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Ekumenisk ekoteologi – för alla eller särintresse för konstiga kristna 
miljönissar? 

        (Vid SKR:s samrådsdag ”Klimatarbete ur den kristna tron centrum”, Ekumeniska centret, 11/3 2011) 

 Vi börjar med en bön jag ofta använder från Kenyas Kristna Råd, från SKR:s eget inspirationshäfte 
inför Globala Veckan 2007 med temat Skapelsefeber: Befria mig Gud, från fegheten, som inte vågar 
möta nya sanningar, från lättjan, som är nöjd med halvsanningar och från högmodet, som tror att 
den äger all sanning. Amen.  
 
Det känns svårt att bra sammanfatta min bok på den korta tid jag får. För här ville jag inte förenkla, utan 
ge en bred och djup och därför mera övertygande motivering, varför klimatfrågan - med allt vad som hör 
till den! – måste bli en självklar och central del av alla kristna församlingars tro och liv. Det rör något ju 
så grundläggande som kyrkans största utmaning idag, vid sidan om kampen att behålla själva 
trosgrunden i denna ödesdigra tid. Den bok jag skrivit vill vara just ett svar på frågan i här inledande 
inlägget.  
 
Två saker är och har varit huvudengagemang i hela mitt prästliv och medvetna kristna liv – missionen och 
ekumeniken – en passion för en levande världsvid enad Kristi kyrka, som tar sin sändning i världen och 
därmed i hela Guds skapelse enligt bibelns klara lära på allvar. Jag har alltid velat leva i det faktum att 
Kristi kyrka är mycket större än Svenska kyrkan och har därför långa perioder också fått leva i andra 
kyrkor.      

När jag är ute och pratar om det här i kyrkans sammanhang döljer jag inte att jag vill tala omvändelse och 
väckelse. Så livsomvälvande och svår är denna fråga. Det vi sammanfattar i ordet ”klimatkrisen” är en djupt 
andlig fråga, en grundläggande existentiell utmaning. Tillväxtsamhället som vi vant oss med det har kommit till 
vägs ände. Det förutsätter livslögnen att klotets naturresurser inte är ändliga. Med lånande medel, olja och kol 
som börjar ta slut, har vi skapat ett odödligt civilisationsprojekt. På bibelns språk kallas detta avguderi. Vi lever 
kollektivt i ett luftslott, eftersom vi förvandlat biosfären, Skapelsens och vårt enda livsrum till ett sjukrum. 
Kejsaren är nu naken, och det är kyrkans kallelse - tillsammans med många andra goda krafter – att modigt och 
profetiskt avslöja detta och agera barnet i sagan.  

Men vi kommer inte att få se ett långsiktigt och bärkraftigt engagemang i den kristna församlingen förrän 
klimatet blir en fråga för vår efterföljelse. Vi kommer igen - och kanske fortare än vi tror! - att utifrån Jesu 
tydliga lära och liv, genomgripande och livsstilsförändrande, behöva praktisera våra kristna kärnvärden på ett 
mycket radikalare sätt igen; Det handlar om kärlek, tro och hopp, rättvisa, ödmjukhet, tacksamhet och enkelhet 
och förnöjsamhet i livsföringen, inget annat! KV och särskilt de engelska kyrkorna tar nu i upprop på upprop 
med sig klimatfrågan in i fastan och påsken. För passionen för världens överlevnad kan och måste för oss i 
kyrkorna växa ur den kristna trons centrum! Det är inget särintresse för några specialister eller märkvärdiga s.k. 
ekoteologer eller miljögrupper i särskilt avancerade församlingar! Men givetvis ska vi samarbeta med alla goda 
krafter som hämtar sitt radikala engagemang ur andra källor! Det håller också på att gå upp för många seriösa 
politiker och engagerade utanför kyrkorna att det behövs en allmän och djupgående existentiell omvändelse – 
även om man lägger in andra saker i sina insikter än vi. Tim Jackson sade, när han lanserade sin viktiga bok 
”Välfärd utan Tillväxt” här i Stockholm på ABF för några veckor sen. ”Vi satsar pengar vi inte har på saker vi 
inte behöver för att göra intryck som inte består på människor vi egentligen inte bryr oss om.”Det är en slående 
och korrekt beskrivning av vår kultursituation. Men vi i kyrkan ser också att den stämmer oerhört väl med allt 
det evangeliet i NT ville förändra.  
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För oss som vill vara Kristi kyrka i det 20:e seklet handlar klimatkrisen i första hand om trohet mot Jesus själv 
och central biblisk kristendom.  Vi är nog överens om att bibelns viktigaste budskap handlar just om 
inkarnationen, om Gud som blev människa i Jesus Kristus.  Gudomligt och mänskligt smälte samman i honom. 
I Kristus hålls himmelskt och jordiskt, andligt och materiellt, skapelse och frälsning ihop. För en kyrka som tar 
en inkarnatorisk teologi på allvar blir dopet och nattvarden båda - både skapelsens och frälsningens sakrament! 
Det är tid att göra sig av med den obibliska och falska polarisering som färgat mycket av vår teologi. Jag 
återkommer till det.    

Klimatfrågan med allt vad som hör till den handlar om vår tids utan motstycke svåraste etiska och moraliska 
dilemma. Det är därför som en sund ekoteologi är så viktig! Många texter i Bibeln är apokalyptiska. De talar 
om det som skall ske i sluttiden. Vår bibel håller på att bli rykande aktuell. Trots att jag ser det, menar jag, att vi 
inte får tolka Bibelns svåra texter alltför bokstavligt. Vi måste överrösta de domedagsprofeter, som inte är 
beredda att lära sig det här bibelspråkets funktion. Religiösa galningar har alltid funnits. I framtiden riskerar de 
att bli fler och redan är de alltför många på webben. För det är klart att det här är bilder, religiöst symbolspråk, 
varningsrop för att vi i tid skall agera för att undgå framtidens faror. Men Bibeln är genomgående helt överens 
med vetenskapsmännen, t.ex. IPCC (FN:s klimatpanel) att hotet mot framtiden är två: först hetta, alltför höga 
temperaturer på jorden och sen av detta orsakade översvämningar, när polarisar och glaciärer smälter. Vi kallar 
det skapelsefeber och syndafloder. ”Ni skall gå genom eld och vatten” står det på många ställen i bibeln. ”Eld 
och vatten!” De två orden tillhör faktiskt de i särklass vanligaste i vår bibel. Kolla i en vanlig konkordans! 
Plötsligt börjar vi förstå sådana ord konkret!  

Jag tror också att Gud faktiskt ger oss som tror på honom, mer kraft att se sanningen i ögonen, att erkänna att 
stora förändringar av vår livsstil ligger framför. Vi tror att skapelsens frälsning är möjlig och verklig och finns 
inom räckhåll! ”redan satt yxan i livsträdets fot, men räddningen sändes oss ovanifrån: Guds enfödde son, 
skrev Olov Hartman profetiskt i sin psalm 62.  En stor och avgörande uppgift för kyrkorna framöver blir att 
bidra med hopp och tro i miljökampen. För hopp och tro är redan en bristvara. Det finns många som cyniskt 
säger, att ”loppet är redan kört! ”Att förmedla hopp till världen de kommande åren blir kanske ännu viktigare 
än att förmedla kärlek”, säger märkligt nog Martin Lönnebo och Stefan Edman i inledningen till sin viktiga bok 
härom året: Jordens och själens överlevnad.  

Min bok heter Skapelsens Frälsning. Det låter i förstone inte alls särskilt upphetsande eller intressant. Det är lätt 
att tanken bara slinter förbi, när vi hör det. Skapelse och Frälsning är två gamla slitna kristna kärnord. I tidigare 
svensk teologihistoria, t.ex. när jag själv studerade i Uppsala för 45-50 år sen, ställdes de emot varandra, som 
om de inte alls hörde ihop. ”Blanda inte ihop skapelse och frälsning!” var budskapet. Gustaf Wingren förstod 
man sig inte på. Kyrkan, församlingen, inte världen, var mest i fokus. Faktum är att jag inte stött på någon, 
någonstans, som vågat hävda just den här ordkombinationen så här rakt förut. På nätet kommer mest bara 
hänvisning till min bok fram. När jag satte den titeln insåg jag, att den i vissa kristna kretsar fortfarande är litet 
utmanande. Martin Lönnebo kallar den mycket riktigt för ”ett trosprov” i ett brev till mig. Ja, visst är den det! 
Men han är uppskattande och tar inte alls avstånd från tanken, vilket förstås gläder mig mycket.   

Litet förenklat tänker jag mig att Bibeln talar om frälsning i Jesus Kristus på två sätt. Frälsning innebär dels 
något andligt, något djupt personligt, oskattbart livgivande och existentiellt berörande för människor, för mig 
och dig, för individen och kyrkan. Men det innebär också något socialt för människor i våra samhällen och än 
mer i Tredje Världen, i sjukvård och hjälp i materiell utsatthet. Jag tvekar inte alls när jag säger det. För jag har 
sett så mycket av missionens enorma välsignelse både i enskilda individers personliga växt och för en del 
länders allmänna utveckling i Afrika och Asien. Kyrkan där frigör människor, först och främst kvinnor och men 
också miljoner män! Jag har läst mycket missionsvetenskap och fått resa mycket. Det har länge varit en viss 
motsättning mellan andlig frälsning och social frälsning. Men våra kyrkor i Sverige har sedan länge i sitt 
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internationella arbete – kanske mer än härhemma! - lyckats hålla samman de två aspekterna i en helhetssyn, 
mission och internationell diakoni. Det är något att vara stolt över.  

Men ändå! - allt det här har nästan bara rört människor! För Bibeln talar också tveklöst om något mer! Den 
förkunnar också alldeles uppenbart evangelium om en allomfattande frälsning för hela Guds skapelse! 
Jesu räddningsaktion gäller mer än människan. Rom 8:21 säger tydligt: ”Också skapelsen skall befrias ur sitt 
slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.” Vi firar våra gudstjänster 
för att prisa Gud och för att vårt eget och församlingens hopp och visshet skall förstärkas, att vi har del i båda 
de här aspekterna av frälsningen, människans och skapelsens. Båda är grundläggande och borde hållas 
samman! Men oftast i kyrkan ägnar vi oss bara eller mest åt den första, människans, individens, själens 
frälsning - och möjligen frälsning i form av hjälp till sjuka, fattiga och förtryckta. 

Men skapelsen kommer faktiskt först i bibeln, naturen före människans skapelse. I synnerhet GT men 
också NT räknar med själva skapelsen och naturen i Gudsrikets sammanhang i förbluffande hög grad - 
när man får upp ögonen för det. Vi har blivit oerhört självupptagna och satt människan i centrum. Här måste 
vår existensförståelse och vår läsning av bibeltexten förändras mycket radikalt. Människan är bara en del av 
skapelsen och har kraftigt övervärderat sig själv på restens bekostnad. Det är som om våra ögon slinter förbi. 
Ofta står det ju i GT: Både människor och djur hjälper du Herre. Jag har många exempel på det i min bok.  

 För mig vilar ekoteologin stadigt på klassisk bibelgrund och urkyrkans teologi. En viktig utgångspunkt inom 
den ekologiska teologin handlar om den inre djupgående enheten mellan GT och NT vad gäller 
skapelseteologin. GT är ju fullt av hänvisningar till naturen med oerhört rika formuleringar om mångfalden och 
sinnrikheten i Guds skapelse. Där finns också hela tiden tanken att skapelsen i alla sina märkliga delar är 
besjälad och helig – även om människan ges en särställning genom sitt särskilda ansvar. Men hon har knappast 
ett större värde än alla de andra delarna! För alla är ju helt beroende av varandra och därför är alla i princip lika 
viktiga. Vi skulle inte kunna leva utan maskarna i jorden och bakterierna i komposten. Som de och allt annat 
skapat är vi uppbyggda av grundämnen ur precis samma stjärnstoft. En tes i min bok är att vi måste läsa NT 
genom GT:s glasögon och tvärtom, om vi vill vara bibeltrogna. Jesus och Paulus levde självklart i GT:s värld 
och behövde inte upprepa GT:s syn på skapelsen. De tog den helt för given!  

På 300-talet sammanfattade kyrkan sin tro på Gud i den nicenska trosbekännelsen. I den relaterades alla tre 
personerna i Treenigheten tydligt och direkt till skapelsen, en förståelse helt grundad på kyrkofädernas teologi, 
som här ansåg sig föra vidare hela bibelns självklara och sanna lära. Nutida bibelforskning liksom modern 
ekumenisk teologi bekräftar att det här inte är ett påhitt av kyrkofäderna, utan grundläggande biblisk teologi.  

1. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. 
Ofta har vi tagit för givet att endast denna del av trobekännelsen, den s.k. ”första artikeln” handlar om Gud 
som Skaparen. Men både Sonen och den Helige Ande har lika mycket del i skapelseverket!  För 
trosbekännelsen fortsätter: 

2. Och på en enda Herre, Jesus Kristus………….på honom genom vilken allting är skapat 
3.  Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren…….I den grekiska grundtexten används  här ordet 

”zoopoios”, vilket betyder ”den som skapar livet, ”gör” eller ”ger” livet. Ordet ”zoologi” visar att detta inte 
bara handlar om det s.k. ”andliga” livet! Alldeles säkert ville man här hänvisa också till det biologiska livet!  
 

Den nicenska trosbekännelsen är utan all jämförelse den mest spridda och använda trosbekännelsen bland 
kristna idag i hela världen. Den är del av söndagens huvudgudstjänst i de romersk-katolska, ortodoxa, 
anglikanska kyrkorna och dessutom i många lutherska. Den utgör också en nödvändig del av den ekumeniska 
s.k. ”Limaliturgin” från 1982, ett av samtidens viktigaste ekumeniska samlingsdokument ”Dop, Nattvard, 
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Ämbete”, som innehåller ekumeniska överenskommelser om grunderna i kristen tro. De romersk-katolska och 
ortodoxa kyrkorna, som alltid använder den nicenska trosbekännelsen, har kanske behållit NT:s och den tidiga 
kyrkans lära om skapelsen på ett bättre sätt än många av oss protestanter. Jag skriver en hel del i boken om både 
Jesu egen och Andens nära relation till skapelsen. Enligt klassisk kristen teologi är skapelsen resultatet av 
en trinitarisk (trefaldig) process där Gud Fadern skapar genom Gud Sonen i den heliga Andes kraft. 
Gud treenig är källan till allt liv. De tre personerna i Treenigheten skapade universum tillsammans i en 
gemensam handling. 

 
 I USA har numera tusentals kyrkoledare, pastorer, universitetslärare och andra akademiker undertecknat 
uppropet ”Evangelikalt manifest om skapelsens omvårdnad” som utarbetats inom ramen för Evangelical 
Environmental Network, ENN. Det är ett brett nätverk som samlar miljöengagemanget bland evangelikala 
kristna i landet. Det har efterhand fått bred anslutning också i Storbritannien. När kommer de svenska 
frikyrkorna efter? ”Vårt syfte är att förkunna Kristi herravälde över hela skapelsen för kyrkorna och samhället i 
stort både i ord och i handling”. Söker man ledordet Evangelical Environmental Network på datorn får man 
numera över 1,4 milj. träffar! En sammanfattning av teologin bakom ENN står att finna på deras webbsida och 
lyder i svensk översättning: 

”Det evangelikala miljönätverket (ENN) är en gemenskap av troende som: 
1. proklamerar Kristi herravälde över hela skapelsen. Han är den förstfödde i hela skapelsen därför att allt 

är skapat genom honom. Allt skapades av honom och för honom. Han finns före allt och allt hålls 
samman i honom (Kol. 1:15b, 16a, c; 17). 

2. fördjupar sin vandring med Herren och sina kyrkors liv genom glädjefyllda gudstjänster, bibelstudium 
om skapelsens omvårdnad och bön om att Guds vilja skall ske ”på jorden så som i himlen” (Mt. 6:10) 

3. visar Kristi egen barmhärtighet mot människor som lider under skapelsens förstörelse (Ordspråksboken 
14:31) 

4. utplånar de syndens fästen som fördunklar glansen och integriteten hos Guds goda skapelse (2 Kor. 
10:4-5) 

5. bygger upp vår Herres rike genom aktiv tjänst för att återupprätta och förnya hans händers verk (Mt. 
6:33, Ef. 2:10). 

6. delar evangelium med dem som inte vet, att Jesus Kristus är det yttersta hoppet för en skapelse som lider 
och våndas under vår synd, och som är det enda hoppet för våra själar. (Rom. 8:19-21, Kol. 1:20, 27) 
 

Min övertygelse är att vi har så mycket gemensamt i vår bibelsyn också i våra samfund inom SKR 
representerade här idag, så att vi tillsammans skulle kunna skapa en plattform, ett organ för ett 
gemensamt mycket starkare svenskt kristet ekumeniskt klimatarbete? Blir det nästa påskupprop? Och 
jag skulle önska att den plattformen i SKR:s regi gavs ett tydligt bibliskt förankrat namn. Amen – Må 
det bli så!   


