Tekster til genstandene
Is: Is er frosset vand, og vand giver verden liv, når det er der i den rigtige mængde. For
meget og for lidt vand betyder død. Vi beder til, at verdens is hverken smelter for hurtigt
eller for langsomt. Vi takker Gud for en verden i balance.

Kakao: Varm kakao er dejligt, og chokolade er lækkert. Kakaoen kommer fra lande langt
væk, hvor mennesker lever af at dyrker den. Men klimaforandringerne betyder tørke og
oversvømmelser, så kakaoen ikke kan dyrkes. Vi beder til, at det bliver ved med at være
muligt at dyrke kakao, så mennesker kan leve af at dyrke den, og så kakaoen kan gøre os
glade. Vi elsker chokolade. Vi takker Gud for en verden i balance.

Gammelt brød: Giv os i dag vort daglige brød! Alle skal have noget at spise, og ingen skal
sulte. Men klimaforandringerne ødelægger landbrugsjorden mange steder i verden, så
mennesker ikke kan bo der, og så det daglige brød bliver så dyrt, at nogle mennesker ikke
har råd til det. Lad os modarbejde klimaforandringerne, så alle mennesker kan få deres
daglige brød. Vi takker Gud for en verden i balance.

Majskolbe: Majskolber er lækre og popcorn laves af majs. Nogle steder i verden er majs den
langt vigtigste mad. Men klimaforandringerne ødelægger majsmarkerne, så mennesker
sulter eller er nødt til at flygte. Mange mennesker i verden flygter, fordi de ikke har noget at
leve af, der hvor de kommer fra. Vi beder til, at ingen er nødt til at flygte på grund af
klimaforandringerne. Vi takker Gud for en verden i balance.

Sand: Sand er jord uden liv. Ørkener er fulde af sand, men uden ret meget liv. Når
klimaforandringerne gør jorden varmere, forsvinder vandet, og når vandet forsvinder,
forsvinder livet, fordi jorden bliver mere og mere ufrugtbar. På grund af
klimaforandringerne spreder ørkenen sig nogle steder på jorden. Vi beder til at det lykkes at
få standset ørkenspredningen – ved at modarbejde klimaforandringerne og ved at
modarbejde ørkenspredningen lokalt. Vi takker Gud for en verden i balance.

Koral: Koraller er virkelig smukke. Nede under havet danner korallerne store områder med
masser af liv. Ligesom byer med alle mulige indbyggere, der lever af hinanden og beskytter
hinanden. Koralrev betyder mange fisk i vandet. Men klimaforandringerne ødelægger
koralrevene, så livet forsvinder, skønheden forsvinder og mennesker får ingen fisk at fange.
Vi beder til at nogle af koralrevene overlever og livet bliver godt, også i havet.

Forslag til bønnen
Livets Gud og frelser!
Vi takker dig for Jordkloden og alt det liv, som du har skabt og dagligt skaber! Du har skabt
den med bæredygtighed og livsoverskud. Tak fordi du har skabt vores Jord så omhyggeligt
som et drivhus med et fint afbalanceret klima, så livet kan udvikle sig og vi kan udvikle os
sammen med alt liv.
Vi beder dig hjælpe os og opmuntre os, så vi kan modarbejde klimaforandringerne, så vi kan
se mulighederne, og finde håb og opmuntring i hinanden og vores tro på dig.
Åben troens øjne i os, så vi kan se verden, som du ser den og os med glæde, omsorg og
kærlighed, og så vi får kæmpe kræfter til at kæmpe den gode kamp for mennesker og alt
andet liv, som du skaber. Giv os håb til handling!
Giv os styrke og mod til at tilgive os selv og hinanden, når noget går galt, og fyld os med
taknemmelighed over alle de ting, der går godt hver dag i naturen og i menneskenes verden.
Amen

