
 

 

 
Ärkebiskop Leos hälsning till Ekumeniska ansvarsveckan 
 
 
Frågan om människans miljö och människans ansvar för att skydda sin livsmiljö är i sig 
mycket gammal. Vi har dock vaknat upp till att naturresurserna har utarmats till följd av 
exploatering, och vi har också vaknat upp på ett nytt sätt till att se hur centralt männi-
skan är en del av naturen. Skapelsen och dess gåvor är avsedda att göra oss öppna och 
tacksamma mot vår skapare. Människan skapades för att leva lyckligt i den. Den är också 
utformad så att allt i den talar om dess skapare. Jag tror att få, om ens några, människor i 
dag är nöjda eller glada över tillståndet i vår natur. 
 
Vi har ännu inte lärt oss tillräckligt för att förstå det språk som Gud kommunicerar med 
oss. Lyssnar vi på honom eller går vi vår egen väg? Mitt svar lutar åt det sistnämnda. Vi 
har en tendens att missbruka skapelsen. Vi håller naturen som vår slav och förvandlar 
allt, även djur, till en handelsvara. Hur kan vi ha en dialog med vår skapare när vårt sätt 
att ta emot saker och ting får oss att mer och mer gå in i oss själva? Vi misslyckas med 
att visa tacksamhet för allt skapat, utan griper i stället girigt tag i allt som erbjuds oss. 
 
Trots denna mänskliga fördomsfullhet har världen bibehållit sin existens som en plats 
där Gud kan tala och handla och där människan kan svara på hans tal i ord och handling. 
För att hålla dialogen mellan människan och Gud levande krävs dock en ihärdig övning. 
Detta är platsen för vår asketism. Genom att praktisera askes lär vi oss vad som är mått-
ligt och rätt. Vi lär oss att placera oss själva inom skapelsen - inom gruppen av skapade 
varelser. 
 
Genom askes har vi också möjlighet att återupptäcka vårt ursprungliga gudomliga värde 
och vår värdighet. Vi börjar återigen förstå hur bra och stort det är att vara människa - 
skapelsens brukare och väktare - och att livet är heligt. Då förändras omedelbart vårt 
förhållande till naturen och alla levande varelser, inklusive våra medmänniskor. När man 
gör Gud synlig i den här världen kan den inte förstöras. Då återspeglar vi den sanna och 
ursprungliga kärleken som skapelsen har inplanterat i oss. 


