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Den här veckan firar vi den ekumeniska Ansvarsveckan i våra kyrkor. Ansvarsveckans tema är Måttlighet. 

Välkommen till Andrum med mig Mayvor Wärn-Rancken. 

Temat ”Måttlighet” baserar sig på Förenta nationernas Agenda 2030 där man betraktar de 17 

hållbarhetsmålsättningarna ur en kristen synvinkel. I målsättningarna nämns bl.a jämlikhet, rent vatten och 

sanitet, god utbildning, ansvarsfull konsumtion och produktion samt klimatåtgärder. Det är självklart för oss 

att uppleva jämlikhet, ha rent vatten och sanitet, få god utbildning osv. men alla människor har det inte lika 

väl ställt. Vad kan vi göra för att fullfölja hållbarhetsmålsättningarna? På Ansvarsveckans hemsida finns 

Hållbarhetsboken där det finns tips och verktyg för att hjälpa oss att nå dessa målsättningar.  

Den här sommaren har jag följt med i väderleksrapporterna extra noga. Jag har en trädgård som behöver 

bevattnas ifall det inte kommer regn. Både i juli och augustimånad fanns det två två - veckorsperioder då 

det var väldigt varmt. Väderleksrapporterna lovade regn hit till Östnyland men regnmolnen for förbi. Vi 

hade samma samtalsämne i grannskapet: torkan och den olidliga hettan. Vad det tecken på klimatkris? 

Många önskade att det skulle regna, jag med. Torkan påverkade också skörden. Den blev mycket mindre än 

väntad. Jag fick sedan av ett par grannar både grönkål och squash då mina försök att odla dem 

misslyckades. De delade med sig av sitt överflöd. 

Ett av Ansvarsveckans bibeltexter är från Lukas 12, där Jesus berättade om en rik man som fick så mycket 

skörd att han inte visste vad han skulle göra. Till slut bestämde han sig att bygga större lador för få att rum 

med säden och allt annat han ägde. Sedan skulle han njuta av livet och koppla av.  

Jesus varnade för människans girighet och habegär. Den rike mannen skulle ha kunnat dela med sig av sitt 

överflöd till andra som behövde det mer än han. Den rike mannen i liknelsen ville bara ha mer och mer.  

Jag har tänkt mycket på Ansvarsveckans tema om Måttlighet. För mig handlar det om hållbar livsstil och 

konkreta åtgärder. Vi kan inte fortsätta att överkonsumera och leva över våra tillgångar för jordens resurser 

är inte oändliga. Paulus skriver i första Timoteusbrevet 6 att om vi har det allra nödvändigaste, mat och 

kläder, skall vi vara nöjda. Det gäller också att dela med sig av sitt överflöd till andra som inte har lika 

mycket. I stället för girighet kan vi utöva generositet och dela med oss det vi fått.  

Ansvarsveckan utmanar oss att se över vår egen livsstil och fråga hur vi kan med våra val påverka vår egen 

konsumtion. Gud har skapat jorden och gett oss människor uppgiften att förvalta Guds skapelse. 

Ansvarsveckans tema vill påminna oss om att det är dags att ta denna uppgift på allvar.  

 

 


