
SK
APELSEFEB

ER2007

Inspiration til l  aktiviteter, gudstjänster och andakter



Innehåll

Refl ektion och fördjupning 4

Aktiviteter för förändring 15

Idéer för gudstjänster och andakter 25
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Den första delen av består av inspirationstexter och 
kun skapstexter. Här fi nns en fördjupning i skapelseteologi 
som är grunden till Kyrkornas globala vecka och årets tema, 
Skapelsefeber! Vi möter också Grace Akumu från Kenya och 
Sanju Prati från Indien som berättar om hur klimatföränd-
ringarna påverkar deras liv och vilka förhoppningar de har 
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arna inte är en helt enkel fråga, fi nns ett avsnitt med svar på 
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övningar och tips på hur man lagar en klimatvänlig middag till 
förslag på hur man uppvaktar sin lokala politiker.

I den tredje och sista delen fi nns förslag på böner, sånger 
och bibeltexter till gudstjänst och andakt. Det fi nns också en 
barnaktivitet och en stationsvandring.

Men det tar inte slut här. Se det här häftet som ett första 
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www.skr.org/globalaveckan
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Skapelsefeber för Kyrkornas globala vecka

Genom hela Bibeln beskrivs skapelsen som god, ja 
till och med vacker. Det är uppenbart att skapel-
sen är dynamisk och föränderlig, frön växer ur 

jorden, vattnet reser sig och drar sig tillbaka. Men idag vet vi 
att jorden också förändras på ett annat sätt. Människan har 
genom sin livsstil rubbat de naturliga variationerna på vår 
planet. 

GUD SKAPADE MÄNNISKAN sist och gav henne i uppgift att 
förvalta skapelsen. Vi är alla en del av ett samspel mellan Gud, 
skapelsen och våra medmänniskor. En relation som innebär 
ett delat ansvar för varandra och världen omkring oss. 

Idag handlar det om den svåra, men inte omöjliga, utma-
ningen att bromsa klimatförändringarna. Det handlar också 
om att lindra eff ekterna för de fattiga, för även om vi alla på-
verkas av klimatförändringarna är det de fattiga som drabbas 
värst.

GENOM KYRKORNAS GLOBALA VECKA får över 5 000 svens-
ka kyrkor, församlingar och organisationer tillfälle att tillsam-
mans refl ektera, öka kunskapen och ge inspiration till föränd-
ring, både lokalt och på riksplanet. Vi hoppas att det här 
materialet ska bli startskottet eller en fortsatt inspiration för 
dig som vill genomföra aktivi-
teter eller gudstjänster under 
Kyrkornas globala vecka 18-
25 november 2007. Temat för 
årets vecka är Skapelsefeber 
och ämnet är klimat och rätt-
visa. 

sofia walan
Projektansvarig för 
Kyrkornas globala vecka 
vid Sveriges Kristna Råd

Kyrkornas globala vecka arrangeras av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd i samarbete med 

Caritas, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Kyrkornas U-fond, Liv & Fredinstitutet, PMU InterLife, 

Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda, Sensus Studieförbund och Svenska missionsrådet.

Och Gud såg på allt som han hade gjort, 
och se, det var mycket gott.  mos :
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”Min 17-årige son vaknar om nätterna i skräck 
för att jorden snart skall gå under. I krig eller 
klimatfeber.  Vad skall jag säga till honom?”

Frågan kom efter mitt föredrag. Och jag trevade efter 
svar: Jo, läget är allvarligt. Det skulle behövas tre jord-
klot till om alla konsumerade som vi européer nu gör. 

800 miljoner medmänniskor har för lite att äta, en miljard 
saknar rent vatten. Men låt oss ta fasta på alla goda nyheter: 
Spädbarnsdödligheten i världen har halverats på trettio år, 
medellivslängden ökar, medelinkomsten likaså. Fler barn får 
gå i skola. Och ozonhålet minskar. 

Mamman nickade i bänken. Och jag fortsatte: Ingen av 
oss vet ju hur det kommer att gå. Men experter menar att vi de 
kommande årtiondena har större möjligheter än någonsin att 
utrota fattigdomen och hejda den globala uppvärmningen. 

Vi satt i ett församlingshem den här kvällen. Så jag listade 
vad jag personligen tror är kyrkornas ”unika mervärde” i kam-
pen för en rättvis och hållbar utveckling. 
Förundran
Öppna ögonen för skapelsens skönhet, väck nyfi kenhet och 
kärlek till Moder Jord – med naturvetenskap, poesi, bibeltex-
ter, keltiska böner. Det gör oss ödmjuka. Att vörda livet ger 
kraft att vårda det. Förundran är själva nyckeln till livslust och 
engagemang.
Förståelse
Fördjupa insikten om rötterna till fattigdom och miljöförstö-
ring – och framför allt hur vi kan vända trenden. 

Försoning
Ge rum och möjligheter att säga ”förlåt” och bearbeta den 
skuld vi alla kan känna, som individer och nation. En förso-
ning som ger nytt mod att kämpa och ta ansvar.
Förnöjsamhet
Skapa positiva ”vibbar” för en varsammare livsföring, med 
färre prylar och mer av upplevelser: musik, teater, konst, häl-
sa, natur, gemenskap. En sådan icke-materiell konsumtion är 
bra för själen – och har minst tio, tjugo gånger lägre klimatpå-
verkan per satsad krona. En nyttig övning i evangeliets män-
niskosyn: Att leva i nuet och vara mer än att äga. Att duga och 
känna sig älskad för den man är.
Förändring
Bara fantasin sätter gränsen för vad vi kan och måste göra för 
att leva som vi lär, i församlingens liv och ”hemma i köket”: 
energihushållning, ekomat, rättvisemärkt konsumtion, ökat 
internationellt engagemang, varsamt bruk av bilen. Krav på 
åtgärder i kommun och rikspolitik – och uppmuntran till po-
litiker som visat klokskap och mod.
Förtröstan
Bekämpa mental försurning – uppgivenhet och cynism – och 
stärk possibilismen, möjlighetstän-
kandet. Trösta, upprätta, uppmuntra 
– i gudstjänst och vardag!

Lycka till med Kyrkornas 
globala vecka!

stefan edman

Viktiga F för en bättre värld
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VETSKAPEN OM ATT LEVA I KOSMOS kan fylla oss med käns-
lor av både ensamhet och trygghet. Ensamhet för att jorden är 
ett litet klot i ett ofantligt universum och att avståndet till 
månen ibland verkar kortare än vägen till medmänniskans 
hjärta. Trygghet för att allt är så fantastiskt ordnat, solen går 
upp, maten växer ur marken och nya människor blir till där-
för att det fi nns kärlek på jorden. 

Denna dubbelhet kommer till uttryck i det kristna ska-
pelsetänkandet genom att skapelsen dels uppfattas som ett 
Guds verk och dels ses som skadad i syndafallet. Genom att 
behålla detta dubbla perspektiv, så är vi också rustade för att 
både njuta av skapelsens goda och motiveras för kamp mot 
förstörelsen av detta goda.

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR OSS KRISTNA måste vara att ska-
pelsen kommer ur Guds händer och ges till människan som 
en gåva. Först av allt behöver vi berätta om och om igen att 

Gud inte bara har skapat världen, Gud fortsätter också att 
skapa. Vi möter Guds skapelse i det naturliga livet och vi be-
höver inga särskilda religiösa insikter för att känna skapelsens 
vindar slå mot ansiktet.

Skapelsetron ger oss också stöd i accepterandet av att vi är 
varelser med kroppar som har behov av mat, dryck, ömhet och 
gemenskap med andra. Allt detta hör samman med det liv 
som ständigt fl ödar ur Guds händer. Gud har inte ställt sig vid 
sidan om livet eller utanför det. Gud är mitt i det brusande 
livet och skapar oförtrutet vidare. I naturen får vi del av detta 
skapande i överfl öd. 

”Allt tillhör er” skriver Paulus ”hela världen, liv och död, 
nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus, och Kris-
tus tillhör Gud.” (1 Kor 3:22)

I BÅDE GAMLA OCH NYA TESTAMENTET har skildringar av 
Guds skapelse karaktären av lovsång. Gång på gång konstateras 

Vi är inte utkastade i 
Bibeln ger oss hopp
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som en kommentar till det som sker: ”Gud såg att det var 
gott”. 

Jesus ger oss också hopp om ”en ny himmel och en ny 
jord” (2 Petr 3:13). Detta löfte genomsyrar det som händer 
vid Jesu sista måltid med lärjungarna. Istället för att bara ta 
brödet och vinet och skicka det vidare, lyfter han upp dem, 
tackar Gud för gåvorna och ger dem en ny innebörd – som 
hans egen kropp och blod. Det fi nns en tradition att se det 
Jesus gör med brödet och vinet som ett helgande av hela ska-
pelsen. Varje gång vi fi rar den heliga måltiden, så sker det i 
eucharisti (tacksägelse) för att Gud ger frikostigt och av nåd 
sina gåvor och att dessa nu kommer till användning för att vi 
skall få del av frälsningen i Jesus Kristus.

MEN NU ÄR DENNA GUDS SKAPELSE inte en idyll. Edens 
lustgård är sedan länge förlorad. Den älskande och gode Gu-
dens skapelse är hotad och förstörd.

Det kan vi inte bara passivt konstatera. Om skapelsen är 
den gode Gudens gåva till oss, så måste vi göra vad vi kan för 
”att rädda den”. Och för att handla annorlunda behöver vi för-
ändras i grunden. 

Den gåva vi fått, livet, är Guds skapelse och det är gott. 
Bibeln beskriver det i former av lovsång. Vi har rätt att dela 
den glädjen. Utifrån tron att det är Gud som handlar i skapel-
sen kan vi också se framåt med hopp och tillförsikt. Vi är i 
inte utkastade i tomheten, utan ett med alla de under och mi-
rakler som det myllrar av i skapelsen. Därför skall vi och vågar 
vi ta på oss det ansvar som Gud kallar oss till, att värna, vörda 
och vårda skapelsen.

Detta är en förkortad version av en längre skapelseteolgisk text 

skriven av Lennart Molin på Sveriges Kristna Råd. Texten i sin 

helhet fi nns på www.skr.org/globalaveckan. 

tomheten

Foto: NASA Earth Observatory



8 • skapelsefeber •

Foto: Markus MarceticEfter cyklonen fi ck Sanju Prati hitta ett nytt sätt att försörja sig.  
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64-åriga Sanju Prati förlorade sin man, sin båt 
och sin enda get när cyklonen drog in över 
hennes by. 

Hon säger att hon aldrig kommer att glömma ljudet när vatt-
net bröt igenom vallarna och sköt fart mot byn. 

– Vågen var tio meter hög när den bröt in över kusten. Vi 
hann precis skicka upp barnen på taket. Sen satt vi där i fem 
dagar. I en våldsam omfamning krossades 
byar, människor och försörjningsmöjlig-
heter. 

– ALLT VI HADE SPARAT försvann på en 
enda natt. Och allt vi skulle leva av i 
framtiden också: getterna, utsädet, plogarna och sönerna. 

När vattnet slutligen sjönk undan, klättrade Sanju Prati 
och de andra överlevande ner på svaga ben, satte fötterna i 
leran och började planera ett helt nytt liv. 

– Det fanns bara två val: att dö eller börja om på ett helt 
nytt sätt. 

”Allt vi skulle leva av försvann”

”Det nya livet” blev ett pärlband av små pyrande ugnar 
längs den förstörda kustremsan. I den starka eftermiddags-
hettan vandrar en ström av kvinnor som antingen bär korgar 
med snäckor på huvudet. Snäckorna bränns till kalk, kalken 
blir till cement och plötsligt har Astarang blivit en hoppets 
by.

 KVINNORNA HAR OCKSÅ FÅTT HJÄLP att starta en bank i 
samma område. Där sparar 1 750 fattiga 
kvinnor från 55 utsatta byar tillsammans 
några få rupies i månaden. På så sätt slip-
per de hamna i lånehajarnas räntefällor 
den dagen skörden slår fel, eller trakten 
drabbas av en ny naturkatastrof. Det är 

småskaligt, men ändå kraftfullt.
 

OKEJ, STORA BYGGJÄTTEN CEMENTA skulle bara småle åt 
storleken på denna ”industri”. Men för Sanju Prati och hennes 
kamrater har den betytt en chans till ett helt nytt liv.

petter karlsson

”Det fanns bara två val: 
att dö eller börja om 
på ett helt nytt sätt.”

De redan utsatta drabbas hårdast av klimatförändringarna. 

Att minska växthuseff ekten är därför en fråga om

rättvisa och solidaritet med världens fattiga.
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– Afrika står för 3-4 procent av världens utsläpp 
av växthusgaser. Samtidigt är experterna eniga 
om att Afrika kommer att drabbas hårdast av 
klimatförändringarna. Det konstaterar Grace 
Akumu, kenyansk klimataktivist och sedan början 
av 1990-talet aktiv i organisationen Climate 
Network Africa. 

– Jag har jobbat med klimatfrågan sedan 1991. Forskarna 
började notera extrema väderförhållanden redan i mitten av 
1990-talet. Och frågar du folk i allmänhet 
runt om i Afrika så säger de att vädret har 
blivit galet under de senaste åren. I år har vi 
sett översvämningar i Moçambique och 
Etiopien. I Västafrika handlar det om tor-
ka. Tidigare var det många år mellan de 
extrema händelserna, nu kommer de vart 
annat, vart tredje år. Och konsekvenserna 
är märkbara. 

– HÄR I KENYA är en stor del av befolkningen helt beroende 
av land- och vattentillgångar. Inte minst nomadfolk och de 
som lever på boskap. Vi ser redan växande konfl ikter lokalt 
när det gäller vatten. Och vi kommer med all säkerhet att få se 
fl er svältkatastrofer och växande migrationsströmmar, säger 
Grace Akumu. 

Samtidigt står Afrika för en minimal del av de globala ut-
släppen av växthusgaser. Medelafrikanens utsläpp av koldi-

oxid är 0,8 ton koldioxid per person jämfört med fyra ton för 
världen som helhet. I Afrika söder om Sahara ligger siff rorna 
i de fl esta länder under 0,1 ton koldioxid per person och år – 
jämfört med 20 ton i USA och 8 ton i Västeuropa. 

INFÖR DE FORTSATTA klimatförhandlingarna inom FN för-
ordar Grace Akumu och Climate Network Africa den modell 
som kallas Contraction & Convergence, eller på svenska 
Minskning & utjämning. Principen är enkel: Växthusgaserna 
i atmosfären måste stabiliseras på en hållbar nivå. Det inne-

bär betydligt ambitiösare utsläppsmål än 
vad Kyotoprotokollet föreskriver. 

Dessutom måste utsläppsutrymmet 
per capita utjämnas globalt. Utifrån ett 
sådant ramverk skulle exempelvis en glo-
bal handel med utsläppsrätter liknande 
den som nu prövas inom EU innebära 
resursöverföring till Afrika och tuff a åta-
ganden för västvärlden. 

– SVERIGE OCH DE NORDISKA LÄNDERNA har tidigare stått 
för rättvisa när det gällde apartheid och de afrikanska länder-
nas oberoende. Nu är det viktigt att ni står upp för rättvisa 
också när det gäller klimatfrågan. Vädret har inga gränser. 
Människor här i Afrika har samma förhoppningar om ett 
gott liv som ni i nord. Därför måste rättviseperspektivet in-
kluderas när vi talar om att bekämpa klimatförändringarna. 

jens ergon

Det handlar om rättvisa

”Vädret har inga gränser. 
Människor här i Afrika 

har samma förhoppningar 
om ett gott liv som ni 

i nord.”
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Följderna av klimatförändringarna visar på 
en ohygglig orättvisa. Det är vi, i den rika 
delen av världen, som främst är ansvariga för 
utsläppen av växthusgaser, men det är de 
fattigaste som betalar det högsta priset. 

Antalet katastrofer som inträffat på 
grund av extrema väderförhållanden har 
mer än fördubblats de senaste tio åren. 
Översvämningar, torka och tropiska cykloner 
har skördat hundratusentals människoliv 
sedan mitten av 80-talet. Värst drabbade är 
länder med tätbefolkade kustområden som 
Bangladesh, Kina, Indien och Filippinerna. 

Anledningen till de här höga dödstalen är 
framför allt fattigdom, inte naturkrafter. 
Fattiga människor är mer sårbara. Brist på 
dricksvatten samt sjukdomar och förstörda 
skördar är vanliga följder av naturkatastrofer. 
Samtidigt som det är djupt orättvist fi nns 
det hopp för förändring. Genom relativt 
enkla åtgärder som till exempel förbättrad 
risk analys, försäkringssystem, planering och 
stöd till utbildning och hälsovård skulle 
många av följderna kunna undvikas. Genom 
att bekämpa fattigdom och samtidigt våga 
förändra vårt sätt att leva i den rika delen av 
världen fi nns en väg framåt.

De redan utsatta 
drabbas värst 

Grace Akumu vill ha ett rättvisare system för utsläppsrätter.
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Vad är egentligen klimatförändringar?
Jordens temperatur kontrolleras av en naturlig process som 
kallas växthuseff ekten. Gaser i atmosfären släpper igenom 
solens strålar, men hindrar en del av värmen från att lämna 
jorden – ungefär som glaset i ett växthus. 

Utan växthuseff ekten skulle vår planet vara för kall för 
något liv överhuvudtaget. Men den naturliga processen har 
rubbats av vår moderna livsstil. 

Genom ökad användning av fossila bränslen bidrar vi 
människor med ett tillskott av växthusgaser, främst 
koldioxid, som leder till att atmosfären släpper igenom 
mindre värmeutstrålning från jorden. Resultatet blir en 
ökad medeltemperatur och den pågående globala klimat-
förändringen.

 
Varför är det så farligt med klimatförändringar?
Klimatförändringarna fördelas ojämnt över jorden. Därför är 
det sannolikt att orättvisorna i världen förvärras, framför allt 
när det gäller hälsa och tillgång till mat och rent vatten. 

Afrika är den kontinent som troligen kommer drabbas 
hårdast. I många länder i Afrika kan spannmålsskördarna 
sjunka med 20–30 procent. Allt detta försvårar naturligtvis 
kampen mot fattigdomen. Detta leder antagligen till större 
politisk instabilitet och konfl ikter om resurserna ökar. 

För Sveriges del betyder klimatförändringarna ett 
varmare klimat och mer regn. Förutsättningarna för växter 
och djur att överleva förändras också. Känsliga ekosystem i 
fj ällen och i Östersjön kan gå förlorade. 

Om uppvärmningen i Sverige blir lika stor som det 
globala genomsnittet, skulle det om hundra år kunna vara 
lika varmt i Sydsverige som det nu är i Frankrike. Men det 
fi nns också risk att Golfströmmen blir svagare. Då kan 
Sveriges klimat istället bli kallare.

Foto: Stig-Göran Nilsson – Jernkontoret
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Är forskarna verkligen eniga om det här?
Ja. Tidigare har det funnits en oenighet kring frågan om 
huruvida människan påverkat klimatet. Den fj ärde rappor-
ten från FNs klimatpanel, IPCC, som lanserades i februari 
2007, slår dock fast att forskarna nu är eniga om att 
klimatförändringarna är ett resultat av mänsklig aktivitet. 

Nu är den viktigaste frågan hur vi kan dämpa eff ekterna 
av uppvärmningen och hur vi ska kunna sänka halterna av 
växthusgaser i atmosfären.

 Vad gör politikerna åt detta?
Som ett resultat av FNs klimatpanel, IPCC, har klimatför-
ändringarna fått en högre prioritering. Vissa framsteg har 
gjorts, men det behövs ännu mer politisk vilja för att nå de 
mål som krävs. FNs Kyotoprotokoll anger bindande 
utsläppsminskningar med i genomsnitt 5,2 procent till 
2008–2012 ( jämfört med 1990). 

Enligt vetenskapliga rapporter krävs koldioxidsänkning-
ar på 30 procent till år 2020. EU har enats om att följa 
denna rekommendation under förutsättning att andra 
industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar.

Vad är utsläppsrätter?
I FNs Kyotoprotokoll fi nns tre så kallade fl exibla mekanis-
mer, som ska bidra till utsläppsminskningar. En av dessa är 
handel med utsläppsrätter, som kan ske mellan länder som 
åtagit sig att minska utsläppen. Den bygger på en ganska 
enkel princip om att ett land som sänker utsläppen mer än 
vad protokollet föreskriver skall kunna sälja ”överskottet” till 
ett annat land som ligger över utsläppstaket. Systemet 
omfattar cirka 30 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp. 

Det fi nns många olika åsikter om handeln med utsläpps-
rättigheter. Vissa upplever den som verkningslös och/eller 

ett sätt att köpa sig fri för att kunna fortsätta med en 
ohållbar livsstil. Andra menar att marknadskrafterna är ett 
eff ektivt sätt att få industrin att ta ansvar för sina utsläpp. 

 
Vad kan jag som individ göra?
Vad vi gör som privatpersoner spelar en stor roll. Hur vi 
reser, värmer upp vår bostad, vilken mat vi handlar och hur 
vi konsumerar kan göra en stor skillnad. 

Som privatpersoner har vi även möjlighet att påverka 
beslutsfattare lokalt eller i riksdagen. Detta är viktigt inte 
minst för att det är avgörande att det skapas en global 
politisk överenskommelse om långtgående utsläpps-
minskningar för alla. 

Kan vi hejda 
förändringarna?
Ja. Det är fortfarande möjligt att 
agera och stoppa de allra 
allvarligaste förändringarna. Vad 
vi gör under de kommande 
10–15 åren är helt avgörande. 
Men med klimatets tröghet 
och växthus gasernas långa 
livslängd kommer vi trots 
minskade utsläpp att få 
uppleva ett förändrat 
klimat. Därför är det ännu 
viktigare att vi gör något 
direkt för att minska våra 
koldioxidutsläpp.

caroline dahlbom
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Göran Gustafson
pastor i Andreaskyrkan i Stockholm, Svenska Missionskyrkan

”Som kyrka är vi vana vid att arbeta med frågor om 
ansvar och livets mening, frågor med nära koppling till 
miljöansvar. I media möter jag ofta enbart oron och 
pekpinnarna, obehagligt lik forna tiders syndakatalog. 
Med Globala veckans tema ”Skapelsefeber!” får miljö-
frågan det betydligt större perspektiv där den egentligen 
hör hemma.”

Karin Cedersjö
författare till boken ”Rätt Vist – hur i hela världen ska man leva?”, 
engagerad i Rättvisenätverket Speak, student, bosatt i Göteborg

”Engagemang för en bättre värld har inget med ålder att 
göra. Att bry sig om våra medmänniskor och vår natur 
tillhör det mänskliga livet. Vi är alla beroende av vår jords 
överlevnad. Olika erfarenheter och livssituationer behövs. 
Alla kan vi göra något!”
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Vi kan, som enskilda individer eller som försam-
ling, påverka vår omvärld. Vi kan vara en positiv 
kraft till förändring. När vi väljer buss istället för 
bil eller byter till miljömärkt el, så spelar det roll 
för jordens och skapelsens framtid. Det spelar roll 
för människorna i Indien eller Kenya som på olika 
sätt drabbas av klimatförändringarna. 

Förutom våra enskilda handlingar kan vi se till 
att politiker och beslutsfattare inte glömmer 

klimatfrågan utan sätter den högt på dagordning-
en. Men för att kunna vara den där kraften till 
förändring behöver vi ibland börja med att prata 
och refl ektera över varför vi tycker som vi gör. I 
det här kapitlet fi nns förslag till aktiviteter och 
idéer för olika typer av samlingar och grupper. 

Låt er inspireras att vara med i det globala för-
ändringsarbetet!

TID FÖR FÖRÄNDRING
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Samtal och diskussionsövningar

I gruppsamtal kan ni dela tankar, 
erfarenheter och pröva stånd-
punkter. Tillsammans kan ni ge 
varandra ökad kunskap. 

Gruppen kan bestå av dina vänner, en 
församlingsgrupp, grannar eller kollegor 
på din arbetsplats. Det är bra om någon 
leder samtalet. Se till att alla får komma 
till tals. Våga vara tysta en stund tillsam-
mans, så att ni hinner tänka efter. Gör 
gärna en runda där var och en ostört får 
ge uttryck för sina tankar. Utgå från tex-
ter i detta häfte, eller de texter som fi nns 
på Kyrkornas globala veckas hemsida. 
Komplettera som ni vill med annat ma-
terial. 

Ta gärna kontakt med någon enhet 
inom studieförbundet Bilda – www.bilda.
nu – eller Sensus studieförbund – www.
sensus.se

Att värna vår jord – en 
skapelseteologisk utgångspunkt
Texten på sidan 6-7 beskriver en skapel-
seteologisk utgångspunkt för värnandet 
av jorden och allt vad som fi nns på denna 
vår planet.

● Vad får dig att bli berörd av det som 
sker med vår jord? Vilken utgångs-
punkt har du för ditt värnande?

● Vad tycker du ska vara kyrkans 
utgångspunkt?

● Vad kan vara andra utgångspunkter, 
för individer såväl som för fören-
ingar, kommuner, företag, Sverige, 
EU och den globala gemenskapen, 
bland annat via FN?

● Vilka tankar väcks av orden ”att 
värna, vörda och vårda skapelsen”? 
Vad betyder orden för dig, i din 
kyrkotradition? 

Sydperspektivet
Grace Akumu talar om ett tydligare syd- 
och fattigdomsperspektiv. Afrika som 
kontinent står för 3-4 procent av världens 
utsläpp av växthusgaser, men kommer att 
bli hårt drabbat av klimatförändringarna.
● Vilka kan konsekvenserna bli för 

länder i Afrika söder om Sahara, för 
Bangladesh och andra kustnära 
länder, och för länder beroende av 
vatten från Himalayas glaciärer?

● Vad kan vi göra i Sverige för att 
stödja ett mer rättvist sätt att få 
bukt med klimatutmaningen? Som 
kyrkor, föreningar, som nation och 
del av EU och FN.

Mer att leva upp till!
Det är mycket du kan göra och det är 
bra, men fi nns det inte en risk att vi ska-
par en ny ”syndakatalog” eller ”moralka-
ka” där vi mäter vår duktighet mot varan-
dra? Vad kan bli baksidan av detta? Vad 
kan vara kyrkans uppdrag i en tid av krav 
på hur människor ska leva sina liv för att 
rädda vår jord. Hur hjälper vi varandra 
till balans i tillvaron, som individer, som 
kyrkor, föreningar?

I Västafrika minskade nederbörden allra 
mest på hela jorden under 1900-talet.
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Värderingsövningar ger möjlig-
het att pröva olika ståndpunkter 
och refl ektera över vad man vet, 
tycker, känner och vill. 

Det fi nns inga givna svar i värderingsöv-
ningar. Kommentera gärna era val för 
gruppen. Tycker man att andras kom-
mentarer leder till ett nytt val för egen 
del, så kan man byta. Fler värderingsöv-
ningar fi nns på hemsidan för Kyrkornas 
globala vecka. 

Viktigt att tänka på:
● Ställ frågor och uppmuntra 

personliga val
● Var och en ska respekteras för sin 

ståndpunkt
● Den som leder ska vara neutral
● Det är helt okej att ändra åsikt 

under övningens gång
● Ögonkontakt
● Det är okej att avstå från att 

kommentera sitt val

Här följer två ”klassiska” värde-
ringsövningar:

Heta stolen
Sitt på stolar i en ring. En stol ska vara 
tom. Den som leder övningen läser upp 
ett antal påståenden. Om man håller 
med ska man resa sig och sätta sig på en 
annan stol. Om man är tveksam eller inte 
håller med sitter man kvar. Efter genom-
förd övning kan man dela med sig i min-
dre grupper, så kallade bikupor, av hur 
man upplevde övningen. Respektive 
grupp kan berätta för alla andra sedan.

Några påståenden: 
● Ananas är godare än apelsin
● Jag har makt att förändra världen
● Det är framför allt de stora länderna 

som USA och Kina som behöver 
förbättra sig

● Det är bra att kyrkorna engagerar 
sig i klimatfrågorna

● Jag är beredd att ändra min livsstil 
för att bidra till att bemöta klimat-
hotet

4-hörnsövning
Ett säkert kort för att få igång samtal är 
att göra 4-hörnsövningar. Den som leder 
beskriver en situation eller ger ett påstå-
ende som avslutas med en fråga. Till 
varje situation/påstående ges fyra svars-
alternativ som representeras av vart och 
ett av hörnen i ett rum. Deltagarna kan 
ställa sig i det hörn man instämmer mest 
i. Personerna i respektive hörn får dela 
sina tankar och sedan berätta för hela 
gruppen. 

Vilken är din utgångspunkt för ditt 
värnande om hela världen?
Hörn 1: Det är min kristna tro
Hörn 2: Det är min etik och moral som 
människa
Hörn 3: Det är min politiska övertygelse
Hörn 4: Det är min personliga livsstil, 
sådan jag är som person

Vem bär ansvaret för jordens framtid?
Hörn 1: Politikerna
Hörn 2: Företag och rika personer
Hörn 3: Kyrkorna och folkrörelserna
Hörn 4: Var och en som individ

urban hermansson

Värderingsövningar
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Aktiviteter för förändring
– detta kan du göra!
Hur vi lever vårt liv påverkar andras liv. Beslut om vad vi handlar, 
hur vi transporterar oss eller vad vi säger till våra politiker är 
viktiga för att skapa en hållbar och rättvis värld. Här kommer 
förslag på vad ni som individer eller församling kan göra!

Hur mycket koldioxid släpper du ut per transportslag och kilometer?

Till fots 0 g

Cykel 0 g 

Tåg  6,7g

Buss 56 g

Flyg 160 g

Bil/taxi 190 g 

  koldioxid per personkilometer

Gå, cykla eller åk kollektivt. Samåk till 
jobbet, kyrkan, möten eller fritidsaktivi-
teter. Om det går kan du köra miljöbil, 
eller köra lite mjukare, pumpa däcken 
ordentligt och hålla hastighetsgränserna. 

Välj cykeln för att minska utsläppen

VISSTE DU ATT: Om alla höll 
hastighetsgränserna skulle 
koldioxidutsläppen i Sverige 
minska med en miljon ton om 
året.
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Skapelsevänlig 
församling
Längst bak i det här häftet 
fi nns en talong där ni som 
församling kan fylla i vad ni vill 
göra eller förändra i er försam-
ling för att bli mer skapelsevän-
liga. Det kan vara ett sätt att 
komma igång med arbetet och 
dessutom inspirera andra att 
göra detsamma. Era talonger 
sammanställs på globala 
veckans hemsida och följs upp 
under året! 

För dem som vill gå längre 
fi nns det inom Svenska kyrkan 
ett miljödiplomeringssystem 
för att hjälpa församlingen att 
analysera sin miljöpåverkan, 
sätt upp mål och upprätta 
planer. 

Svenska kyrkans ”Ljusste-
get” är en enklare variant för 
att börja miljöarbetet i en 
församling. 

Både miljödiplomeringen 
och Ljussteget kan naturligtvis 
också användas av församlingar 
som tillhör andra trossamfund 
än Svenska kyrkan. Mer infor-
mation om miljödiplomering 
och Ljussteget fi nns på www.
svenskakyrkan.se/miljovarnet 

Genom att sänka sin energiförbrukning 
minskar man sitt bidrag till klimatför-
ändringarna samtidigt som man sparar 
pengar! Byt vanliga glödlampor till 
lågenergilampor (men glöm inte att 
sedan lämna dem på återvinningsstatio-
ner), sätt lock på kastrullen när du 
kokar upp vatten, släck ljuset i de rum 
du inte är i eller sänk temperaturen! 

Och varför inte se över vilken typ av 
el du använder? Byt till mer miljövänlig 
uppvärmning, eller el som är märkt med 
Bra Miljöval. Märkningen innebär bland 
annat att elproduktionen inte bidrar till 
växthuseff ekten. Läs mer på Natur-
skyddsföreningens hemsida www.snf.se.

På www.skr.org/globalaveckan kan 
församlingar göra ett test för att se hur 
mycket koldioxidutsläpp er energiför-
brukning leder till. Där fi nns också tips 

på konkreta 
åtgärder för att sänka 
energiförbrukningen. 

VISSTE DU ATT:  det fi nns en organisa-
tion som heter Etik & energi och som 
arbetar med att hjälpa församlingar att 
ställa om till mer miljövänlig energiför-
brukning? 
Läs mer på www.etikochenergi.se

Varje svensk släpper i genomsnitt 
ut ca 6 ton koldioxid per år, vilket 
är mindre än många industri-
länder, men mycket mer än de 
fl esta utvecklingsländer. Det är 
faktiskt 6 gånger så mycket som 
medelafrikanen. 

Källa: Naturvårdsverket

Mindre energi = bättre klimat

Källa: Västra Götalandsregionens miljösekretariat
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Fira en dag 
för skapelsen 
Bjud in till en dag där alla cyklar, 
går eller samåker till kyrkan, byt 
glödlampor, gå globala veckans 
tipspromenad, låt barngruppen 
vara med om dramat Skapelse-
feber (s 23) och bjud på middag 
med bara ekologiska eller 
närproducerade livsmedel. 
Avsluta med gudstjänst (s 25) 
eller fi lmvisning, till exempel Al 
Gores ”En obekväm sanning”. 
Det fi nns också en rad resurs-
personer att bjuda in som 
föreläsare, se www.skr.org/
globalaveckan. 

Prata med vänner 
och bekanta
Ibland kan det kännas bortkas-
tat att bara prata om viktiga 
saker. Men att vi pratar med 
människor i vår omgivning, 
berättar om hur klimatföränd-
ringarna påverkar människor i 
fattiga länder och ger tips och 
inspiration för förändring är 
viktigt.  Även om många har 
hört om klimatförändringarna 
på nyheter och i media så 
kanske det är just du som 
behövs för att informationen 
ska betyda något på riktigt! 

FÖR ÅRETS GLOBALA VECKA har vi 
tagit fram två olika tävlingar för 
ungdomar. Den ena heter ”Jorden runt 

på 60 minuter”, och är till för att 
användas i församlingen eller ungdoms-
gruppen lokalt. Den handlar om att 
hitta svar på frågor om klimatet, miljön, 
fattigdomen och Bibeln. 

Den andra tävlingen heter ”En 

miljon miljönärer”, och är gemensam 
för hela Sverige. Den går ut på att hitta 
den bästa idén som leder till förändring. 
Pristagarna utses av Sveriges Kristna 
Råd och presenteras i januari 2008.

För mer information om tävlingarna 
och vinster, besök www.skr.org/
globalaveckan eller ring 08-453 68 14.

TÄNK ATT DU KAN påverka så mycket 
genom att gå och handla! Genom att 
följa de här råden kan du bidra till en 
bättre situation för djur, natur och 
människor i hela världen. 

Köp ekologiska matvaror: Krav-
märkt garanterar ett jordbruk fritt från 
gifter och konstgödning. För produkter 
tillverkade i låglöneländer betyder 

kravmärkningen att inga gifter används 
och kan skada arbetarna. Allra bäst är 
att köpa både Krav- och rättvisemärkt. 
Handla lokalt efter säsong, så minskar 
du utsläpp från långväga transporter och 
dessutom stödjer du jordbrukare och 
producenter där du bor. Ät mer 
vegetariskt: det krävs mycket energi för 
att producera kött. 

Alla kan handla skapelsevänligt

Två ungdomstävlingar om klimatet

Handling som förändrar
Handla skapelsevänligt med Globala veckans 
kundvagnsmynt! En perfekt gåva till alla i din 
omgivning.
10 st 75 kr  •  30 st 170 kr  •  50 st 250 kr
Porto tillkommer. Beställ på material@skr.org 
eller telefon 08-453 68 14.
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Som symbol för att vi vill för-
ändra våra liv och bidra till en 
mer hållbar utveckling kan vi 
använda våra tumavtryck. 

I ungdomsgrupper kan man som avslut-
ning på en temakväll om klimatet be dem 
som vill att sätta sina tumavtryck på ett 
papper och hänga på väggen som en på-
minnelse om att man aktivt valt att för-
ändra sitt liv. Barngruppen kan göra 
handavtryck med fi ngerfärg. Om man 

vill kan man använda tumavtryck-
en i gudstjänsten som en aktiv 
handling (se till exempel stations-
vandringen s 33).

Påverka er kommun
Minst en fj ärdedel av landets kom-
muner saknar både planer och mål för 
att få ner utsläppen! På globala veckans 
hemsida kan ni gå in och se om just er 
kommun har strategier och mål för 
minskning av sina koldioxidutsläpp. 

Tumavtryck för politisk förändring

På riksplanet mötte kyrkorna biståndsministern för ett samtal om regeringens och 
kyrkornas ansvar i kampen mot fattigdomen i samband med Kyrkornas globala vecka 2006.
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Om ni vill påverka era politiker – 
skriv ett brev och berätta om vad ni gör i 
er församling för att förbättra miljön, 
vilka mål ni har satt upp och hur ni tän-
ker uppfylla dem. Skriv också att ni tyck-
er att de här frågorna borde prioriteras 
mer och be ansvarig politiker svara och 
berätta vad som görs inom kommunen. 
Avsluta med att skriva att både kommu-
nens och kyrkornas uppgift är viktig och 
att ni hoppas att ni gemensamt kan bidra 
till en mer hållbar och rättvis utveckling. 

BREVET KAN SEDAN signeras med tum-
avtryck; antingen från den grupp som 
skrivit brevet eller genom att skicka med 
de avtryck församlingen gjort under glo-
bala veckan, från gudstjänst, ungdoms-
grupp eller annat. 
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Varje år tar vi fram en egen 
tipspromenad till Kyrkornas 
globala vecka. Tipspromenaden 
är mycket populär och laddas 
ned fl itigt från hemsidan.

På ett både lättsamt och intresseväckan-
de sätt visar tipspromenaden i år på 
kopplingen mellan klimat, rättvisa och 
vår egen roll.

Tipspromenaden är gjord så att vux-
na och barn ska kunna gå tillsammans, 

och frågorna har varierande svårighets-
grad. Tipspromenaden kan användas för 
alla typer av grupper i kyrkan: vid kyrk-
kaff et, för pensionärsgrupper, i scouter 
eller för konfi rmander. Den passar också 
bra vid torgaktiviteter eller liknande i det 

lokala samhället. En tipspromenad fung-
erar också utmärkt som underlag för 
fortsatta samtal. 

På www.skr.org/globalaveckan kan du 
ladda ner frågorna i färdig tipspromenad-
form med tipslappar och allt. Det går ock-
så att ringa och beställa dem för 20 kronor 
plus porto på telefon 08-453 68 14.

Ett bra tips är att köpa choklad, kaff e 
eller fotbollar från Rättvisemärkt som 
priser (fi nns att köpa i närmaste butik el-
ler beställa via www.sackeus.se).

Globala veckans tipspromenad

•  All text i detta häfte plus mer fördjupning och 
aktivitetstips

•  Globala veckans test för att se hur skapelsevän-
lig din församling är

•  Kyrkornas globala veckas tipspromenad
•  Kyrkornas globala veckas stationsvandring
•  Ungdomstävlingarna Jorden runt på 60 minuter 

och En miljon miljönärer

•  Kontaktuppgifter till föreläsare
• Teologiska texter om skapelse
•  Fakta och länkar om klimatförändringar, rättvisa 

och skapelse
•  Fler tips och idéer för aktiviteter och gudstjänst
•  Materialtips från organisationerna 
 bakom Globala veckan
•  Bilder, logotyper

www.skr.org/globalaveckan
Hemsidan är en rik källa för dig som vill göra mesta möjliga av Kyrkornas globala 
vecka. På hemsidan fi nns allt material från häftet plus mycket mer.
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Denna barnaktivitet kan genomföras med 1-2 
ledare som en del i en gudstjänst eller i en 
barnsamling. Det är viktigt att den andas positi-
vism och framtidshopp. Om barnen inte kommer 
med egna förslag på ”recept” får ledaren hjälpa 
dem.

Rekvisita

● Uppblåsbar jordglob (kan köpas från till 
exempel www.tomtit.se)

● Docksäng
● Blädderblock alternativt OH

Kom in med jordgloben nedbäddad i en 
säng. Låtsas att det är en sjukling som behö-
ver vila, omsorg, rent vatten, frisk luft etc. 

Sucka lite över att det kunde gå så illa att hon 
blev sjuk och fi ck feber, hon som alltid har varit så frisk 
förut. Berätta hur Gud skapade jorden och hur nöjd han var 
med den. Det fanns så det räckte till alla. Förklara hur vissa 
började roff a åt sig, att man struntade i hur man utnyttjade 
jorden och till och med släppte ut avgaser och gifter i naturen. 
Allt detta gjorde att jorden började må dåligt, och ju mer 
människorna fortsatte förstöra miljön, desto mer steg febern.

För att jorden ska bli bra igen måste vi få stopp på febern! 
Förklara att du måste skriva ett recept på en medicin som tar 
bort det som gör jorden sjuk. Vi måste se till att det blir min-
dre avgaser och renare vatten, och att vi inte använder så 
mycket energi. Säg att du behöver barnens hjälp att komma 

med förslag på hur man kan 
göra.

Skriv upp efter hand på 
blädderblocket vad barnen 
säger. (Led dem in på rätt spår så att 
det blir relevanta saker som kommer på pappret.)

När ni har en lista berättar du att det är toppen om 
man kan göra detta, men det blir mer än dubbelt så 

stor verkan på medicinen om var och en kan få fl er 
personer att följa receptet. Detta kan illustreras 
genom att två personer i församlingen ”överta-
las” av barnen, och då ställer sig upp. Dessa 
”övertalar” i sin tur ytterligare två som reser sig, 

och så fortsätter det. 
Avsluta med att ta upp jordgloben ur sängen 

och förklara att om alla gör detta då blir jorden frisk 
och alla människor i jorden kan njuta av den fantastiska 

skapelse vi fått. Kasta ut jordgloben i samlingen och låt den 
studsa runt under lite glad musik med uppmaningen: ”Ta 
hand om Skapelsen! Det du gör spelar roll!”

(Givetvis går detta att genomföra med en vanlig hård 
jordglob, men skippa i så fall sista delen så slipper ni få 
ont…)

Vill man så kan man fortsätta genom att låta barnen rita 
egna receptlappar. De får helt enkelt måla bilder på det de kom 
på att man kan göra. Bilderna kan de sedan ta hem och sätta 
upp på kylskåpet, så man kommer ihåg vad man ska göra.

mattias walan

Låt barnen vara med
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Anders Wejryd 

ärkebiskop i Svenska kyrkan

”Den globala uppvärmningen leder till större öknar och 
sönderfallande samhällen för dem som redan lever på 
marginalen. När vattnet och maten sinar lägger sig folk 
inte bara stillsamt ner och dör. Istället skärps kampen om 
resurserna som fi nns kvar. Den kampen kan leda till 
ändrade livsmönster och ny uppfi nningsrikedom men leder 
oftast till mer våld, fl yktingkatastrofer, destabilisering och 
outsägligt lidande för enskilda. Ingen kan genast vända 
utvecklingen men vi kan bromsa den. Årets globala vecka, 
Skapelsefeber, är därför särskilt viktig.”

Karin Wiborn 

missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet

”För mig som gammal scout hänger kärleken till naturen 
och kärleken till människorna ihop. Teologi, skapelse, miljö 
och rättvisa är en helhet. Vi kan inte isolera den ena frågan 
från den andra, utan får jobba på alla fronter.”
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I materialet fi nns ett förslag till en stationsvand-
ring med tre stationer. Vandringen kan genom-
föras som en del av en gudstjänst eller andakt. 
Den kan också genomföras som en större vand-
ring där kyrkobesökarna på en ort gemensamt 
går mellan stationer i de olika kyrkorna. 

I övrigt innehåller materialet förslag på böner, 
psalmer och bibelord. Det fi nns också ett förslag 
på aktivitet för de mindre barnen, där de får 
chansen att dela sina tankar och idéer om 
jordens framtid. 

Vi vill också visa på de ortodoxa kyrkornas 
syn på människans uppgift och kallelse i skapel-
sen. Därför fi nns en kort text om detta, en ikon 

och en lovsång knuten till ikonen. Både ikonen 
och lovsången går att använda i gudstjänster i 
andra kyrkliga traditioner om man vill.

Ett tips är att se över gudstjänstlokalen. På 
vilket sätt kan rummet visa på naturens gåvor 
och glädje men också dess sårbarhet? Man 
kanske kan släcka ner onödig belysning, göra 
solrefl exer eller synliggöra sådant som jorden 
ger oss, som träd, blommor och frukt. 

Mer inspiration, information, gudstjänstmate-
rial, predikningar, betraktelser, sångförslag etc. 
fi nns på hemsidan www.skr.org/globalaveckan. 
Där fi nns också materialet från Kyrkornas 
globala vecka 2006, då temat var Sida vid Sida.

SKAPELSEFEBER 
I GUDSTJÄNST OCH ANDAKT
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Till ikonen med Kristus på förklaringsberget hör denna ortodoxa 
lovsång , som också är förklaringsfestens huvudhymn, s.k. troparion:
Du blev förklarad på berget, o Kriste, vår Gud, och uppenbarade Din 
härlighet för Dina lärjungar så långt de mäktade bära det. Må Ditt eviga 
ljus lysa också för oss syndare genom Gudaföderskans förböner, o Ljusets 
Givare, ära vare Dig.

Ikonen fi nns i Kristi Förklarings ortodoxa kyrka på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
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I den ortodoxa traditionen blir deltagarna i 
gudstjänsten och eukaristin ständigt påminda om 
samhörigheten med den treenige Guden och 
med skapelsen. Den ortodoxa kyrkan lyfter också 
fram Kristi förklaring på berget Tabor som en av 
de händelser som tydligast kallar oss att bruka, 
vårda och förvalta skapelsen.

”Det är genom Guds nåd, som kommer från Fadern genom 
Sonen i Den Helige Ande, som människorna är givna gåvan 
att följa sin Herre Jesus Kristus, genom att fi nnas till för var-
andra i en självuppoff rande kärlek, genom att bejaka freden 
och rättvisan i samverkan för skapelsens helande och återstäl-
lande.” (Från den ortodoxa konsultationen om synen på ska-
pelsen, Sofi a, Bulgarien 1987) 

En inte alltför ovanlig erfarenhet som en ortodox kristen 
gör i delaktigheten i den Gudomliga Liturgin – kyrkans hu-
vudgudstjänst – är att uppleva sig förvandlad, eller med ett 
annat uttryck: förklarad. En erfarenhet lik den de tre utvalda 
apostlarna upplevde i mötet med sin förklarade Mästare på 
berget Tabor. Väl ute i världen kan man lättare fi nna den 
inneboende godheten i allt, Skaparens spår i det skapade, hela 
skapelsens förening i Skaparen. Mötet med den gudomliga 
verkligheten renar den inneboende avbilden; mötet med Ur-
bilden betonar avbildens kallelse i världen att verka för sin 
nästa och hela sin omvärld. 

Kyrkofäderna ser människan, Guds avbild, som ett mik-
rokosmos, som i sig sammanfattar hela skapelsen, och som av 

Skaparen fått den särskilda kallelsen att bruka, vårda och för-
valta skapelsen, och på så vis frambära den inför Skaparen 
som en gåva, som en förökad, förädlad talent. (Matt. 25:14-
30) 

”Vi frambär Dig Ditt eget av Dina egna gåvor, å allas väg-
nar och för alla” är de ord genom vilka Guds folk i liturgin 
frambär gåvorna av bröd och vin inför Gåvogivaren, för att av 
Fadern genom Den Heliga Ande få motta Guds Sons samma 
kropp och blod, som odödlighetens föda, till syndernas förlå-
telse och till evigt liv. Bönen ”låt oss anbefalla oss själva, varan-
dra och hela vårt liv åt Kristus vår Gud” visar på allas samhö-
righet, alltings helhet, den återställda gemenskapen mellan 
det skapade och Skaparen i Gudsmänniskan Jesus Kristus. 
Den liturgiska och eukaristiska verkligheten förenar oss med 
himlen och ger oss redan här och nu försmaken av himmelri-
kets fullhet. Men den förenar oss i lika hög grad med det ska-
pade och gör oss till fredens, kärlekens och rättvisans redskap 
i en söndrad värld. Som Guds barn är vi kallade att visa på 
Guds Rike mitt ibland oss, den verklighet som den Gudom-
liga Liturgin, ömsom tydligt, ömsom hemlighetsfullt, låter 
oss bli del av, så att vi i vår Herres Jesu Kristi efterföljelse och 
genom den Helige Andes kraft kan vara goda tjänare, goda 
förvaltare och frambärare av skapelsen inför Fadern.

Till Fadern och Sonen och Den Helige Ande uppsänder 
vi lov, pris, böner och tacksägelser, nu och alltid i evigheternas 
evighet. Amen

fr misha jaksic
Ortodox samordnare vid Sveriges Kristna Råd 

Förvalta skapelsen
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Texter att använda 
i gudstjänst och andakt

Bön från Zimbabwe
Gud, öppna mina ögon,
så att jag ser människors allra djupaste nöd;
rör vid mina händer,
så att jag kan ge mat åt de hungriga;
rör vid mitt hjärta,
så att det kan värma de förtvivlade;
ge mig ett öppet sinnelag,
så att jag kan välkomna främlingar;
lär mig att dela mina ägodelar,
så att jag kan klä de nakna;
ge mig ömhetens och medlidandets gåva,
så att jag kan känna omsorg om den sjuke.
Hjälp oss förstå,
att när vi delar vår oro och kärlek,
vår fattigdom och vårt överfl od
tar vi del i din gudomliga närvaro ibland oss.

Från Stora Bönboken,  Libris

Växelläsning 
L I begynnelsen sa Gud: Ljus bli till!
Alla Och ljuset blev till och det var gott.
L Gud sa: Vattnet skall samlas till en enda plats så att 

land blir synligt
Alla Och marken blev till och det var gott.
L Gud sa: Jorden skall frambringa olika arter av levande 

varelser

Syndabekännelse 
Evige Gud, jag ropar till dig.
Hör min röst, käre himmelske Fader.
Du ser mig: jag är människa och otillräcklig.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min medmänniska som mig själv.
Jag har sett till min egen fördel
istället för att hjälpa, där jag hade kunnat.
Också dem som står mig närmast tillfogar jag skada.
Jag är med om att förstöra din skapelse
där också jag själv ingår.
I en plågad värld ser du min tvekan,
mina tillkortakommanden.
Jag teg, när jag borde ha talat.
Jag talade, när jag borde ha handlat.
Jag förslösar den dyrbara stund
på jorden du gav mig.
Du ser hur jag lever ett ovärdigt liv.
Du ser allt som gör mig delaktig av mörkret.
Min förhoppning är din kärlek.
Min tillfl ykt är din nåd.
Himmelske Fader, jag ber dig:

Alla Och djuren blev till och det var gott
L Gud sa: Vi skall göra människor som är vår avbild
Alla Så är också vi en del av Guds skapelse.

Från gudstjänst om klimatet, Svenska kyrkan
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Förlåtelsens ord
Jesus Kristus säger:
”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de som gör fred, de skall kallas Guds barn”.
På vår Herres Jesu Kristi befallning säger jag dig:
Dina synder är dig förlåtna
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Från Byggstenar för gudstjänst, Verbum

Nattvardsbön
L: Vi tackar dig, Gud,
vår och hela världens Skapare och uppehållare,
för att du ständigt ger nytt liv 
och kämpar mot dödens makter.
Vi tackar dig, Gud,
du som är alla folks befriare och framtid,
för att du försonar fi ender och helar splittring.
Kom till oss genom din Ande.
Väck oss till besinning och klarsyn.
Visa oss på din Son, Jesus Kristus,
som avstår från allt på vägen mot korset.
Låt oss i bröd och vin få dela hans liv.
Fyll våra liv med hans närvaro och fred.
Hjälp oss att våga tro och kämpa för ditt rike:
ett bröd, en mänsklighet, en framtid.

Från Byggstenar för gudstjänst, Verbum

Tackbön efter nattvarden
Herre Jesus Kristus, bröd från himmelen som mättar oss,
hjälp oss att ge vidare av det som du ger oss,
bröd åt de hungrande, tröst åt de bedrövade,
mod åt de försagda, kärlek till alla.
Låt din godhet och din frid
strömma genom oss ut till världen.
Lär oss att tjäna den mänsklighet som du har tjänat
till dess vi alla blir församlade till ett i dig.

Från Oremus (2004)

Förbön
Gud, vi ber till dig för alla människor som lider av naturka-
tastrofer, av torka, översvämningar, orkaner, jordbävningar. 
Vi ber för alla som inte får tillräckligt med mat eller vatten. 
 
Vi ber också för alla oss som har allt vi behöver. Hjälp oss 
inse att deras fattigdom hänger ihop med vår rikedom. Vår 
livsstil påverkar människor i andra delar av världen, påverkar 
hela jorden. Hela jorden håller på att förstöras. Men vi vill 
inte se det, för vi vill inte ändra vårt sätt att leva. Förlåt oss, 
Gud. 
 
Öppna våra ögon så att vi vågar se sanningen. Öppna våra 
hjärtan så att vi förstår att vi hör ihop med alla människor på 
jorden och att vår uppgift är att ta ansvar för jordens och 
mänsklighetens framtid – även om det innebär att vi måste 
ändra vårt sätt att leva! 
 
Tack Gud, för att det fi nns en annan rikedom än tillväxt och 
konsumtion, en rikedom som kommer ur gemenskap och 
samhörighet.
Amen

Gunlög Rosén

förlåt mig mina synder, 
och försona mig med min skuld.
Förbarma dig över mig, Herre.
Förbarma dig över oss alla.

Från Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland 
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Klemens bön (förbön)
Du har uppenbarat världens eviga ordning
genom de krafter som verkar i den.
Du, Herre, har skapat jorden,
du är trofast i alla släkten,
rättfärdig i dina domar,
underbar i kraft och majestät,
vis när du skapar,
insiktsfull i att uppehålla det skapade,
god i de synliga tingen,
mild bland dem som förtröstar på dig,
barmhärtig och nådig.
Förlåt oss våra laglösa och orätta handlingar,
våra felsteg och förseelser.
Ställ inte dina tjänare och tjänarinnor
till svars för deras synder
utan rena oss med din sannings rening.
Styr våra steg
så att vi kan vandra med ett rent hjärta
och göra det som är gott, 
och det som behagar dig och vår överhet.
Ja, Herre, låt ditt ansikte lysa över oss
så att vi gör det goda i frid.

Från Stora Bönboken, Libris

Bön från Kenya
Befria mig, Gud,
från fegheten, 
som inte vågar möta nya sanningar,
från lättjan,
som är nöjd med halvsanningar,
från högmodet,
som tror att den äger all sanning.

Från Stora Bönboken, Libris

Välsignelse
Eviga ljus – upplys oss 
Ande av eld– tänd oss 
Krafternas kraft – stärk oss 
Kärlekens puls – värm oss 
Ordet av liv – upprym oss 
Gryningens Gud – rädda oss 
Sanningens salt – sänd oss 
Stjärnornas vakt – förundra oss 
Visdomens vårfl od – skölj över oss 
Livets vatten – fyll oss 
Vardagens dans – berör oss 
Skapelsens puls – välsigna oss 

Från Ordnära, Verbum © 2001 Ruth Burgess. Publicerad med tillstånd 
av Wild Goose Publications, Iona Community, Glasgow

Sändningsord 
L Må Gud välsigna dig med vånda inför alltför 
 lättköpta svar 
 så att du kan leva från djupet av ditt hjärta.
Alla Gud gör oss fria
L Må Gud välsigna dig med passionerad vrede 
 så att du kan arbeta för fred, rättvisa och frihet.
Alla Gud gör oss modiga
L Må Gud välsigna dig med kärlek
 så att du kan vara så som du önskar att andra ska vara.
Alla Gud gör oss öppna
L Må Gud välsigna dig med tårar 
 så att du vågar sträcka ut din hand till hjälp och tröst
Alla Gud gör oss inkännande
L Må Gud välsigna dig med dåraktighet
 så att du kan göra det som andra säger är omöjlighet.

Från Norrstrand församling, Karlstad
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Psalm

Du, skapelsens Gud, som vill böja 

dig ned till din värld idag. 

Du, Skapare, öppnar mitt öga      

och känner mitt hjärtas slag.

Din Ande går över land och hav     

hon kallar på skapelsen all           

och ljuder i allt det du skapade

i blodets och fl odernas svall

Så möt mig i skapelsens morgon

här i mitt kargaste land, 

och famna mig i min öken.        

och skapa du, som Skaparn kan. 

Så oro kan vändas till glädje,     

min längtan till det jag förmår:    

att resa mig hel och leva        

på jorden de dagar jag får.       
Den danska psalmboken, 28, vers 5 och 6

Översättning: Anne Benedictzen

Stationsvandring med ljuständning i Andreaskyrkan i Stockholm under Kyrkornas globala vecka 2006.
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Bibeltexter
Förutom de bibeltexter som hör till söndagen den 18 
november och söndagen den 25 november kan följande 
bibelord användas under veckan:
1 Mos 1:1-2:4a Gud skapar världen
1 Mos 9:1-17 Guds förbund med Noa
Job 38-42 Herrens tal om skapelsen och naturen och Jobs 
slutord
Ps 104 Otaliga är dina verk, o Herre! 
Ords 8:22-36 Herren skapade mig som det första ….
Jer 17:5-11 Välsignad den man som sätter sin lit till Herren. 
Han blir som ett träd planterat nära vatten.
Matt 19:13-30 Vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?
Luk 6:20-26 Saligprisningar och verop
Joh 1:1-18 I begynnelsen fanns Ordet
Rom 8:18-27 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar i födslo-
våndor
Rom 12:9-18 Er kärlek skall vara uppriktig
Upp 21:1-7 En ny himmel och en ny jord

Psalmer och Sånger 

Svenska psalmboken
23  Tack, gode Gud för allt som fi nns
62  Än fi nns det en värld
287  Guds värld är en skimrande gåva
292  Pris vare Gud, Pris vare Fadern
591  Det kan vi göra för rätt och för fred
602  Så länge solen värmer jorden
702  Jag vill ge dig o Herre min lovsång
718  Hennes starka vingar bär

Psalmer i 2000-talet
838  Tyng inte jorden
907  Människa ditt liv är stort

Ur Byggstenar för gudstjänst, Verbum
Du är hos dem som lider förtryck

Hela  världen sjunger, Verbum Musik
102  Bryt med de hungriga ditt bröd
113  Gud gav oss andan

Bibelord

Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,

jorden är full av vad du skapat.
Ps 104:24 

I vår bräckliga båt 

Gå inte från oss, var med i vår bräckliga 
båt. Mitt i skräcken när sjön ligger på är

det lugn om vi färdas med dig.

 av Olov Hartman

Från Stora Bönboken, Libris

Gudstjänst och andakt sammansatt av Anne Benedictzen
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Stationsvandring

Här följer förslag på tre stationer att använda vid 
gudstjänst eller andakt. Stationerna är av medi-
tativ art och görs under tystnad. Instruktionerna 
och formuleringarna ska ses som förslag och 
inspiration. Utforma vandringen så att den 
passar just er situation.

Station 1:

Förslag på rekvisita: 

● Vackra naturbilder
 – gör en PowerPoint som kan rulla vid stationen 

(använd delar av bildspelet ”Pretty Blue Planet”. Länk för 
nedladdning fi nns på SKRs hemsida)

 – ett foto från orten
 – en skylt som uppmanar besökaren att ta fram sitt 

”paradis-på-jorden-minne”

● Citatskylt: ”Och Gud såg på allt som han hade gjort, och 
se, det var mycket gott.” 1 Mos 1:31 

Refl ektera och agera:

Refl ektera över vad denna bild, denna natur är värd för dig. 
Gud vill ge detta till dig. Hur tar du ansvar för att framtida 
generationer får ta del av allt detta? Vad gör du rent konkret?

Handlar du miljövänligt, sparar du energi, hur transpor-
terar du dig? Är du nöjd eller kan du göra mer? Hur sprider 
du det goda du gör till fl er i din närhet?

Förslag:

Lägg blandade blomfrön i en skål och uppmana besökaren att 
ta ett frö och förvalta det väl.

Dessa tre bilder fi nns att ladda ned på 
www.skr.org/globalaveckan



34 • gudstjänst och andakt •• gudstjänst och andakt •

Station 2:

Förslag på rekvisita: 

● Församlingens brev till kommunalpolitiker (se ”Tumav-
tryck för politisk förändring” sid 21), eller församlingens 
miljöpolicy alternativt åtaganden för framtiden

● Citatskylt ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord 
utan med handling och sanning.” 1 Joh 3:18

● En bild på en myrstack (fi nns att hämta på hemsidan)

Refl ektera och agera:

Tillsammans blir vi starka – det gäller även vår församling 
och kyrka.

Som kyrka och församling strävar vi efter att komma när-
mare Gud. Men Guds uppenbarelse fi nns mitt ibland oss, 
naturen och alla våra medmänniskor.

Vad gör vi, som församling, för att ta hand om skapelsen? 
Har vi en miljöplan i kyrkan? Hur tar vi hand om de med-
människor som har det svårt i världen?

Gör en gemensam aktion. Uppvakta era lokala politiker, 
berätta om vad ni gör för miljön och be dem berätta vad de 
har för strategier eller mål. Eller uppsök närmaste matvaru-
butik och beröm dem för de Krav- och Rättvisemärka varor 
de säljer.

Förslag:

Lägg fram en bild på en myrstack och en hög med barr bred-
vid. Uppmana besökaren att ”dra sitt strå till stacken” En myra 
kan inte bygga en stack själv men om vi jobbar mot samma 
mål kan vi skapa något stort. Alternativt en stämpeldyna och 

ett ark med papper, där man antingen får skriva under brevet 
till kommunpolitikerna, eller där man får sätta sitt avtryck 
som en symbol för de förändringar man vill göra i sitt liv.

Station 3:

Förslag på rekvisita: 

● En jordglob eller en bild på en jordglob (fi nns att hämta 
på hemsidan) 

● Citatskylt: ”Det är en fråga om jämvikt; nu ska ert 
överfl öd avhjälpa deras brist, för att en annan gång ska 
deras överfl öd avhjälpa er brist” 2 Kor 8:14

Refl ektera och agera

Skillnaderna på rikedomar och resursanvändning mellan oli-
ka delar av världen är enorm.

Sverige är egentligen ett litet land ur ett världsperspektiv, 
men vi har möjligheten att bli riktigt stora genom att vara en 
förebild. Men då måste vi själva förändra våra vanor och kräva 
förändringar från dem som bestämmer. Förändring kräver 
mod – har jag det? Vågar jag tro på att jag är en del av lös-
ningen? På vilket sätt gör jag det bäst? 

Förslag:

Lägg ut lappar med Sinnesrobönen för besökarna att ta med 
hem:
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

mattias walan
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När ni bestämt er för att vara en skapelsevänlig församling kan 
den här checklistan vara en bra vägledning. Vi sammanställer 
alla de inskickade bidragen på globala veckans hemsida. (Denna 
talong fi nns också att fylla i på hemsidan) Ni kan självklart 
kryssa i åtgärder i listan som ni gjort sedan tidigare. Dela gärna 
med er av tips och idéer som fungerat bra. Sammanställningen 
på hemsidan blir en inspiration för andra!

Vi i ____________________________ vill vara en skapelsevän-
lig församling. Vi vill minska vår klimatpåverkan och verka för 
en mer rättvis och hållbar utveckling.
 
KUNSKAP            
❏ Vi har arrangerat ett seminarium på ämnet klimatföränd-
ringar och fattigdomsbekämpning utifrån materialet för 
Kyrkornas globala vecka, eller liknande material. 
 
ÅTGÄRDER
Vi har genomfört 6 åtgärder, från nedanstående lista:

Vi sparar energi genom att:
❏ Vi har bytt till lågenergilampor i all armatur där det är 
möjligt.
❏ Datorer och annan elutrustning är inställda på energispar-
funktion.
❏ Vi har ett miljöanpassat uppvärmningssystem, 
nämligen: ________________________________________
________________________________________________

En skapelsevänlig församling
Våra resor och transporter är miljöanpassade genom 
att:
❏ Det transportfordon för tjänsteresor enheten äger är 
miljöanpassat,
nämligen: ________________________________________
❏ Vi samåker när det är möjligt, och på möteskallelser fi nns en 
uppmaning till andra att samåka.
❏ Vi har en resepolicy som är miljöanpassad och har miljökon-
sekvenser beskrivna.

Vi bidrar till att miljöanpassade och Rättvisemärkta 
produkter köps in genom att:
❏ Vi dricker Rättvisemärkt kaffe och/eller te, socker, kakao 
med mera är Rättvisemärkt.
❏ Vi har Rättvisemärkta produkter till försäljning.
❏ Vi använder miljömärkta städ- och rengöringsmedel.
❏ Andra valfria åtgärder,
nämligen: ________________________________________
 
TEMAGUDSTJÄNST ELLER ANNAN SAMLING
❏  Vi har haft en temagudstjänst eller annan samling där miljö, 
rättvisa och hållbar utveckling har varit i fokus. Beskriv:
________________________________________________
________________________________________________
Vårt bästa förslag eller tips till andra församlingar som vill 
minska sin klimatpåverkan och verka för en mer rättvis och 
hållbar utveckling: _________________________________
________________________________________________

Kontaktuppgifter: _________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
SKICKAS SENAST DEN  31 DECEMBER 2007

Fyll i och skicka in portofritt till Kyrkornas globala vecka!

Frankeras ej. 

Mottagaren 

betalar portotKyrkornas globala vecka
c/o SMR
Svarspost

110135400

172 99 Sundbyberg



KYRKORNAS GLOBALA VECKA 18–25 NOVEMBER 2007
www.skr.org/globalaveckan   |   Sveriges Kristna Råd, 172 99 Sundbyberg   |   Telefon: 08-453 68 14

Inspirationsmaterial till Kyrkornas globala vecka 2007. 

Under temat Skapelsefeber tar vi upp frågor om klimat och rättvisa. 

Häftet ger fördjupning, tips och idéer till aktiviteter och gudstjänster.


