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Vem räddar jorden?
Klimatförändringar är den fråga som oroar
människor i Sverige allra mest. Det är lätt att
bli rädd och få klimatångest av all information
om temperaturhöjningar, smältande polarisar,
hotade bin, utrotningshotade djur och bristen
på rent vatten.
Att ta ansvar för djur och natur är inget nytt
och inte heller miljökatastrofer. Redan i Bibelns
sju första kapitel möter vi allt detta! Gud gav
människorna i uppdrag att sköta om jorden, de
skulle råda över fiskar, fåglar och alla djur som
rör sig på jorden och de skulle skörda örter och
frukter och annat att äta. Adam och Eva skulle ta
hand om jorden på allra bästa sätt och det uppdraget gäller sedan alla människor efter dem.
Vi har ett ansvar inför Gud som gett oss jorden,
inför dem som lever här tillsammans med oss
och inför dem som kommer efter oss.

I Bibelns sjunde kapitel inträffar en ”naturkatastrof”: hela jorden översvämmas och Noa
räddas i arken. Anledningen till naturkatastrofen var människornas synd.
Att människor är olydiga mot Gud och syndar
är en orsak till våra miljöproblem även idag.
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Inskickade frågor
Varför skapade Gud ett träd som
det var förbjudet att äta av?

Svarar gör:
Johanna Nyholm Skoglund
Om alla levde efter Guds goda instruktioner i
Bibeln så skulle världen och miljön se annorlunda ut. Några exempel:
• Du ska inte döda – ingen skulle tvingas använda livsfarliga gifter vid odling.
• Den gyllene regeln – ingen skulle förstöra naturen för nästa generation eller för
människor i fattigare länder.
• Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig
– ingen skulle sätta pengar och egna vinster
före allt annat.

”Miljön är räddad!” är en tidningsrubrik som vi
skulle vilja läsa! Det finns faktiskt något ännu
viktigare som Bibeln berättar: Världen är räddad!
Gud räddade världen när Jesus dog och uppstod,
då öppnades möjligheten för alla att bli Guds barn
och få leva för evigt hos Gud. Lärjungarna fick
uppdraget att gå och berätta det och göra alla till
lärjungar. Det är ett uppdrag som fortsätter att
gälla kristna i alla tider. Det är viktigt att inte allt
som vi försöker göra för en bättre miljö tar så
mycket tid och engagemang att vi glömmer det
ännu viktigare uppdraget att berätta om Jesus!
Bibeln berättar att jorden kommer att slitas
ut, precis som gamla kläder (Jesaja 51:6). Det
kan låta skrämmande men vi får vara trygga eftersom vi vet att Gud är med oss vad som än
händer och att han har full kontroll. Även om vi
skulle vilja ha lösningen som för alltid räddar jorden och klimatet så har Gud berättat att någon
gång kommer jorden att ”slitas ut”. Även om vi
pantar burkar hela livet och aldrig åker flygplan
eller bil så händer det till slut. Men vi ska ändå
inte ge upp och tänka att det inte spelar någon
roll vad vi gör utan vi behöver fundera över vilka
beteenden som vårdar jorden och ärar Gud.
Det bästa är att Gud har låtit oss veta vad som händer till slut: Gud ska skapa nya himlar och en ny jord!
Det Gud skapar då kommer ingen ondska att förstöra utan det kommer att vara en oförstörd värld som
är så fantastisk att vi inte ens kan föreställa oss det!

Ibland talar Gud om varför något är på ett
visst sätt. Men ibland gör han inte det. Det
kallas att Gud uppenbarar eller döljer något.
När han inte talar om varför, får vi nöja oss
med att det är så, fast det är ju inte alltid
så lätt.
En del människor har ändå försökt fundera ut ett svar på varför Gud skapade
en trädsort med frukt som inte fick ätas.
Martin Luther, till exempel, tänkte sig att
Gud skapade det för att människan skulle
fira gudstjänst vid det trädet eller bland de
träden. (Bibeln talar nog om en trädsort
som kan ha bestått av flera träd än om ett
träd).
Andra har tänkt sig att Gud ville testa
människorna om de var villiga att lyda det
han sagt.

Har du någon knepig fråga
du går och funderar på?
Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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