
Att gå på Genesarets sjö är idag ett konststycke som inte bara Jesus klarar av 

I Bibeln berättas om att efter Jesu bergpredikan rodde hans lärjungar i en båt över Genesarets sjö på 

väg till staden Kapernaum. Det började emellertid mörkna, vågorna gick höga och det blåste hård 

motvind. När de kommit halvvägs över sjön fick de plötsligt syn på Jesus. Han gick på vattnet! 

Vågorna bar honom! Nu, 2000 år senare, behöver man inte längre ha övernaturliga krafter för att 

kunna gå på denna sjö. Sedan 1964 håller sjön sakta men säkert på att tömmas på sitt vatten. Både på 

den israeliska och den jordanska sidan pumpas enorma mängder vatten upp och används framförallt av 

jordbruket. År 2008 hade ytan sjunkit med 5,5 meter. Ett annat bibliskt minnesmärke, Jordanfloden, 

där Jesus döptes av Johannes Döparen (vid Qasr el Yahud) kan man knappast längre kalla för flod utan 

snarare å eller bäck. Det strypta vattenflödet har lett till att värdens lägst liggande sjö, Döda Havet, 

håller på att försvinna. Ytan har sjunkit med 25 meter och det är stor risk att sjön är helt försvunnen 

före år 2050. Två andra jättesjöar är ännu mera illa ute. För 50 år sedan var Tchadsjön i Nordafrika 

lika stor som staten Israel. Idag återstår bara omkring 20 % av dess yta. Aralsjön i Kazakstan var 

tidigare världens fjärde största sjö men p.g.a. avledningar till ris- och bomullsfält återstår idag endast 

10 % av sjön. Resten (av sjön) utgörs av avdunstat salt och lösa sediment. Det är dock inte bara sjöar 

som försvinner. Av många av världens stora floder såsom Nilen, Indus och Ganges återstår tidvis bara 

rännilar p.g.a. avledningar och dammbyggen. Vi svenskar, som ännu inte behöver bekymra oss för 

vattenbrist, bidrar till att förvärra eländet för de människor som bor i torra och halvtorra ställen. 

Genom flygresor till exotiska resmål och val av varor som kräver långa transporter så bidrar vi till att 

förvärra växthuseffekten, vilken i sin tur håller på att eliminera glaciärerna i bl.a. Himalaya som förser 

de stora floderna med ett konstant vattenflöde. 
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