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TAL i Stor§rkan den2ljuni 1998

Psalmer
20I;I-3 "EN vänlig grönskas rika dråikt

287,Guds våirld lir en skimrande gåva
586 Du o Gud iir livets källa
(305, tveksamt, svår att sjunga)

Tal

var , och det blev
Efter sju dagar var Guds verk fullbordat och hur gick det sen.?

(/ specialtext; Guds avbild
All som existerar är Guds verk. gudomliga kiirleken ..våra livskamrater på jorden

J onda nätverket
"Vattnet i sjön har Med obönhörli ga konsekvenser.

WWF-special skog
Redan 1988 inleddes ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Våirldsnaturfonden kring
midsommardagen som proklamerades som Vzirldsnaturens Dag. I dag ar det midsommardagen
- VÄRLDSNATURENS DAG. Den dag som blivit en så srark KOPPLING MELLAN
Viirldsnaturfonden och Svenska Kyrkan. Det är dagen då många forsamlingar anbefaller
kollekten till Våirldsnaturfondens viktiga räddningsarbete i Sverige. Dessa trivilliga kollekter
har stadigt ökat i storlek vilket tyder på ett engagemang från forsamlingarnas sida. Varje år har
insamlingen till Viirldsnaturfonden gätt till ett siirskilt ändamåI. I tjol var det
odlings1andskapet@0&kf.Iårgällerdetdensvenskaskogen.

Att tropiska skogar lir hotade och minskat på ett dramatiskt sätt är välkänt. Det iir inte lika
käntattävendensvenskaskogen@hdessbiologiskamångfaldiir
hotad av avverkningar och exploateringar. Men.o*ik#ftårer4t-a Viirldsnaturfonden har
agerat mot detta.

V:irldsnaturfonden har bl a varit drivande i det s k FSC-arbetet. Svenska kyrkan har med sina
skogstillgångar också aktivt deltagit i detta arbete som resulterat i nationella kriterier för ett
uthålligt skogsbruk. Dessa kriterier ansluter sig till den internationella certifieringen av ett
uthålligt skogsbruk, det s k FSC (Forest Stewardship Council). Detta innebiir ett skogsbruk
som bl a tar hänsyn till skogens djur och växter och förhindrar skövling. Tack vare detta
framgangsrika arbete iir Sverige nu det första land som har nationell standard för hur ett
skogsbruk ska bedrivas som åir både ekologiskt, ekonomiskt och socialt gynnsamt. Detta ses

internationellt som ett stort framsteg.

v ,' hrt-il't Filfu' il'*l"l^*

Gud såg allt som han hade gjort, och se, det
morgon den sjätte dagen. f!i', ' i ' ' ' ,'i' 

'

L

7
(

L

L

4ab

L

L

L

jorden och alla träd med
påjorden och ät allafäglar underföda. Men åtträdfrukt. Detta

himmelen och

Och Gud

till föda. Och det
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Det lir ingen tillfällighet att Sverige var först ut med att utforma ett effektivt verktyg för att
skydda skogen från utarmning. Sverige iir till stor del täckt av skog och svenskar har ett starkt
känslomässigt förhållande till skogen. Att gå i skogen, plocka biir och svamp, äta medhavd
matsäck, höra fåglarna och känna skogens alla dofter uppskattas mycket av en stor del av
landets befolkning, sannolikt de flesta.

v
,/d/

Våirldsnaturfonden kommer även i framtiden att fora certifierinsgsprocessen vidare. Kyrkans
stift, skogsbolag, och privata skogsägare låter nu certifiera sin skog. Med tanke på att nästan
2 000 skogslevande växter och djur iir hotade iir detta en viktig utveckling. Ansvarsfullt
skogsbruk ger skogen och skogens invånare en större chans att överleva jämfört med tidigare.
Men ansvarsfullt, uthålligt, certifierat skogsbruk räcker inte allena för att säkra skogarnas
mångfald för fram{ideg. En fåirsk forskningsrapport visar att minst 97o av de norra och 16%o av
de södra skogarÄY/mäste skyddas för att vi skall kunna bevara deras artrikedom.
Våirldsnaturfonden arbetar med att kartlagga vilka skogsområden som måste skyddas och
arbetar på
Sverige.

högtryck för att få ett sammanhängande representativt bälte

6 WWF-special skog i Ekoparken
Värdefulla skogar finns ofta fjlirran från storstäder, men inte alltid. Vi iir i Stockholm så
lyckligt lottade att vi har grönomräden nåira inpå knuten. En framsynt planering har gjort att
man slagit vakt om allöer, gröna bakgårdar, parker och överraskande nog intill stenstaden
riktiga skogar. Bara efter några minuters promenad från Valhallavägen så sluter sig Lill-
Jansskogens barrträd omkring en på samma sätt som Ugglevikskiirrets-fuktlövskog imponerar
med sitirika djurliv. Detta är ett aw frän Karl Xs.;af<4art Ojuffim med sin inhägnad,
den sk Djurgårdsglirdesgården, skapade förutsättningar för dessa skogar att fortleva istället för
att uppslukas av staden Detta iir idag en del av Ekoparken - världens första nationalstadspark
med de kungliga parkerna Djurgården - Haga - Ulriksdal som viktigaste byggstenar.Ett unikt
område diir den kungliga livsstilen i sekler skapat en grön oas för växter och djur diiribland
människan. Men liksom människan hugger ner regnskogar i tropikerna, eller HUGGER NER
GAMMELSKOGJ norrland så huggs skogen ner även i EKOPARKEN.

,,/i,'i ,a'w,LÅ'{ÄlÅ htP@*"
Den viixandf staden kräver utrymme för bredare vdgar, nya stadsdelar, nya storstilade
byggprojekt/ Varje exploatering i sig äir lir ingen katastrof men sammantaget ger små
naggningar och större exploateringar en utveckling som leder till utplåning enligt de små
stegens tyranni. Plötslig bö4ar Ekoparkens skog och övrig grönska att rinna ut som ett timglas
och en vacker dag finns inget kvar. Så har det i vissa länder skett med regnskogen4" Och
norrlans urskogar och så kan ske med Ekoparken. Jag ser denna
verkställande r{lirldsnaturfondens nya specialfond for att våirna
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Världsnaturfonden arbetar för att skydda skapelsen, naturen och den biologiska mångfalden
över hela jorden. De pengar som kollekten från "Vrirldsnaturens dag" inbringar kommer
oavkortat att gä till Våirldsnaturfondens viktiga arbete för att rädda den svenska skogen såväl
gammelskogen i Lappland som Ekoparkens unika ekar på Djurgården.
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GUDS MEDSKAPARE

prre. ÄR DET sroRA uNDER som hör sam-

man rned människolivet, att Gud kallar oss till
att vara med i hans pågående verk på jorden.

Gud har en avsikt med varje människa och med den be-

gåvning och förmåga som är unik för va{e individ. vi
har makten att påverka livet i världen, så att Gud genom
oss kan skapa nytt liv" Vårt arbete och vår omsorg om
varandra är delar av Guds handiande på iorden. Vi blir
Guds medskapare, hans medarbetare för att genomföra
den gudomliga avsikten. Vi har Iätt gåvan att vara det

goda hjärtat i skapelsen.

Gud har geft sin värld inneboende möjligheter till
frihet och utveckling. Frihetens och kdrlekens Gud kan

darf<ir inte tvinga människan att bli skapelsens hjärta. Vi
är de enda som har lätt m<;lligheten att ".1j.. I det valet
kan vi också påverka vår egen framtid. Vi kan välja gott
eller ont, liv eller död. I denna unika gåva ligger vår
egenart och vår stora möjlighet. Men också vår stora

tragik.
Så drabbas vi på djupet av Guds tilltal i Femte Mose-

boken:

Se, jag Jöreliigger dig i dog livet och vad. gott är, döden

och vad ont iit, då iag nu i dag bejoller dig ou alsha

Heten, din Gud, att vandra yå hans vcigar och hå[[a hans

bud ach stadgar och frirordningor, frr att du må leva och

Ji;rako dig och J* att Herren, din Gud, må vöIsigm dig i
det land dii du n, kammerJör att to det i besittniag. (. . .)
S,i mä du då völia livet,$;r att du och dina eJterhommon-

de må levo genom att du älskar Herren, din Gud, och hör

hans röst och håller dig till honom.

S
KArELSEN Än HrL, vävd i ett enda stycke. Ska-

pelsen bär Guds namn, Guds signatur, och den dr

d*f<;r helig. Hel och helig - så tror vi att Gud såg

den i sin tanke en gång, när han viskade sit* Bliv!

@ ooz

' Men den skapelse vi ser omkring oss är söndLrsliten

på många sätt. Väven är trasig. Ändå genomströmmas
den av suindigt. nytt liv, darftir att Gud vill det. Vi över-

väldigas fortfarande av Guds harlighet, strålglansen från

hela tillvarons ursprung.
»Helig, helig, heUg iir Herren Sebaot, hela jorden är

full av hans härlighet.<< Det är serafernas växelsång i
Jesajas svindlande och skrackblandade möte med Gud,

det rnöte som blev avgörande för hela hans liv.

uos vÄrorcÅ sK^pELsE i hela ltosmos - men

också alla enskilda små beståndsdelar -i har en

egen värdighet, som man inte Iär ftirgripa sig

på. Det innebär att vi måste stanna i vördnad för Guds

verk. Skapelsen bär på sin egen värdighet och helighet,
darfor att den tillhör Gud.

I Bibeln talas det gå"g på gång om att naturen lov-
sjunger Cud som skapelsens Herre. >>Himlarna förtiiljer
Guds ära, och fdstet frirkunnar hans h,iinders; verk<<,

säger Psaltarens r9:e psalm.
I människors gudagivna uppdrag ligger att ge röst åt

skapelsens lovsång. När vi bygger k1'rkor och utformar
gudstjänster återknyter vi till drömmen om den ur-
sprungliga skapelsen. Vi försöker utforma nya paradis på

jorden. Lovsången i gudstjänsten ska vara sådan att den

instämmer i naturens lovsång.

Genom att vara profetiska röster och förebcdjare har

vi del i den pågående skapelsen. Det betyder att vi också

deltar i ett arlete på försoningen, helandet av aIIt det
som gått sönder. NiL vi som förlösta och fria människor

firar mässa vid altaret, firar vi också hela skapelsens

mdssa. K)rrk* ber: »Kom, Heliga Ande, ftirnya hela

Skapelsen!«
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DET ONDA NÄTVERKET

DOMKYRKOFS STH
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T |'*rrr.rer r syöN har blivit märklig klart och

\ / fint. Men det går intc att pröva fiskelyckan

Y längre, för sjön håller på att mista allt liv. Den

smygande försurningsdöden lägger sig över tusentals

vattenclrag i Sverige. Skogarna blir allt sjukare. Kring
Europas stora industricentra är de döende.

/ Oronskiktet kring vår planet är förutsättningen för

/ livet på jorden, men det håller på att trasas sönder av

/ utsläppen från överliudsplan, kylskåp och sprayflaskor'

/ O" rika ländernas konsumtionsexplosion är grotesk

I o.h ofattbar: Sveriges drygt åtta miljoner invånare gör

ilt av med mer energi än Indiens åtta hundra miljoner. Om

;,{,,,'*1Ji::::,T,'#l*:::å":ffi U;r$& 
jää}'f#

{ Storrområden i Europahar nyss. t ur den tota-

lirdra kommunismens avslöjas de gång-

na årtiondenas och förtrvck. Men den
J

nyvunna frihetenjiip'per loss gammalt hat. Konflikterna

mellan tolpr,'a{per tar form i nya övergrepp, nytt våld.

Ondsiqa,rfs ansikte från alla håll

Vem onen ;tt Erä* sjöar och

lkogari Vem njuter av att se djuren plågas? Vem vill
med klarögd avsikt nta ozonskiktet eller utarma jor-
dens oljeresurser på att

rrördr*irryranrre Ändå hander allt detta mitt
ibland oss. Med

-;ffi;E ,"b "qvill som Det är

närrndte och kiiraste som vi sårar mest.

FTA sER vt hur ondskay»6after får övertaget

i de goda strukturgr"dom organiserar samban-

det mellan *i$afskor. Inga mänskliga samhäl-

len ser ut att fungeryr.dtan att somliga har makt att styra

andra. Den * YS{" är intimt f<;rknippad med omsorg

och ansvar. Ivtien när ondskan Iär dominera, ser vi hur
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