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Jorden skall väl ändå gå under, så inte bör kristna bry sig om miljön eller klimatet, är en kommentar 

som jag ibland möter. Håller tanken för en biblisk granskning? För att kunna ge svar på den frågan 

börjar jag i det hopp som Jesus förkunnar: Guds Rike. Guds Rike var på Jesu tid en konkret 

framtidshopp grundat i Skrifterna, dvs. Gamla Testamentet. Hoppet var att de döda skulle uppstå, de 

sjuka bli friska och de fångna bli fria. Gud skulle befria sitt folk från fienden och regera från 

Jerusalem. Ingen ondska skulle längre finnas och Guds egen närvaro dvs. Guds härlighet skulle 

påverka allt. Hela skapelsen skulle förvandlas, så till och med den naturliga fiendskapen mellan får 

och vargar skulle upphöra. Den som skulle åstadkomma allt detta var Messias. Som svar på denna 

Guds Rikes förväntan som levde starkt i Jesu samtid, så förkunnade Jesus att Guds Rike hade kommit 

genom honom. Han demonstrerade Riket genom att låta döda uppstå, sjuka bli friska, fiender bli 

vänner och driva ut demoner var helst han stötte på dem. Hoppet han ger är Guds Rike genom 

honom själv. Mot denna bakgrund så är det tydligt att framtidshoppet inte enbart är själarnas 

frälsning, utan upprättelse av allt det Gud skapat. 

Men varför talar då bibeln om en ny himmel och en ny jord? Läser vi sammanhanget i 

Uppenbarelseboken 21-22 så beskrivs det nya som frånvaron av det destruktiva i vår värld: havet 

(som symbol för kaos) 21:1, sorg, död, klagan, plåga 21:4, orättfärdighet 21:8 och orenhet 21:27, 

medan det goda i vår värld kommer bevaras in i den förnyade världen 21:24, 26. Samtidigt så 

överträffar framtiden nuet med en gudsnärvaro som övergår det vi kan greppa 21:22, 22:3-4. 

Men vad menar då Jesus med att himmel och jord skall förgå, Matteus 24:34? Och vad betyder efter 

hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, 2 Petrusbrev 3:13? För att svara på den frågan bör 

vi starta i Jesu egen uppståndelse. Förebilden eller prototypen för hur den mänskan som Gud 

uppväcker till nytt liv en dag skall bli, är Jesu egen uppståndelse. Lärjungarna kunde känna igen Jesus 

efter uppståndelsen men ändå var Jesus annorlunda. Han var förvandlad. På samma sätt kommer vi 

att förvandlas, men ändå känna igen varandra. (Se 1 Korinthierbrevet 15, samt lärjungarnas möten 

med Jesus efter uppståndelsen). Paulus talar på likande sätt om att skapelsen skall befrias när den 

befriade människan framträder på jorden, Romarbrevet 8:21. Förebilden eller prototypen för hur 

skapelsen skall bli är den förvandlade människan. Skapelsen kommer vi att känna igen, men ändå är 

den mer än vad vi kan föreställa oss. Hoppet för skapelsen är alltså att förvandlas med vår egen 

uppståndelse som förebild och Jesu uppståndelse som yttersta förebild. 

Vi kristna är liksom Jesus kallade att förkunna Guds Rike genom att be för sjuka, kämpa för de fattiga 

och utslagna, stödja de fängslade trossyskonen, arbeta för en värld som lever hållbart och förkunna 

Honom som kämpar för hela skapelsen genom att sända sin ende Son att dö och uppstå för att vi och 

världen skall förvandlas. Detta är kärnan i evangeliet: Jesus som hela världens hopp. Hela världen är 

kallad att vända om till honom och sätta sitt hopp till honom.  

Därför finns det hopp eftersom Jesus dött och uppstått för hela sin skapelse. En mänska som blir 

frisk när vi ber i Jesu namn är en förkunnelse om Guds Rike: att Gud skall göra hela skapelsen frisk 

och hel en dag. En handling för Jesu skull för att bevara vår värld är en proklamation om att hoppet 

inte är ute för vår värld trots klimatkrisen. När jag möter mänskor som är uppgivna inför det arbete 

som bör göras för att bevara ett klimat möjligt att leva i, utbrister jag: Hoppet är inte ute! Som 

kristen är jag vid gott mod. Jag tror på och har erfarit en Gud som kämpat och kämpar för vår värld 

genom att så engagera sig i den att han blivit en av oss och besegrat alla de krafter som bryter ner 

vår värld genom att själv bära dem i sin egen kropp. 


