
                                               Klima og jeg 
 
Vi forplikter oss til å «leve en etisk livsstil der et hvert valg vi foretas oss er grunnet på  kritisk 
bevissthet om dets virkning på samfunnet og planeten. ( General kapitlet  2009 - beslutninger) 
 
Sang ( ditt valg) 
 
Refleksjon: 
 
Klima endringer representerer store utfordringer til alle deler av vårt samfunn, inkludert  
vannressurser, helse, økonomi, systemer i naturen, hyppige og alvorlig tørke, flom, ekstreme 
stormer, hav nivået  som stiger, hete bølger samt mye mer. 
Det er forventet  at det  forverres i løpet av de kommende tiårene, selv om vi  drastisk reduserer 
utslippene . 
Mens klimaendringer er et globalt fenomen, forsikrer forskere oss om at  det har vært klima 
endringer tidligere, men nå foregår endringene på grunn av menneskelige handlinger, eller mer 
bestemt en kriminell uaktsomhet fra menneskenes side. Denne endringen skjer langt raskere enn det 
den geologiske forskningen har vist oss ved de tidligere endringene, og som et resultat  har mye av 
vår flora og fauna ikke tid til å tilpasse seg, og deres overlevelse er usikker. I løpet av et par tiår, kan 
hundre millioner mennesker bli «klimaflyktninger», det vil si , de må flykte fra områder hvor det er 
umulig å opprettholde livet. Økt produksjon av klimagasser  har ført til en øking i global 
oppvarming. 
Det som fører til vekst av klimagasser, er vår energi produksjon, vårt transport system, grunnet vårt 
forbruk av fossil brensel(olje,kull,gass)  som utslipper mye karbondioksid i atmosfæren. Industrien 
og noen prosesser i landbruket utløser også karbondioksid og andre klimagasser som lystgasser, 
metan og fluorkarbon. Dere har sikkert merket dere medias økende fokus på isbreer som smelter og 
polar isen som fører til at hav nivået stiger, flom, orkaner, tørke, hetebølger- alt skyldes 
klimaendringer. 
 
Hva kan vi gjøre for å endre den globale oppvarmingen og dens følger for Guds skaperverk? Det er 
en vei vi kan følge, men den vil dreie seg om oss alle, overbevist om at vi kan endre retningen av 
den globale oppvarmingen ved små bevisste handlinger som gjenbruk, og/eller kjøp av lokalt 
produsert mat. Vi må også overbevise våre politiske ledere om å danne lover som forbedrer vår 
energipolitikk, og presser selskapene til å gå inn for bærekraftig forretningspraksis på globalt nivå. 
Vi må alle samarbeide for å stoppe den nåværende utviklingen av den globale oppvarmingen. 
 
Hvor engasjert er jeg til å gjennomføre dette? 
 
 
Personlig refleksjon: Salme 46, Ap.gj. 2:1-4, Jesaja 24: 4-6 
 
 
Utveksling. 
 
Bønn: Herre, jorden, luften og vannet er ditt skaperverk, og alt levende tilhører deg. Miskunn  deg 
over oss, nå som vi konfronteres med klimaendringer. Gi oss vilje og mot til å forenkle vår levemåte, 
å redusere bruken av energi, å dele ressursen du gir oss samt å bære konsekvensene av endringene. 
(Earth Charter) 
 


