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Hej! Trevlig FN dag och nationella bönedagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt 

ansvar! FN associeras med världsledarskap, gemensamma överenskommelser och fred. Hur Jesus 

ser på detta ska vi titta närmare på i detta Andrum med mig, Sarah Tiainen. 

Igår började Ekumeniska ansvarsveckan, och den fortsätter t.o.m. inkommande söndag. Temat för 

Ansvarsveckan i år är Måttlighet. Temat baserar sig på FN:s Agenda 2030 där vi betraktar de 17 

hållbarhetsmålsättningarna ur kristen synvinkel och går in för att se vad vi utifrån vår världsbild 

och övertygelse kan bidra till diskussionen och strävan att fullfölja målsättningarna. Många kanske 

undrar vad detta har med kristendomen att göra. Mitt svar brukar vara: Väldigt mycket, faktiskt. 

Enligt Skapelseberättelserna i 1 Mos 1 och 2 gav Gud människan uppgiften att bruka och vårda 

jorden. För att människan skulle få en naturlig kontakt med jorden fick hon i uppgift att så och 

skörda den. Frukter och grönsaker var människans föda, och kontakten till andra levande arter 

etablerades av uppgiften att namnge alla djuren; all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. I 

början av allt fanns en naturlig relation mellan människan och Gud, och människa och resten av 

skapelsen. Människan var i balans med allt skapat. 

Mycket har brustit sen dess. I dag har vi människor allt mindre kontakt med naturen, mycket p.g.a. 

urbaniseringen. Denna trend tog fart under industrialiseringen och har bara ökat sedan dess. 

Brukandet och bevarandet har bytts ut mot maximering av vinst. Naturen och djuren exploateras 

för att människan själviskt ska kunna förbättra sin egen levnadsstandard. Men om vi fortsätter vår 

exploatering kommer det snart inte att finnas något kvar som kan bära frukt. Naturen, djuren, 

kommer att dö ut, och följden är att människan utrotar sig själv.  

Jesus kallar oss till att följa honom, att följa en annan väg. I missionsbefallningen i 

Markusevangeliet ska vi kristna gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela 

skapelsen (Mark 16:15). Jesu gav exempel på tjänande ledarskap och det kallar han oss in i 

tillsammans med honom, ett ledarskap där den som vill vara först bör vara de andras tjänare. 

Makt innebär ansvar och ledarskap. Detta tjänande ledarskap sträcker sig till och framträder i rätt 

balans med hela skapelsen. Det innebär att det är dags för oss människor ångra att vi gjort oss 

själva till hela världens centrum och att vi börjar tjäna hela den skapelse vi är satta att ansvara för. 

När vi idag fattar svåra beslut och börjar sätta andra före våra själviska behov ger vi ett annat arv 

och hopp, en annan framtid till kommande generationer. Vi kommer att ge dem helt andra verktyg 

att bruka och vårda. Gud skapar också hela tiden nytt och det är inte ute med oss ännu. Det finns 

fortfarande goda nyheter för hela skapelsen! 

Vi ber med påve Franciskus ord: 

Allsmäktige Gud, du är närvarande i hela universum och i den minsta av dina skapade varelser. Du 

omfattar allt som finns med ömhet. Utgjut över oss din kärleks kraft, så att vi vårdar livet och 

skönheten. Fyll oss med din frid, så att vi lever som syskon utan att skada någon eller något. Vi 

tackar dig för att du är med oss varje dag. Sporra oss, så ber vi dig, i vår kamp för rättvisa, kärlek 

och fred. Amen.     Ha en bra dag! 


