Grøn Kirke
Grøn Kirke er et netværk af kirker og kirkelige organisationer. Det er
en af de måder, hvor kirken kan stå sammen i at føre Guds værdier
fremad i et samfund hvis værdier underminerer planetens
livssystemer som vi alle er afhængige af, et bedraget samfund i
desperat behov for en alternativ vision af fremtiden.
Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen under Danske Kirkers
Råd. Gruppens formål er med et kirkeligt og teologisk
udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder,
kirker og kirkelige organisationer til at taget et medansvar for de
klima- og miljøudfordringer verden står overfor.
Grøn Kirke giver kirker og kirkelige organisationer som IAS de
praktiske værktøjer til at fremme og fastholde et grønt
engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og
bæredygtig retning. Det er en fantastisk måde at arbejde sammen
på tværs af kirken, derfor opfordrer IAS din kirke til at sammen med
de nu 192 kirker og 10 kirkelige organisationer, at demonstrere
Guds værdier på dette kritiske emne og melde sig ind i Grøn Kirke.
Har du brug for mere information? kontakt: IAS’ miljørådgiver
Simon Robinson simon.robinson@ias-intl.org , projektkoordinator
Mia Toldam Korsgård mtk@danskekirkersraad.dk eller besøg
www.gronkirke.dk .

IAS
Hacks

Vandet stiger
Klimaændringer og hvorfor
kirken skal vise vejen

Gud som genopretter
Storme, tørke, krig, sygdom og håbløshed. Vandet stiger og mange er tæt
på at gå under, men har vi et svar? Er der håb? Hvem vil genoprette, redde,
beskytte, befri og helbrede?
Debatter om klima kan hurtigt blive en diskussion om kulstof og metan, biler
og tog, kul og vind, hvad man skal spise til frokost og så videre, og selvom
disse spørgsmål har deres plads, betyder det, at vi ofte bliver afsporede fra
spørgsmålet. Spørgsmålet er ikke, at klimaet er midt i hidtil usete
forandringer, i en størrelse og omfang, der aldrig tidligere er set i
menneskets historie, og at vi skal gøre noget ved det? Nej, dette er i sig selv
en afledning. Klimaændringer og alle disse andre bekymringer ender ved et
spørgsmål om vore hjerter. Har vi bygget vores liv og vores værdier på
klippen? Så vil vi, når stormene kommer ikke opleve at fundamentet og
værdierne som vi står på skrider under os.
Der er sikket mange der siger, at kirken er enten irrelevant eller endda en del
af problemet. Men det kan kun være tilfældet, hvis kirken har glemt at
frelsen er for hele mennesket, at Jesu budskab om Guds rige er relevant for
alle aspekter af vores liv, her og nu. Når vi hører om konsekvenserne af
blandt andet klimaændringer, kunne vores respons være at se på Jesus og
spørge; "hvordan vil vi og generationerne efter os klare sig, hvis vi
forsømmer at være med i Guds store genoprettelsesplan for hele
skaberværket?” Guds eget skaberværk er under angreb, og den venter
med længsel efter at kirken vil tage sit ansvar og gøre sin del. Jesu ord; "Elsk
din næste som dig selv”, må være overskriften, motivationen vi har brug for
til at udføre Jesu mission. Klimaændringer er en massiv udfordring for
samfundet og en massiv mulighed for kirken. Grøn Kirke tiltaget er en rigtig
god måde vi kan tage stafetten op. Se næste side.

Fire af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor den gode
nyheder om Guds rige kan forandre verden radikalt.

