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Att samtala med andra om angelägna livs- och samhällsfrågor utifrån böcker och texter är intres-
sant, spännande och ibland utmanande. I mötet med texter och andras åsikter, tolkningar och er-
farenheter får vi ofta nya insikter och nya tankar om vårt eget liv.

Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? I Därför sörjer jorden 
går Peter Halldorf i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens 
väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behö-
ver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår 
värld.

Välkommen att samtala om boken i mindre grupper och förhoppningsvis kan den här studiegui-
den, med förslag på samtalsfrågor, bli till en hjälp och en ingång i boken.

Samtalsmodell  
Samtalsgruppen registreras som studiecirkel och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda. På 
hemsidan www.bilda.nu/bokcirkel hittar du anmälan av studiecirkel. Studiecirkeln kan läggas upp 
med hjälp av samtalsmodellen som presenteras nedan. 

Förslag på upplägg 
• En inledande runda, cirka 20 min. I en inledande runda kan var och en prova sina tankar och få 

möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån 
det du läst eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en 
händelse som anknyter till ert tema för bokcirkeln.

• Gemensamt samtal utifrån boken och samtalsfrågorna, cirka 60 min.

• Avslutande runda, cirka 10 min.

Ledaren håller i samtalsstrukturen och ser till att alla får utrymme och att allas erfarenheter tas till-
vara. Ledaren är också deltagare i gruppen och delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Som 
ledare i Bilda kan du få tips och stöd i din roll som ledare. 

Hur många gånger ni vill träffas i studiecirkeln bestämmer ni själva, men vi rekommenderar att ni 
träffas fyra gånger så som studieguiden delat upp boken.

På första träffen är det bra att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt i samtalet. Det är 
också bra att ha en presentationsrunda där alla får berätta om sina förväntningar på studiecirkeln. 
”Spelregler” som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är: 

• Det personliga vi delar stannar i gruppen.  

• Det är okej att uttrycka tankar och att sedan ändra sig.  

• Alla talar i jag-form.  

• Alla hjälps åt att hålla tidsramarna.  

• Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.

Avsluta gärna varje samling med en kort reflekterande runda där var och en har möjlighet att säga 
något kort om boksamtalet, till exempel: 

• Det här bär jag med mig från vårt samtal idag…

• Nya tankar jag fått med mig… 

• Jag skulle vilja samtala/veta/läsa mer om… 



Klimathotet
Samling 1 

• Samtala om vilken hållning din församling/ditt sammanhang har till klimat och hållbarhet. Har 
den förändrats under tid? 

• Vilka är dina egna perspektiv på klimat och hållbarhet? Hur har de förändrats under livet?

• Känner du igen bokens beskrivning av miljöförstöringens effekter? Är det något du vill tillägga 
till beskrivningen? Hur påverkar det dig som person? Finns det fördelar och nackdelar med att ha 
”klimatångest”?

• Hur kommer det sig att vi har så svårt att möta de utmaningar som klimatförändringarna inne-
bär med dess dominoeffekter på hela jordsystemet? Var kan vi hitta motivation till att agera an-
svarsfullt?

Samling 2
• Vilka uppoffringar tänker du kommer att krävas för att minska skillnader i faktiska effekter av 

miljökatastrofen mellan den rika och den fattiga världen? Vad skulle du vinna på att offra vissa sa-
ker? Hur kan man inspirera till att ge upp något för andras skull?  

• I boken sammankopplas girigheten som en av de starkaste drivkrafterna bakom marknadseko-
nomi och frihandel. Hur skulle alternativen kunna se ut? Kan du känna dig fast i ett ”slit och släng” 
eller ett ”fossilt kapitalistiskt” system, och i sådana fall vad kan du göra praktiskt för att påverka 
systemet på en mikro- och makronivå?

• Vi behöver omfamna en radikal omställning av vårt sätt att leva för att bevara skapelsen skriver 
författaren. Vilken roll kan vi som enskilda ta i det arbetet? Vilken roll kan Kyrkan ta? Finns det 
gränser för hur radikala vi kan bli?  

Kristushoppet
Samling 3

• Känner du igen bilden av att det i kristna samfund ibland funnits en spänning mellan miljöhän-
syn och en viss tolkning av skapelseberättelsen, mellan att förvalta respektive härska över jorden? 
Vad tänker du om författarens teologiska tolkning av dessa begrepp? Kan denna teologiska beskriv-
ning göra praktisk skillnad i kampen mot miljöförstöringen och i sådana fall hur? 

• Ekologisk synd kan beskrivas som när vi lever på ett sätt som förödmjukar jordens integritet, 
ett handlande som går emot Gud, vår nästa, samhället och vår miljö. Vad tänker Du om begreppet 
ekologisk synd? Hur tror Du begreppet ekologisk synd kan hjälpa till mot klimathoten? Tycker Du 
att det finns motsättningar med ekologisk synd och traditionella beskrivningar av synd utifrån Bi-
belns beskrivningar?

• Författaren resonerar utifrån teologiska begrepp som kristologi och inkarnation. Synen på vem 
Jesus är blir avgörande för synen på Skapelsen. ”Om Jesu mänsklighet hör till den skapade värl-
den, samtidigt som Jesus är identisk med det eviga Ord som skapat allt, kan det aldrig finnas någon 
rivalitet mellan Skapare och skapelse”. Samtala om vad det betyder att gudomligt och mänskligt 
möts! 

• I boken beskrivs det att för att omvändelse från den ekologiska synden ska bli meningsfull samt 
trogen till evangeliet så behöver det formuleras som något eftersträvansvärt, ett val till någonting 
gott snarare än mot något ont. Hur tänker du kring detta? Hur kan man sträva efter detta på ett 
praktiskt sätt?

• Författaren menar att det i evangelikal kristendom under de senaste 150 åren funnits en syn på 
skapelsen som något som ska brinna och därmed är förbrukats. Vad tänker du om det sättet att se 
på skapelsen? Vad får den synen för effekter på hur vi exempelvis ser på de som drabbas hårdast av 
klimatförändringarna?



Samling 4 
• En alltför välmående kyrka får ett ambivalent förhållande till framtiden menar författaren. Vad 

tänker du om det? Hur förhåller du dig till framtiden? 

• I boken står det att ”sann profetia är det tal som hjälper oss att tänka på framtiden utan att för-
lora livsmodet” samt att ”sann profetia är det tal som får oss att inse vår skuld”. Behöver vi profeter 
och profetior om klimatförändringarna? Vilka profetiska budskap ser du i vår tid?

• Författaren lyfter fram att ordet kon-spirera betyder att andas med. När Jesus efter uppståndel-
sen andas på lärjungarna med orden: Ta emot Helig Ande, syftar det på en nyskapad mänsklighet. 
Hur kan vi som kyrka andas med Gud i den här världen? Är ansvaret för skapelsen en andlig fråga? 

• Utifrån hoppet i Kristus, hur tror du att man som person kan gå vidare rent praktiskt? Vad kan 
man göra som enskild individ? Hur präglas ens inställning till miljön av hoppet i Kristus? Vad kan 
församlingar och andra kristna grupper göra tillsammans? Kanske gör Du och Din församling nå-
gonting redan nu som Du vill exemplifiera?

Studieguiden har tagits fram i samarbete med Equmeniakyrkan.


