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”Gå till myran, du late, se 
hur hon gör och bli vis.”Ord 6:6

lets teknologi till dagens, men med den 

skillnaden att människors medellivs-

våra dagar. Med tanke på den kunskaps- 

men vår kunskap om den begränsas till 

diverse musikinstrument och redskap (1 

Mos 4:21-22).

Vi är alla smärtsamt medvet-

na om industrialiseringens baksida i 

mycket annat. Det är som om nästan alla 

-

sida som drar ner deras nytta i varieran-

de grad. Till och med miljötekniken med 

på de platser där grödorna odlas eller 

metallerna bryts.

Ur ett bibliskt perspektiv skulle vi 

kunna tolka det här som en konsekvens 

gå sin egen väg och hellre lita på sitt eget 

-

-

arbeta med hans Ande.

ägt rum. Tänk om vi i stället hade ut-

vecklat både vår livsstil och vår tekno-
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regeringsperiod så han hade gott om tid 

-

se. Bibeln berättar att ”[h]an talade om 

träden, från cedern på Libanon till isopen 

som växer fram ur väggen. Han talade om 

fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren 

för att höra Salomos visdom, från jordens 

alla kungar som hade hört talas om hans 

vishet.” (1 Kung 4:33-34).

Man kan nog med viss rätta säga 

-

righet till internet som kunskapsbank! 

Hans hänvisning till myran ger oss ock-

så en vink om att han betraktade Guds 

ingen anledning att betvivla att dåtidens 

ingenjörer drog nytta av kungens stora 

kunskap och tillämpade dem i diver-

se tekniska tillämpningar, tusentals år 

den tempelbyggnad och det palats som 

(kap 6-7).

Vi lever nu i en teknologisk tids-

ålder utan motstycke i den kända världs-

-

stås spekulera i hur avancerad teknologi 

översvämningen på Noas tid. Den kultu-

ren hade enligt den bibliska kronologin 

-

nära till hands att tänka sig att vi då hade 

och ekologisk design och teknologi utan 

eller individer.

-

naturen, är någonting vi ska vara glada 

över. Och som kristna bör vi nog skäm-

mas lite grand över att vi inte sedan länge 

resurser är en central del i människans 

ursprungliga gudagivna uppdrag, och 

Gud ser allvarligt på när vi kortsiktigt 

och hänsynslöst utnyttjar jordens resur-

ser: ”… din vrede har kommit, tiden när 

… du ska … fördärva dem som fördärvar 

jorden.” (Upp 11:18).

Jag är personligen övertygad om att vi 

utveckla en sådan här ny ekologisk tek-

-

och lära. Men också göra!
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