
Miljø og ansvar 
   i Bibelen

Mennesker er blevet mere miljøbevidste i vores tid.  

Vi er blevet opmærksomme på, at naturen omkring os  

med dens livsformer, luften vi indånder, vandet, vi  

drikker og som omgiver os, alle er vigtige for vores  

eksistens og velbefindende. 

Naturen er sårbar, når vi mennesker ændrer for meget, driver rovdrift 
eller udleder gifte og affaldsstoffer. Skove forsvinder. Isen ved polerne  
smelter. Regulering af vandløb og dræning af vådområder kan ødelæg-
ge fiskebestande og fuglehabitater. Mange dyrearter er ved at uddø 
eller i fare for at blive udslettet. Luftforurening er blevet et universelt 
problem, som også påvirker klimaet. Miljøkriser opstår, når vi overbela-
ster og påvirker naturens indbyggede balance. Har vi et moralsk ansvar 
for den uheldige udvikling?

Allerede i begyndelsen blev mennesket givet ansvar for jorden og dens 
levende væsener. ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg 



jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på 
jorden!“ (1 Mos 1,28). Mennesket fik en særstilling i forhold til naturen, 
som medførte et ansvar. De havde fået en forvalterrolle; en evne til at 
kultivere og kontrollere. Som skabt i Guds billede skulle mennesket 
passe på resten af skaberværket.

Grøn tankegang fra starten
Verden begyndte ifølge Bibelen med en bæredygtig dagsorden. ”Gud 
sagde: ’Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og 
alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde’“ (1 Mos 
1,29). Selv dyrene skulle leve grønt: ”’Til alle dyr og til alle himlens fugle, 
ja, alt levende, der rører sig på jorden giver jeg alle grønne planter til 
føde’“ (v. 30). Dette varede ved, indtil Gud mange år senere måtte over-
svømme jorden med en vandflod på grund af menneskets ondskab og 
begynde på en frisk med Noas familie og dyrene, der var i arken (1 Mos 
6-8). Da de kom ud af arken, fik de lov at spise kød i tillæg til den grønne 
spiseseddel. ”Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg 
giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.“ (1 Mos 
9,3). Det viste sig da også hurtigt, at levealderen i følge slægtstavlerne 
blev drastisk forkortet med den blandede menu. Det er interessant 
at observere, at en plantebaseret kostplan også i dag forlænger den 
gennemsnitlige levealder.

Afhængige af vand
Rent vand har altid været en livsbetingelse for mennesket. Når viden-
skabsmænd søger ud i rummet for at finde livsgrundlag på andre him-
mellegemer, så er forekomsten af vand noget af det første, man leder 
efter. På Jorden kan adgangen til rent vand føre til strid mellem nationer 
såvel som uenighed mellem forbrugere og dem, der udleder forurening 
til vandet. Hvis giftstofferne siver ned til grundvandet, kan det udvikle 
sig til en katastrofe. År med tørke kan bringe hele befolkningsgrupper 
på flugt og gøre dem afhængige af nødhjælp. 



På Bibelens tid var det vandet fra brønden, man var afhængig af. Brøn-
den var et samlingspunkt for folk fra by og land. Her mødtes man for at 
vande sine dyr eller hente den daglige forsyning til husholdningen. Der 
var regler for at holde brønden tildækket (2 Mos 22,33.34). En sikker 
måde at skade sin nabo eller modstander på var at kaste hans brønde 
til, så han ikke havde adgang til vand. Vi har et eksempel fra patriarken 
Isaks tid. ”Isak gravede på ny de brønde, som var blevet gravet på hans 
fars Abrahams tid, men som filistrene havde kastet til“ (1 Mos 26,18). 
Det gav med det samme anledning til stridigheder. ”Da Isaks folk gra- 
vede en brønd i dalen, ramte de en vandåre. Men hyrderne fra Gerar 
kom i klammeri med Isaks hyrder; de sagde, at vandet tilhørte dem“  
(v. 19.20). Vand har altid været vigtigt. Og der er nok til alle, hvis man  
vil dele med sin næste.

Levende vand
Jesus satte sig en dag ved brønden i Sykar i Samaria og mødte en 
kvinde, der kom ud for at hente vand. Samtalen førte til, at Jesus tilbød 
hende det levende vand. ”Enhver som drikker af dette vand, skal tørste 
igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i 
evighed tørste“ (Joh 4,13.14). Vandet bruges i Bibelen på den livgivende 
lære, som leder mennesker til troen på Jesus Kristus. Det var et billede 
de forstod. 

Omsorg og ansvar 
Efter en lang dag med helbredelser og undervisning bespiste Jesus på 
mirakuløs måde over 5.000 mennesker. Underet sluttede med denne 
tilføjelse: ”Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: ’Saml de 
stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.’ Så samlede de 
dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, 
som var tilovers efter dem, der havde spist“ ( Joh 6,12.13). Jesus var langt 
forud for sin tid, da han her modvirkede madspild. Guds gode gaver 
skulle ikke spildes, men deles med dem, der havde brug for det. 
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I hviledagsbuddet i Bibelen ser vi det første skridt til en arbejdsmiljølov, 
hvor Guds omsorg for både mennesker og dyr kommer til udtryk, såvel 
som det ansvar, vi har for alle Guds skabninger. ”Den syvende dag er 
sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, 
hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller 
dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer“ (2 Mos 20,10). I en 
tid med udbredt stress og depressioner, er det værd at kende Bibelens 
vise og hensynsfulde anvisninger. 

Desværre er det ikke alle, der ønsker at vise hensyn. Ved deres adfærd 
og jagen efter egen vinding er de med til fremme ødelæggelser og 
forureninger, der gør livsvilkårene vanskelige for mange mennesker. En 
dag må vi stå til ansvar, når regnskabet gøres op. ”Folkeslagene har vist 
deres vrede, men nu er tiden kommet for din vrede. Nu skal de døde 
dømmes, og du vil belønne dine tjenere, profeterne, og alle dem, der 
tilhører dig, dem, der viser dig ærefrygt … Nu vil du ødelægge dem, der 
lægger jorden øde“ (Åb 11,18). Vi har alle et ansvar for denne planet. 
Det gælder vores næstes livskvalitet og fremtid. Og Gud vil belønne 
dem, der ærer ham ved at drage omsorg for andre og passe på hans 
skaberværk.
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