
igen. Och mitt i detta sprängfyllda kapitel finns
denna passage, där Paulus förklarar för oss hur vi
inte bara är Guds barn, utan också arvingar, Kristi
medarvingar. Och visst händer det något i oss när
vi vågar tänka denna tanke fullt ut? Vi är inte bara
barn, vi är också Kristi medarvingar med skyldighet att tillsammans vårda den skapelse vi fått
ärva, ända tills den dag då den tillslut befrias från
sina våndor.
Jag tänker igen på min farmors handdukar. Hur
hennes initialer gör mig påmind om en historia
jag vill föra vidare, om en handduk som till varje pris inte får gå sönder. På samma sätt vill jag
tänka om skapelsen.
Råd
Läs hela Rom 8 och fundera över hur texten relaterar till klimatet? Gör det någon skillnad att vi är
Guds arvingar, inte bara barn?

VI BESKÄR KRONAN FÖR ATT DET SKA BLI MER
FRUKT
Detta är vad jag kom fram till: Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga
konster.
Predikaren 7:30
Träffsäkert sagt om det mänskliga livet. Möjligheterna att breda ut sig, hitta på aktiviteter, skaffa
prylar, kan skymma det gudagivna och grundläggande.
Jag deltog i en kursdag om fruktträdsbeskärning
en gång. Trädgårdsmästaren sa: ”Vi beskär kronan på alla skott av grönska för att det inte skall
vara balans mellan krona och rot. Det gör att det
blir ett överskott av kraft från roten som kommer
att leda till ökad fruktsättning.”
Klimatfastan kan få vara att beskära ”alla möjliga
konster” vi hittat på, för att ge utrymme för det
grundläggande; enkla och raka. Det kan vara att
leva i bönen Vår Fader. Be om brödet för dagen,
att få leva i förlåtelse och att be: ”Ske din vilja på
jorden, såsom i himlen”.
Fasta är inte bara att avstå, det handlar också
om att ge utrymme för bönen. Att söka Guds vilja,
och det kommer att bära god frukt i våra liv.
Råd
Tidebönen är en böneform som funnits under
hela kyrkans historia. Passa på och lär dig mer
om denna form av bön för att se om den kan
hjälpa dig till ett mer aktivt böneliv.

EN ÅKER SOM FÅR RIKLIGT MED REGN
En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker
odlaren hans gröda.
BÄR DÅ SÅDAN FRUKT SOM HÖR TILL
OMVÄNDELSEN
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.
Matteusevangeliet 3:8
Vi är kallade att vända om från alla handlingar och
tankar som inte ärar Gud eller är i linje med Hans
hjärta. Ofta talar vi om omvändelse som något
tungt, och visst är det så att det kan göra ont att
bli viss om sin synd. ”Det går ej utan smärta att
bli så genomfrälst” som det beskrivs i den gamla psalmen. Men i grunden är omvändelsen ett
glädjebudskap! Vi får möjlighet att lämna bakom
oss det som inte är gott och gång på gång fästa
blicken på Jesus.
Ser man på hur vi lever i Sverige idag finns det ett
stort behov av att vända om från en livsstil som
kräver långt mer resurser än vad som kan vara
rimligt att vi tar i anspråk. Naturen ropar till oss
om att det finns en bättre väg, och Jesus står med
öppna armar och välkomnar oss att ta steg mot
just det livet. Min bön är att den här fastan ska få
mig att vända om kring de områden där jag felar
och därmed bära frukt som hör omvändelsen till.
Klimatfakta
I Sverige ökar fortfarande konsumtionen, och
skulle utsläppen räknas utifrån vad som orsakas
av svenskar snarare än vilka utsläpp som sker
inom rikets gränser blir det nästan dubbelt så hög
klimatpåverkan (tolv ton CO2 per person).
Råd
Kanske är det dags att se över dels hur mycket
saker som mest samlar damm eller distraherar
från ett gott liv hemma, och dels göra en plan
för mycket pengar som skall dediceras till nöjen
framöver?

Hebreerbrevet 6:7
Att dag efter dag se solen vandra över en molnfri himmel från morgon till kväll, och känna dess
värmande energi penetrera huden – det är till att
börja med en njutning, men övergår förvånansvärt snabbt till brännande oro.
Sommaren 2018 gav vittnesbörd om hur kort steget
kan vara från grönskande åkrar till gulnade fält.
När allt syntes förtorkat vandrade jag över ängarna i byn och upptäckte de små oaserna. Gröna
maskrosrosetter stod som hoppets vittnen mitt
bland förtorkade strån. De visade att där ändå
fanns livgivande vatten någonstans. Om det nu
hämtades ur jordens djup, rotens lagerhyllor eller
nattens futtiga dagg.
När regnen slutligen kom skiftade färgen ännu
snabbare tillbaka. De ståndaktigt gröna maskrosorna bäddades in, och syntes snart inte alls
bland uppvaknande gräs och klöver. Ordningen
var återställd på ytan, men i minnet ruvar oron.
Råd – Gör gräsmattan till äng
Låt en del av din gräsmatta bli till äng. Det kan
handla om att ta bort näringen genom att klippa
och räfsa bort gräset och strö ut frön av ängsblommor som trivs på mager mark. Använd helst
så lokala sorter av ängsblommor som möjligt.
Plocka från utblommade blommor på ängar i
närheten eller köp frön i en trädgårdshandel och
be om lokala sorter.
Det går även att så ängsfrön sent på sommaren.
Det viktiga är att marken är mager och att gräset som klipps tas bort, så det inte ger näring åt
jorden.

FASTA – ATT HÅLLA BALANSEN
Älska inte världen och det som finns i världen. Om
någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i
honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen
begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter
med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men
den som gör Guds vilja består för evigt.
Första Johannesbrevet 2:15-17
Kevin levde ett liv i yttersta enkelhet som eremit
i en irländsk skog. Hans enkla liv fick honom att
komma nära naturen och djuren. En förebild
för oss som söker en närmare relation med allt
levande och med Gud – eller?
Kevin ägnade mycket tid åt att späka och svälta sig
själv. En dag kom en av traktens drängar förbi.
Han fick se en utmärglad, trasig gestalt inklämd
i en skreva i ett ihåligt träd. Drängen frågade sig
om det var ett mordoffer eller en tiggare som
gömt sig för att dö. Nej, det var eremiten, nu nära
svältdöden. Han hade stått i trädet, stöttad av
dess väggar, i botgörande bön i flera dygn, och
ville inte sluta. Men drängen såg att Kevin var ur
stånd att ta sig därifrån ens om han hade velat – han hade gått för långt. Till slut gick Kevin
med på att låta sig bäras till gården, där han fick
omvårdnad. Drängens medkänsla segrade över
eremitens självbestraffning.
Att vara människa är balansgång. Begären, glittret för ögat, statusjakten å ena sidan. Å andra
sidan risken att hamna i en självbestraffande
loop där glädjen över livet ebbar ut och vi blir
dömande och moraliserande. Eller drunknar i
tron att vi måste rädda världen själva. Teologen
Paul Tillich föreslår istället modet att finnas till. Att
existera i en komplicerad värld. När vi fokuserar
på det som är på djupet meningsfullt – relationer,
naturen, konst, musik – samlar vi detta mod. Också att våga tro på och lita till barmhärtighetens
och medkänslans Gud.
Råd – Var utomhus
Tillbringa så mycket tid du bara hinner och orkar
utomhus i skogen runt knuten eller i närmaste
park. Var ute när det regnar och när det är sol.
Ta en femminuterspromenad i en skogsdunge på
lunchrasten. Det ger ny energi och ökad förståelse
och vördnad inför naturen.

OCH JAG SÅG EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den
första himlen och den första jorden var borta, och
havet fanns inte mer.
Uppenbarelseboken 21:1
Det känns så konstigt att havet inte skulle finnas i
en perfekt värld. Havet är absolut en del av min
bild av paradiset. Klippor och vikar, valar och
maneter. Paddeltag över vågorna eller ett bad i
klart kallt vatten, är delar av min bild av det goda
livet. Men i bibeln är havet bilden för kaos, för det
som står utanför Guds ordning. Havet som hot
och död. Tyvärr lever fler och fler människor med
havet som ett direkt hot mot sina liv. Havet stiger
och kustsamhällen utplånas. Havet stiger och
jordbruksmarken som ger oss vårt dagliga bröd
blir för salt att brukas. Havet stiger.
Detta är inte en framtidsmardröm utan realitet
för många människor i världen där Diakonia har
arbete. Många av Diakonias samarbetsorganisationer arbetar med att anpassa, att omstrukturera och att förbereda människor på förändringen.
Samtidigt ropar de med hög röst att utsläppen
måste upphöra. Roten till det onda måste grävas
upp. Klimatförändringarna måste bromsas.
När klimatångesten tar tag i mig är detta det
enda halmstrå jag kan ta tag i. Guds löfte om
att kaos inte ska vinna. Att människor med Guds
hjälp ska kunna vända om. Jag är orolig och
känner mig på samma gång trygg.
Råd – Välj bort semesterflyget
Minska rejält på dina flygresor och gör enbart de
absolut nödvändiga och där det inte finns bättre
alternativ. Res hellre mer sällan och passa på att
vara borta länge om du flyger. Att minska dina
flygresor är ett av de viktigaste val du kan göra
för att minska din klimatpåverkan.

Matteusevangeliet 25:31-46
Människan är framme vid någon slags räkenskapsdag. Hur har ni levt egentligen? Man kan
få lite ångest över den här texten men idag fastnar jag vid den praktiska kärleken. Här liksom
på flera andra ställen i evangelierna så är det i
handling som man visar att man älskar någon.
”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”. Det står
inte: jag var hungrig och ni tyckte synd om mig.
Eller jag var hungrig och ni skapade en förening
som pratade om vad man borde göra åt att folk
var hungriga. Nej. Det står: jag var hungrig och ni
gav mig att äta. Det är i konkreta handlingar som
man visar kärlek. Inte bara genom ord.
MÄNNISKOSONENS DOM
När Människosonen kommer i sin härlighet
tillsammans med alla sina änglar, då skall han
sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall
samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han
skall ställa fåren till höger om sig och getterna till
vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står
till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat
er sedan världens skapelse.
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var
törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös
och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav
mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt
i fängelse och ni besökte mig.’
Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när
såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig
och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och
tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen,
vad ni har gjort för någon av dessa minsta som
är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster:
’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga
eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var
hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös
och ni tog inte hand om mig, jag var naken och
ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni
besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller
törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i
fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han
svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för
någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort
för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de
rättfärdiga till evigt liv.”

Det finns en finurlig pedagogik i detta. Att tala
om att göra gott kan ibland leda till att man gör
gott. Att göra gott leder ofta till att man tänker
gott men också till att man fortsätter att göra
gott. Vi kan behöva test-göra, kanske innan vi
tänkt klart, för att veta vart vi är på väg. Och när vi
gör förändras våra tankar.
För ett par år sedan bestämde jag mig för ett
klädstopp under ett halvår. Det kanske inte
verkar så dramatiskt tycker du, men för mig var
det ett stort steg. Jag gillar nya kläder. Under ett
halvår köpte jag inga kläder. När halvåret hade
gått så fortsatte jag köpstoppet ett tag till av bara
farten. Idag köper jag betydligt färre kläder än
vad jag gjorde före köpstoppet. Jag tycker att jag
ser på de kläder jag redan har med andra ögon.
Kommer ihåg varför jag en gång ville ha dem.
Kombinerar dem på ett nytt sätt. Fortfarande så
tycker jag om nya kläder. Men jag tar det inte för
givet.
Jag är ganska säker på att jag inte hade kunnat
tänkt mig till den förändringen i mina konsumtionsvanor. Jag var tvungen att göra, tvungen
att pröva. Det är därför en klimatfasta är bra. Vi
prövar att göra och ser vad vi lär oss av det.
Råd – Testa ett köpstopp
Klarar du att bara köpa det allra nödvändigaste
som mat och hygienprodukter och undvika all
annan shopping under en vecka, en månad eller
ett år?
Många personer som testat och klarat att hålla
fast vid ett köpstopp vittnar om att vanorna lever
kvar åren efteråt. Börja med att testa en vecka
och skriv ner allt du köper. Om det fungerar kan
du förlänga det till en månad och en till…

SPARVEN
Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men
ingen av dem faller till marken utan att er fader
vet om det.
Matteusevangeliet 10:29
Vi satt fyra personer vid matbordet när en gråsparv hoppade in i stugan genom den öppna
dörren. Fågelskådare som jag är hade den min
fulla uppmärksamhet, det händer ju inte ofta att
en fågel närmar sig på det sättet. Jag reste mig
från bordet, gick försiktigt närmare och böjde mig ned. Till min stora förvåning lät den sig
plockas upp. Den hade en rostig liten spiralfjäder
som fastnat på näbben, spiralfjädern var inte olik
en mask. Det var lätt att lossa spiralfjädern, en
våg av ömhet sköljde över mig för en liten sparv.
Jag öppnade händerna och den flög ut, kvar var
en känsla av förtrolighet. En vild levande fågel
som visade mig förtroende.
Jag vill se händelsen som ett tilltal från Gud, om
hans omsorg om oss. Kan jag känna en så stark
ömhet för en liten gråsparv, som inget presterat,
kan jag också tro att Gud bryr sig om mig. Kan
jag bli så glad för förtroligheten sparven visade
kan jag också tro att Gud gläds när jag kommer
till honom. Jag fick själv vara en bild på Guds
kärlek och det hjälpte mig se hur villkorslös hans
kärlek är. När Gud skapade människan till att
vara hans avbild (1 Mos. 1:26) var meningen att
den godhet han visar oss, ska vi visa skapelsen.
Råd – Sätt upp en fågelholk
Att sätta upp holkar gör att fåglar kan hitta en
plats att föda sina ungar och bidrar till den
biologiska mångfalden. Holkar fungerar som
ersättning för gamla träd med hål i, ofta gjorda av
hackspettar, något som det är ont om i
naturen.

visa Gud att han inte behöver tveka: ”allt som han
hade gjort var mycket gott”.
Råd – Se din sammanhang
Tänk igenom vilka grupper och sammanhang
som du ingår i: familjen, kompisgänget, idrottsklubbar, fackföreningar, grannsamverkan,
bostadsrätts eller vägföreningar, skolor, matlag,
arbetsplats…

GUD SÅG ATT ALLT SOM HAN HADE GJORT VAR
MYCKET GOTT
Gud såg att allt som han hade gjort var mycket
gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var
den sjätte dagen.
Första Mosebok 1:31
Kanske Gud liksom vi tvekar om hur gott det står
till på planeten Jorden just nu. Jorden är ju den
enda plats där vi vet att Skapelsen funderar på
sig själv, och människan verkar mer vara ett sätt
för planeten att vara, än en separat varelse til�lagd till naturen. Vetenskapen har under de sista
århundradena gett oss en ny förståelse av vad liv
är. Vi förstår hur djupt förbundna vi är med allt
skapat. Och Gud är universums hjärta, alltings
ursprung.
Den i Sverige märkligt okände Thomas Berry (katolsk kulturhistoriker och ekoteolog) skrev: ”Den
största mänskliga upptäckten i framtiden blir upptäckten av människans intimitet med alla andra
sätt att leva som finns med oss på denna planet,
inspirerar vår konst och litteratur och avslöjar den
gudomliga värld ur vilken allt kommit till och med
vilken vi utbyter själva livssubstansen.”
Berry drar slutsatsen att detta måste omforma alla våra institutioner eftersom de är direkt
sprungna ur denna intimitet. Företag måste lära
sig från det första företaget: Jorden. Universiteten
måste inspireras av den ursprungliga läraren:
Universum. Sjukhusen lär av den primära helande
kraften: Naturen. Religionerna måste upptäcka
Jorden som vår ursprungligaste presentation
av det gudomliga. Vi behöver återuppfinna det
mänskliga, dvs finna de huvudsakliga verktyg
som Jorden gett oss inom alla områden. Vi behöver fira vår skapelse mycket mer.
Med en sådan livskänsla, t ex under klimatfastan,
kan vi ta itu med vår stora uppgift att återuppfinna ett fungerande liv för människan på Jorden.
Det blir kväll och det blir morgon och vi kan åter

Alla dina sammanhang är också arenor där du
kan påverka och göra skillnad. Kan ni samåka till
träningen, byta till ekologiskt kaffe, tipsa om klimatsmarta recept eller tillsammans kräva bättre
sopsortering, bjuda in en föreläsare som berättar
om närnaturen eller om grönsaksodling.
Det finns hur många möjligheter som helst att
göra roliga och meningsfulla saker utan att det är
särskilt krångligt.

köper boken. Den är blå och tjock och jag läser
inte mer än 30 sidor innan ångesten hugger mig i
ryggen. Klimatångesten, den djupa oro som från
mitt inre ropar -Vad skall vi göra?
De människor som sökte sig till Johannes verkar
ha drabbats av en liknande erfarenhet. Insikten
om att det egna livet inte var i harmoni, med hur
det var tänkt att levas. Johannes ord hade sipprat
in och avslöjat sprickorna i deras liv. De verkar ha
fått en plötslig förståelse av att något i grund och
botten var fel. Det fanns plötsligt en risk. Det fanns
ett faktiskt hot. Den kommande vreden gick inte
längre att blunda för.
FOLKET FRÅGADE HONOM: VAD SKALL VI DÅ
GÖRA?
När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har
sagt er att ni kan slippa undan den kommande
vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham
till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn
åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt
till roten på träden. Varje träd som inte bär god
frukt skall huggas bort och kastas i elden.” Folket
frågade honom: ”Vad skall vi då göra?”
Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela
med sig åt den som ingen har, och den som har
bröd skall göra på samma sätt.” Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom:
”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade: ”Driv
inte in mer än vad som är fastställt.” Och när det
kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad
skall vi göra?” sade han till dem: ”Pressa inte av
någon pengar med våld eller hot, utan nöj er
med er sold.”
Lukasevangeliet 3:7-14
Hösten 2006 tog en vän med mig på bio. Han
tyckte vi skulle se En obekväm sanning, Al Gores
film om klimathotet. Visst var filmen både obekväm och obehaglig, men allt låg ju så långt
borta i en fjärran framtid. Jag minns att jag strax
efteråt, i ett mail, skrev en reflektion om att jag
nog borde köpa en riktig snål diesel nästa gång
jag bytte bil. Det var allt. Ingen annan reaktion.
Inga andra livsförändringar. Jag hade just blivit
uppmärksammad på det allvarligaste hotet mot
mänsklighetens existens, men gjorde egentligen
ingenting!
Nio år senare sitter jag en fredagskväll och tittar
på Skavlan. En av kvällens gäster är Noami Klein.
Hon har just kommit ut med sin bok Det här
förändrar allt, om klimatet kontra kapitalismen.
Något skaver till och jag blir så nyfiken att jag

På ett liknande sätt sipprar Noami Kleins ord in
i mig. Hennes ord får mig att förstå att mitt, och
vårt, sätt att leva är ohållbart. Det finns en högst
påtaglig risk. Hotet är här och nu. Den kommande klimatkrisen går inte längre att blunda för.
Varför drabbas vissa människor av budskapet
om klimatförändringarna? Varför drabbas vissa
människor inte? Det är i högsta grad gåtfullt för
mig, trots att jag har erfarenhet av båda sätten
att reagera. Jag lämnar därför över frågan till
dig. Varför är just du drabbad eller oberörd?
Johannes svar när människorna frågar ”vad skall
vi göra?”, kan fungera som handfasta råd, även
när det gäller att hantera dagens klimatkris. Han
säger kort och gott: Dela med dig av det du har
och sluta roffa åt dig! Följer vi detta är mycket
vunnet. Men det viktigaste berättelsen lär oss är
trots allt: låt dig drabbas av budskapet! Det är
nämligen där all förändring börjar.
Råd – Använd berättelsens kraft
Berätta om dina idéer, framgångar och misstag
eller om vänner som du känner till och som på
olika sätt engagerat sig för miljön. Ingenting slår
berättelsens makt när det gäller att inspirera.
Flera forskare bland annat civilkurageforskaren
Brian Palmer, menar att berättelser är centrala i
att inspirera människor att agera.

SÖK FÖRST GUDS RIKE OCH HANS RÄTTFÄRDIGHET
Matteus 6:33
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet – så
ska ni få allt det andra också.
Att fasta är som att rensa i trädgårdslandet.
Somligt måste bort för att det som är tänkt ska
kunna få ljus och näring och växa sig starkt.
Många av oss lever alltför välfyllda och splittrade liv. Det vi innerst inne vet är riktigt och viktigt
hamnar lätt i skymundan av annat. Våra sinnen
och kroppar spänns till bristningsgränsen – och
för många brister det. Också vår jord och värld
spänns till bristningsgränsen och vi börjar också
där känna av att det brister.
Då kommer fastan som en gåva.
Att begränsa.
Att minska ner.
Att avstå.
Att förenkla.
Att bli mer hel.
Fast ibland är det enkla det svåraste.
Som att följa Jesu uppmaning: att först söka Hans
rike och Hans rättfärdighet. Därför ber jag i fastetid: Gud, låt din Ande göra mig modig att inte
vänta till sedan.
Amen.
Råd – Ecodriving
Vid de tillfällen då du behöver köra bil finns några
viktiga saker att tänka på: kör långsammare,
undvik hastiga inbromsningar och håll jämn
hastighet. Kör i trafikens tempo och undvik omkörningar där du behöver gasa på. Motorbromsa
gärna med jämna mellanrum. Har du en gasbil
kan du på en del tankställen välja ren biogas i
tanken. Kör du en laddhybridbil, se till att den är
laddad med el märkt med Bra Miljöval.

OM NÅGON ÄR I KRISTUS ÄR SKAPELSEN NY
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det
gamla är förbi, något nytt har kommit.
Andra Korinthierbrevet 5:17
Ordagrant står det ”Om någon i Kristus skapelse
ny”.
Bibel 2000 lägger till verbet ”är ”två gånger och
ett underförstått nytt subjekt ”han” eller ”hon”. Då
blir innebörden ”om någon är i Kristus är han/
hon en ny skapelse” eller ”den som är i Kristus
är en ny skapelse”. Det är en tolkning av versen i
subjektiv anda.
För den mer ordagranna översättningen står t.ex.
den katolska Jerusalemsbibeln som skriver: ”För
var och en som är i Kristus finns det en ny skapelse” Ordet som översätts med skapelse brukar
användas om hela skapelsen, t.ex. i Kol 1:15. ”Han
är den osynlige gudens avbild, den förstfödde i
hela skapelsen.”
Efter orden ”om någon är i Kristus är skapelsen
ny” står det ”det gamla är förbi” vilket brukar
beteckna skapelsen som helhet, se t.ex. Jes 43:18:
”Men glöm det som förut var, tänk inte på det
förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni det inte?”
Paulus budskap till församlingen i Korinth och till
oss alla kan tolkas så här: För den som är i Kristus
är skapelsen ny. Det gamla är förbi, något nytt
har kommit.
Att vara i Kristus, att leva i Kristusgemenskap eller
att se på världen ur trons perspektiv ger en ny syn
på världen: som en ny skapelse, försonad med
Gud. Det försvårar hopplösheten.
Råd – Låt förändring ta tid
Tryck inte på dina nära och kära ditt engagemang.
Fråga, lyssna och berätta vad du gör och skulle
vilja göra för miljön. Så ett frö och se vart det bär!

Råd – Fasta
Fasta för skapelsen genom att besluta dig för att
bidra till att minska de utsläpp av växthusgaser
som orsakas genom resor med bil, flyg , uppvärmning, elanvändning, matvanor och konsumtion. Ställ dig frågan: Vad kan jag avstå från eller
förändra ? Kan jag minska resandet eller resa på
annat sätt? Kan jag lägga om matvanorna och
äta mindre rött kött och mer grönsaker, baljväxter
och frukt. Kan jag övergå till förnybar el?

HERREN GUD TOG MÄNNISKAN OCH SATTE
HENNE I EDENS TRÄDGÅRD ATT BRUKA OCH
VÅRDA DEN
Herren Gud tog människan och satte henne i
Edens trädgård att bruka och vårda den.
Första Moseboken 2:15
Under årtusenden har människan levt här på
jorden och brukat och vårdat den på ett sätt som
inte äventyrat kommande generationers livsmöjligheter. Så är det inte längre. Sedan början av
1900-talet vanvårdar vi jorden och förbrukar dess
resurser på ett sätt som står i strid med det uppdrag Gud givit oss. Även om industrialiseringen
i många avseenden inneburit förbättrade livsmöjligheter för stora befolkningsgrupper är det
uppenbart att det sätt vi lever på idag i de rika
länderna inte är hållbart.
En radikal omställning av hela samhället och vår
livsstil måste ske. De fattiga länderna måste få
utvecklas utan att utsläppen av koldioxid ökar.
Genom förbränning av olja, kol och gas ökar
jordens medeltemperatur och närmar sig två
graders ökad uppvärmning sedan förindustriell
tid. Klimatförändringen leder till en rad allvarliga
konsekvenser.
Isen vid Arktis smälter och mindre av solstrålningen reflekteras bort från jordytan vilket
påskyndar uppvärmningen. Havsnivåerna stiger
genom avsmältningen och genom att havsvattnet
blir varmare. Djur och växtliv vid Arktis påverkas och isbjörnarna och andra djurarter hotas.
Fisket minskar. Havsströmmar förändras, extrema
väderhändelser som stormar och kraftiga skyfall
blir vanligare. Öknarna breder ut sig och livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning
hotas.

kraftiga, existentiella klimatångest som Greta
Thunberg vittnat om att hon kände, innan hon
började predika omvändelse.
Vi har ett ansvar att svara på Guds och profeters
kallelse till omvändelse. Annars blir vi plågade i
vårt samvete och till slut kommer vår värld att förgöras. Det är en logisk konsekvens från en logisk
och rättvis Gud, en Gud som inte kan hjälpa oss
om vi inte lyssnar. Vi är kallade att vara en del av
lösningen.

HERRENS ORD KOM TILL JONA: ”BEGE DIG TILL
NINEVE”
Herrens ord kom till Jona, Amittajs son: ”Bege dig
till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där.”
Och Jona gav sig i väg, men för att fly till Tarshish,
bort från Herren.
Jona 1:1-3
Jag har tidigare avfärdat denna berättelse som
förlegad, nåt som inte är relevant för vår tid, en
omodern Gudsbild. Dessutom går det ju knappast
att överleva flera dagar inuti en val. Men under
ett bibliodrama, där jag spelade Jona, hittade jag
inom mig själv något som jag tror kanske liknar
Jonas kallelse. Att ondskan i Nineve faktiskt var
något i alla tider förkastligt och att berättelsen är
högaktuell.
Så jag kollade lite närmare på historien. Under
700-talet före Kristus blev Nineve det Assyriska
imperiets huvudstad. Kungens palats var vräkigt
”utan motstycke”, de uppförde en enorm mur för
att stänga ut människor, stänga in rikedomar och
kastade skräpet utanför. Dessutom ledde man in
traktens färskvatten uppifrån bergen i ett vattensystem in i staden. Innevånarna levde gott, men
på ett sätt som skadade både skapelsen och
andra människor. Det är i det här läget Gud kallar
Jona att predika omvändelse. Parallellerna till
vår tid är inte alls svåra att dra. Även om dagens
systematiska överutnyttjande av jordens resurser,
och strukturerna för att upprätthålla ojämlikheten
är på en nivå som Jona och hans samtida sannolikt inte ens kunna föreställa sig.
Jona formulerar hur han kände när han kastas ut
i havet i sin flykt från Guds kallelse: ”Vattnet slöt
sig om min strupe, djupet fångade mig. Sjögräs
snärjdes kring mitt huvud, där nere vid bergens
rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt.” En poetisk men hemsk
beskrivning av kraftig ångest. Den tycks likna den

Råd – Utbilda dig själv
Läs på om miljömålen och om vilken miljöpolitik
som de olika partierna driver. Följ bra och pålitliga källor för samhällsinformation och nyheter.
En enskild medborgare som är påläst kan faktiskt
påverka mer än via valsedeln vart fjärde år. Är du
insatt och saklig framstår du också som trovärdigare i diskussioner med andra.

läggs på arbete och mindre på produktion. Laga
och reparera saker du tycker om så gör pengarna också miljönytta. En miljösmart omprioritering
som dessutom bidrar till mer arbetstillfällen och
större skattebas lokalt.

LÅT ER FÖRVANDLAS GENOM FÖRNYELSEN AV
ERA TANKAR
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att
ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är
gott, behagar honom och är fullkomligt.
Romarbrevet 12:2
Vi lever i ett samhälle där nästan allt går ut på
att konsumera. Vi ska köpa nya kläder, nya telefoner och nya möbler så ofta som möjligt. När
vännerna, fästmannen och barnbarnen bjuder
in till shoppingrunda och köttafton är det otroligt
jobbigt att säga nej eftersom det faktiskt kan vara
så att vi missar vännens oro eller barnbarnets
längtan efter Gud genom att tacka nej med hänvisning till klimatet.
Problemet är att det rimmar helt fel med vår tro
och ovanstående bibelord att ge upp för konsumtion och förstörelse av Guds skapelse bara
för att vi tänker att vi kanske missar annat viktigt
om vi vågar prioritera miljön. Som kristna måste
vi våga tänka utanför den här världens ramar. Vi
måste våga tro på att Gud har en plan för våra
liv som är helt enhetlig med att förvalta Hans
skapelse och därför också göra allt vi kan för att
rädda den. Fastan är en perfekt tid att utforska
hur långt du klarar av att gå för skapelsen samtidigt som det är en tid då vi tillsammans får be för
vår jord.
Tack Fader för att du har skapat den här världen
åt oss. Visa oss hur vi tar hand om Din skapelse och varandra på bästa sätt och hjälp alla de
människor som lider runt om i vår värld. Hjälp oss
att förlåta oss själva för den skuld vi har i detta
och låt oss vila i dig. Amen.
Råd – Köp upplevelser framför prylar
Lägg en större del av din disponibla inkomst på
upplevelser som massage, teater, konserter och
utställningar. Då uppmuntrar du att mer pengar

Råd – Hjälp mångfalden på traven
Gör din trädgård till ett hem för såväl djur som
växter genom att ha olika typer av bärträd,
buskar och skuggtåliga växter. En mångfald av
växter gör att många olika djurarter trivs i trädgården.
Några tips:
Lämna vedhögar i en vrå för att tilltala insekter,
spindlar, mossor, svampar och lavar.
En stenhög lockar till sig småkryp.
En hög med ris och löv, trädgårdskompost, lockar
till sig igelkottar, grod- och kräldjur.
En damm lockar till sig vattenlevande djur.
TRON GER OSS ETT ANSVAR FÖR LIVET
Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns,
genom allt gott som han gör. Från himlen har han
gett er regn och skördetider, han har mättat er
och fyllt era hjärtan med glädje.
Apostlagärningarna 14:17
Flera texter i bibeln beskriver skapelseundret och
Paulus säger i Apg 14 att Han har lämnat många
vittnesbörd om att han gör gott.
Vittnesbörd om skapelsens mångfald och om hur
vatten, luft och andra faktorer samspelar till att
uppehålla den biologiska mångfalden.
Det är detta vi har att förhålla oss till, att glädjas åt, att förundras över, men också att hantera
ansvarsfullt och med respekt. Livet som finns vid
vår sida är våra ”medskapelser”, framsprungna ur
miljontals år av genetisk modifiering som vi med
ett religiöst perspektiv också finner en gudomlig
mening i. ”Gud såg att det var mycket gott” (1Mos
1:31). Tron ger oss ett ansvar för livet och ett sammanhang med allt levande.
De växter och djur som påverkas av global uppvärmning är våra ”medskapelser”, liv att respektera och vårda. Det utsatta livet kan vara andra
varelser på jorden som vi hotar genom vår livsstil.
Utsattheten finns också hos våra medmänniskor.
De som vi inte värderar högt i vårt samhälle, de
som vi vill ska lämna vår samhällsgemenskap, de
som tvingas fly på grund av klimatförändringar,
de som inte har samma rätt som vi till samhällets
omsorg eller de som på andra sätt lämnas åt
sidan.
Att leva i Jesu efterföljd är utmanade. Jesus säger:
Det som ni har gjort mot dessa minsta, det har ni
gjort mot mig och det ni inte har gjort… – det har
ni inte heller gjort mot mig.
Kan det bli tydligare än så?

torrare och blötare. På det stora hela är vi också överens om att vi behöver göra någonting åt
det här. Vi anar mer och mer att det kräver stora
förändringar av livsstil, vanor och organisering av
samhället. Det är omvälvande tider. När allting
skakar och det som har setts som evigt visar sig
vara förgängligt får kyrkan inte glömma Paulus
förmanade ord. Vi är ett i Kristus.
IBLAND STÖTER MAN PÅ MÄNNISKOR MED
GRÖNA FINGRAR
Ty liksom vi har en enda kropp men många
lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast
många, en enda kropp i Kristus, men var för sig
är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika
gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva
i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den
som tjänar, undervisningens gåva hos den som
undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och
förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att
vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta
visa barmhärtighet.
Romarbrevet 12:4-8
Ibland stöter man på människor med gröna
fingrar. Var de än drar fram verkar allt slå ut i
blom och den ledsna krukväxten man själv inte
har lyckats med verkar sträcka på sig lite extra
bara för att personen kommer in i rummet. Likaså
finns det människor som verkar förstå djur på ett
djupare plan än vad den genomsnittliga personen gör. En snabb blick räcker för att veta vad
kon behöver.
Det finns också människor som slukar vetenskapliga rapporter och artiklar och kan förklara dem
på ett sätt som alla kan begripa. Andra har en
fallenhet för organisering och struktur och skapar
system där ingenting faller mellan stolarna och
glöms bort. Vi har olika gåvor.
Paulus ord i Romarbrevet är riktat till en församling som håller på att lära sig hur Kristi kyrka fungerar och vad den kristna gemenskapen
egentligen innebär. Mellan raderna kan vi ana
en konflikt mellan olika personer med olika gåvor
som antagligen tyckte att just deras gåva var
särskilt viktig och inte fick glömmas bort. Att just
deras intresse, deras verksamhet, deras förmåga
var särskilt viktig. Det går inte riktigt att läsa sig till
att någon med profetisk gåva tyckte att den med
tröstens gåva var oviktig men friktionerna finns
där. Och i respons på det är Paulus kristallklar: Vi
utgör en enda kropp, vi är till för varandra, vi är
ett i Kristus.
Idag står vi inför en av mänsklighetens största
utmaningar någonsin – klimatet förändras. Det
blir varmare på vissa platser, kallare på andra,

Oavsett om vi har gröna fingrar och spenderar
våra dagar med jord upp till armbågarna, ser
världen genom FN:s alla rapporter eller tänker i
organisationsscheman måste vi komma ihåg att
vi är samma kropp. Det är oftast lättare sagt än
gjort, när det skakar vill vi gärna, liksom de första
församlingarna, tänka att det vi sysslar med är
lite viktigare än det andra. Inte för att det andra
är oviktigt men för att det vi gör ju är speciellt
viktigt. Någon viftar med FN:s rapport, någon annan med sin spade och en tredje med en plan för
organisationsförändring och alla menar att just
deras perspektiv är viktigast.
Men det är inte så kyrkan ska fungera, det är inte
så enheten i Kristus ser ut. Paulus lämnar oss inte
bara med förmaningen att behålla enheten, han
ger oss också instruktioner för hur vi ska uppnå
den. I de kommande verserna säger Paulus att
vår kärlek ska vara uppriktig, att vi ska visa varandra ömsesidig aktning, att vi ska vara fredliga,
gästfria och bemöta alla lika.
Det är beteenden som inte skyr konflikten eller
som står i motsats till oenighet. Det är ju först i
krocken, när det skakar, när vi upptäcker att våra
visioner och drömmar ser olika ut som vi behöver
vara noga med aktningen, kärleken och gästfriheten. Det är först då vi känner att vi är olika
lemmar och det är då vi behöver bli påminda om
att vi är samma kropp.
Råd – Bli vän med dina grannar
Att bygga upp ett lokalt kontaktnät är viktigt ur
många aspekter. Det ger band annat en ökad
trygghet och säkerhet om något händer – se till
att du har dina grannars telefonnummer. Men det
blir också enklare att låna saker av varandra, att
dela med sig av överbliven mat eller plocka frukt i
varandras trädgårdar.
Om du är beroende av bilresor till jobbet, kanske
det finns någon att samåka med? Ni kanske till
och med kan bilda en liten bilpool eller äga en
bil tillsammans? Dessutom är det klimatsmart att
umgås mycket med sina grannar, slippa transport
och bara skutta över häcken eller gå ut i trapphuset.

