
Skapelseansvar
Del 2, Nåd & Sanning



Klimatfrågan
Frågan med stort F för
väldigt många
människor just nu.



Gud är skaparen och människan 
är kallad till att råda över hans 
skapelse och ta hand om den som 
en god förvaltare. Så länge 
människan respekterar Guds 
ordningar och råder över 
skapelsen på det sätt Gud har 
tänkt, kommer det att råda 
harmoni i skapelsen. 



”De skall göra de heliga mera fullkomliga och 
därigenom utföra sin tjänst och bygga upp 
Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till 
enheten i tron och i kunskapen om Guds son, 
blir fullvuxna och når en mognad som svarar 
mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn 
och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, 
inte vara lekbollar för människorna, som vill 
sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. 
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och 
växa i alla avseenden så att vi förenas med 
honom som är huvudet, Kristus”.(Ef 4:12-15)



Vad är Evangelium
– i förhållande till 
klimatfrågan?



”Genom en enda människa kom synden in i 
världen, och genom synden döden, och så 
nådde döden alla människor därför att de alla 
syndade”. (Rom 6:12)

Men de goda nyheterna, Evangelium är:

”Liksom en enda människas olydnad gjorde alla 
till syndare, så skall en endas (Jesus) lydnad 
göra alla rättfärdiga”.(Rom 6:19)



”Hör Herrens ord, Israels folk!
Herren väcker talan mot landets invånare,
ty ingen trofasthet och ingen kärlek
och ingen kunskap om Gud finns i landet.
Förbannelser och lögner och dråp
och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig,
blodsdåd följer på blodsdåd.

Därför sörjer landet, alla som bor där tynar 
bort, också markens djur och himlens fåglar,
och fiskarna i havet dör”.(Hos 4:1-3)



”Jag bryter ut i gråt och klagan över 
bergen, i sorgesång över utmarkernas 
beten. Ty de är förbrända, ingen färdas 
där, ingen boskap hörs råma.
Himlens fåglar och de vilda djuren, alla 
har flytt och är borta. Jag gör Jerusalem 
till en ruinhög, ett tillhåll för schakaler. 
Städerna i Juda gör jag till en ödemark 
där ingen kan bo. Vem är så vis att han 
begriper detta? Vem har fått ta emot 
Herrens ord och kan förklara detta? 
Varför är landet fördärvat, förbränt som 
en öken där ingen färdas?



Herren svarade: Därför att de har 
övergett min lag, som jag har förelagt 
dem. De har inte lyssnat till mig och inte 
följt min lag utan lytt sina hårda hjärtan, 
de har följt baalsgudarna, så som deras 
fäder lärt dem. Därför säger Herren 
Sebaot, Israels Gud: Jag skall ge dem 
malört att äta och förgiftat vatten att 
dricka”.(Jer 9:10-15)



”Herrens nåd är det att det inte är ute med 
oss, ty det är inte slut med hans 
barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor 
är din trofasthet”. (Klag 3:22-23)

”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens 
tron för att få barmhärtighet och finna nåd till 
hjälp i rätt tid”. (Hebr 4:16)



Evangelium är att närhelst omvändelse sker, 
ger Herren nya möjligheter och förnyade 
förutsättningar som leder till liv – Detta gäller 
även människans omvändelse från synd 
gentemot hela Guds skapelse.


