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Godmorgon! Mitt namn är Peter Sjöblom och jag bor i Vörå. 
Den här andakten sänds i Ansvarsveckan och handlar därför åtminstone delvis om ansvar. 
Hur långt sträcker sig mitt ansvar? Och spelar det egentligen någon roll vad jag gör som 
enskild människa? 
 
Det är ingen hemlighet att vår jord inte mår bra och att det börjar vara bråttom att göra 
något åt det. Klimatförändringen tar sig tydliga uttryck i kraftiga stormar, översvämningar, 
jordbävningar, extrem torka. Och i vår globala och ständigt uppkopplade värld upplever vi 
allting nästan samtidigt som det händer och rapporter kommer in från hela världen. Det 
finns knappt något avlägset hörn av vår värld längre dit inte nyhetskamerorna når. Och allt 
förväntas vi ta in. Det är lätt att bli överväldigad. 
 
Det är bra att vara medveten och upplyst, men samtidigt kan den enorma mängden 
information lätt leda till ångest … Ångest och rädsla är aldrig bra drivkrafter. De kan 
visserligen båda vara fungerande triggers som kör igång nödvändiga processer, men beslut 
tagna enbart på basen av ångest eller rädsla blir sällan bra.  
 
I den så kallade herdepsalmen i Bibeln, Psalm 23, skriver kung David om att den som har 
Gud som herde inte behöver frukta. ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget 
ont.” Det handlar inte om verklighetsflykt, utan om att kunna vila i vissheten om att det 
stora ansvaret är någon annans, i vars hand jag får vila trygg.  
Det stora ansvaret är Guds och han håller hela världen i sin hand. Mitt ansvar sträcker sig till 
det jag kan påverka. Det jag inte kan påverka, gör jag bäst i att inte bekymra mig för. 
 
Det du och jag som enskilda människor ska satsa på att försöka göra är kanske inte att ta de 
stora stegen – för de blir kanske aldrig tagna. I stället är det kanske värt att ta flera små steg. 
Man tänker lätt att min lilla insats knappast kan ha någon inverkan. Men. Om många 
människor tar många små steg i rätt riktning har det betydelse. 
 
Det kan vara fråga om att välja rättvisemärkta produkter i mataffären, att inte köpa nya 
kläder hela tiden utan kanske handla på loppis i stället, att ta bussen i stället för bilen eller 
att samåka.  
Det är de många små valen i vardagen som i det långa loppet kan göra en skillnad.  
En skillnad för dig, för din omgivning, för klimatet och förhoppningsvis också för en 
rättvisare värld. 
Med dina val kan du också inspirera andra. Ju fler som väljer att ta sina små steg i rätt 
riktning, desto större inverkan har det. 
 
Ansvarsveckans tema är måttlighet. Att välja att försöka leva måttligt i stället för slösaktigt 
är ett sätt att både anpassa sig till jordens begränsade resurser och samtidigt även visa 
solidaritet med de som har det sämre ställt.  
Det är också en fråga om tacksamhet – att lära sig att vara nöjd med det man har i stället för 



att ständigt jaga efter nästa pryl eller det senaste i modeväg. Ett liv i måttlighet och 
tacksamhet går hand i hand med att göra ansvarsfulla val som har en positiv inverkan på 
klimat och miljö.  
 
Att ta hand om vår skapelse är också en del av vår uppgift som kristna. Och att göra det i 
solidaritet med de fattigaste och minst bemedlade är förknippat med välsignelse. 
Jag önskar dig en bra och välsignad dag med kloka och solidariska val. 
  
 
 


