
Skapelseansvar
Del 1 – Gud, skapelsen & vi



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



”80 procent av Sveriges unga oroar sig för hur 
klimatförändringarna kommer att påverka 
deras och världens framtid, enligt en ny 
undersökning gjord av Cint, på uppdrag av 
Världsnaturfonden WWF. Var fjärde ung får 
ont i magen eller känner sig olycklig när de 
tänker på klimatförändringarna och över 
hälften tänker på klimatförändringarna någon 
gång i veckan eller oftare”. 



”Hälften av svenska folket tror att 
klimatförändringarna kommer att påverka 
deras liv negativt om 20 år. Drygt 3 av 10 
lyfter fram sjukdomar, vattenbrist, smältande 
glaciärer, stormar, extremväder och risk för 
att djurarter dör ut som negativa effekter av 
ett förändrat klimat.”



1 Mos 1:26-31
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår 
avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar 
och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela 
jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” 
Och Gud skapade människan till sin avbild, till 
Guds avbild skapade han henne, till man och 
kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade 
dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och 
föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. 
Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla 
djur som rör sig på jorden.



Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande 
örter på hela jorden och alla träd med frukt 
som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt 
jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt 
som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag 
alla gröna örter till föda.” Och det blev så. Gud 
såg på allt som han hade gjort, och se, det var 
mycket gott. Och det blev afton och det blev 
morgon, den sjätte dagen”. 



Gud älskar hela sin 
skapelse lika mycket!



”Råd 
över…(skapelsen)”

Har den kallelsen 
upphört?



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. 


