Skapelsevandring i Kristianstad 2016-09-18
1. Inledning
Vi har alla hört rapporterna om hur illa det är ställt med klimatet på jorden och hur livsvillkoren blir
allt svårare för en stor del av världens befolkning. Det är jobbigt att höra och lätt att vi stänger till oss
och kanske blir handlingsförlamade. Idag vill vi inte lägga sten på bördan, utan se det positiva och
söka det som kan ge oss hopp. Ordet ”Skapelse” kan ge olika associationer. Vad tänker du på?
2. Uppe på utkikstornet i Kanalhuset – Se Skapelsens skönhet
Vi uppmanas att lyssna efter ljud i naturen. Se rikedomen. Känn förundran och tacksamhet.
3. Härlövsängaleden – Våra bekymmer för Moder jord.
När någon som vi älskar blir allvarligt sjuk så blir vi oroliga. Naturligt att vi oroar oss när Moder jord
har fått feber – Klimatfeber!
Hur hanterar vi den här kollektiva skulden? Som i alla krislägen ligger förnekelsen nära. De botar
skadan hos mitt folk, men bara på ytan. De säger ”Allt är väl, allt är väl!” men allt är inte väl. Falska
profeter: Jer 8:11 Våga se verkligheten som den är – men stanna inte där! Att erkänna misslyckanden
är ett första steg.
Samtala om: På vilka områden lever du på ett sätt som du egentligen inte vill? Jfr Paulus Rom.7:15.
Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.
4. Hälsoträdgården – Se möjligheter! Gemenskap, samverkan, tro, helhetssyn.
Daniel berättar om Hälsoträdgårdens tillkomst och mötet med personer som upplevt att arbetet med
jord och växter hjälpt dem att tillfriskna.
5. Lilla Torg – Att våga ta ett steg till förändring, Omvändelse som leder till omställning och vice
versa. Våga gå mot strömmen. Rom.12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas
genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar
honom och är fullkomligt. = vad som är hållbart!
Den inre omställningen är första steget till yttre omställning.
Samtala om: Vad skulle jag vilja och kunna förändra i mitt liv? Hur kan vi ge hopp till dem som gett
upp?
6. Avslutning utanför Östermalmskyrkan med funderingar på hur vi kan gå vidare.

