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Du skal hedre Mor jord, så du får leve lenge på kloden. Hva er det? Vi skal frykte og elske 
Gud så vi ikke forakter eller skader jorden, men holder den i ære, tjener og lyder den, elsker 
og akter den. 
 
En miljøreformasjon, intet mindre, var hva biskop Tor Berger Jørgensen og kirkemøte-
komiteen som behandlet saken «Truet liv – troens svar», tok til orde for sist høst. 
Pretensjonene med denne artikkelen er noe lavere, selv om jeg åpner med en lett 
omskriving av et ledd i Luthers lille katekisme. Redaksjonen har bedt meg skissere noen av 
mine tanker om miljøsakens plass i kirkens teologi og forkynnelse. Og om det ikke fører til 
reformasjon – ikke engang innen jubileet i 2017 – så håper jeg i det minste på en viss 
bevegelse. Selve saken må rykke nærmere midten av vår tro og våre liv. Samtidig trenger vi 
å utvide perspektivene, flytte tyngdepunkt, fornye språket og endre holdninger – en 
forskyvning av miljøspørsmålenes locus og focus. 
 
Locus 
Fra over – til i og hos. La oss begynne med oss selv. Hvor plasserer vi oss som mennesker i 
forhold til skaperverk og miljø? Står vi over? Eller enda verre: utenfor?  
Redaktør Asle Finnseth har en tankevekkende analyse av dette sin lederartikkel i magasinet 
STREK, nr 1 2008. Han mener å oppfatte en trøtthet i den kirkelige miljøaktivismen, preget 
av store og riktige ord, men med en ettersmak av moralisme. Mennesket betraktes som «de 
suverene fovaltere av Guds ressurser (av latin, «ting-kilde») på jorden. Vi står her med full 
kontroll, med fornuften, midlene og løsningene. Der borte står det stakkars, umælende 
skaperverket.» Og så oppfordres vi til å ta oss sammen og omvende oss skikkelig. 
Problemet, mener Finnseth, knytter seg til hvor vi står: ved siden av skaperverket. «Fra 
denne posisjonene ble skaperverket – over tid, og i vitenskapens viktige tjeneste –
 tingliggjort, avsjelet og fratatt sin fortryllelse. Kirkens svik er at den lot seg invadere og 
sekularisere av dette tankegodset … Det er i kraft av dette utenforskapet at massive 
miljøødeleggelser har latt seg presentere som det godes triumf i en vill verden.» 
Løsningen, mener Finnseth, ligger i å vende hjem til skaperverket. Innse at vi er plantet midt 
i det, vevd inn i en dyp gjensidighet med alt annet liv. Visst er vi «skaperverkets krone» og 
satt til å legge jorden under oss og råde over det som lever der. Men dette skal skje ved at vi 
dyrker og passer hagen, lever på og av jorden i et finstemt samspill – altså: holder den i ære, 
tjener og lyder den, elsker og akter den. 
Vi trenger en forskyvning i preposisjonsbruk. Fra over – til i, hos og sammen med. Og til en 
ydmyk erkjennelse av at det er vi mennesker som er avhengige av alt som vokser og lever. 
Ikke omvendt.  
 



Fra første til andre og tredje. Har vi nå vel fått plassert oss selv der vi hører hjemme, kan vi 
se på en annen lokalisering: Hvor i troslæren hører miljøsaken hjemme? Og dermed dypest 
sett: Hvor står Gud i forhold til sitt skaperverk? 
I vår lutherske tradisjon har det lenge vært opplest og vedtatt at miljøspørsmål (som de 
fleste etiske utfordringer) hører til under første trosartikkel. Vi tror på Gud Fader, 
himmelens og jordens skaper. Gud har skapt hele universet, og på denne kloden har han 
også skapt oss mennesker og gitt oss et oppdrag vi kaller forvalteroppdraget. Vi skal, så godt 
vi kan, sammen med alle mennesker av god vilje, uavhengig av tro, gjøre det vi kan for å ta 
vare på skaperverket og bruke naturens ressurser til beste for alle.    
Dette er sant. Så når jeg antyder at vi trenger en bevegelse fra første til andre og tredje 
trosartikkel, snakker jeg mer om utvidelse enn om forskyvning. Miljøengasjement i kirken 
har og må fortsatt ha feste i troen på Gud, Skaperen. Dette må imidlertid ikke innsnevres til 
en form for praktisk ateisme: Gud har gjort sitt, nå får vi gjøre vårt. Og vi må heller ikke 
redusere skapertroen til kun å omfatte den første personen i guddommen. «Kirkens 
engasjement for natur og miljø springer ut av troen på den treenige Gud: Fader, Sønn og 
Hellig Ånd, som skaper, frelser og livgiver,» som det heter i plattformen for Kirkelig nettverk 
for miljø, forbruk og rettferd. Se www.kirken.no/miljo. 
Vi trenger altså en utvidelse av det teologiske locus for skaperverk og miljø. Sønnen, 
Visdommen, Ordet – var aktiv medskaper for alt som lever og er til. Ånden svevde over 
vannene før noe annet var skapt, og var den pust som Gud Herren blåste inn i mennesket så 
det ble en levende sjel. Og ikke bare var det slik i opphavet. Alt som lever, holdes i live ved 
at Gud stadig og ustanselig sender ut sin Ånd og fornyer jordens overflate. Og om Jesus, 
«den usynlige Guds bilde», heter det at «alt er skapt ved ham og til ham … og alt består ved 
ham» (Kol 1,15ff).  
Den skaperteologien kirken trenger i møte med miljøutfordringene, må derfor også omfatte 
andre og tredje trosartikkel. Men dessuten trenger kirken å utvide sin miljøforkynnelse til å 
gjelde mer enn skapertro og skaperteologi. Vi må utvide frelsesforkynnelsen. Den gjelder jo 
mer enn menneskers sjeler. Frelsen omfatter også vår kropp og resten av skaperverket. Gud 
vil frelse verden, og oss med den. Alt i himmelen og på jorden skal forsones i Kristus (Kol 
1,20). Alt det synd har ødelagt, skal gjenopprettes ved Guds Ånd, med skapermakt. Vi må 
også utvide troen på Åndens gjerning i og gjennom den hellige, helhetlige kirke. Når 
skaperverket stønner og lider, lengter det etter at «Guds barn skal åpenbares i herlighet» 
(Rom 8,19ff). Mens kirken går mot fullkommenhetens vår, gir den også håp til alt det skapte. 
Og i dette kommer Ånden oss til hjelp. 
Vi tror ikke at Gud bare har skapt verden og så bedt oss gjøre det beste ut av det. Vi tror og 
bekjenner og forkynner og håper på den levende, treenige Gud – Fader, Sønn og Hellig Ånd 
– som er lidenskapelig opptatt av hele skaperverket og oss mennesker i det, dypt involvert i 
å holde oss og alt levende oppe, og enda mer: føre alt det skapte fram til frigjøring, 
gjenopprettelse og nytt liv. Der står Gud: både over og sammen med sitt skaperverk, i dets 
gleder, lidelser og håp. 
 
Focus 
Lite engasjerer oss nordmenn så sterkt som lokaliseringsdebatter. Jeg ønsker meg en justert 
lokalisering både av oss selv som miljøbevisst kirke og miljøengasjerte kristne – og av 
miljøspørsmålene i kirkens tro og forkynnelse. Jeg håper debatten vil fortsette livlig. I 



kirkens forkynnelse og praksis ønsker jeg meg dessuten på flere områder en viss forskyvning 
av tyngdepunkt, et fornyet språk, et endret fokus. Her kommer noen ufullstendige tanker 
om dette: 
 
Fra nytteverdi til egenverdi. Gud skapte det meste før han skapte menneskene. Det var 
vakkert og såre godt, også uten oss. Han velsignet dyrene før et eneste menneske var blitt 
til. Alt som lever, har sin egen verdi, som skapt av Gud og velsignet av ham. Visst har vi 
mennesker nytte av skaperverket. Men mållaust liv har og ei meining vi lyt sjå og akte på – 
og forkynne, feire og glede oss over, sammen med Skaperen. 
Hvorfor er det nesten bare i barnesanger vi synger i ren og skjær glede om alt Gud har 
skapt? Når vokste vi fra det? Og var det meningen? 
 
Fra selvfølgelighet til takknemlighet. Gud ga alt som gror og lever til oss mennesker, så vi 
skulle kunne gjøre oss nytte av det. Det gjør vi da også. Men i altfor stor grad skjer det med 
arroganse og største selvfølgelighet. Kirkens oppgave må være å framelske ydmykhet og 
takknemlighet. Bordbønnen, å takke Gud for maten og be om velsignelse over den, er under 
sterkt press i vår kultur. Selv om vi kjøper maten på butikken, er det kirkens oppgave å holde 
fram den store sammenhengen: både maten og butikken finnes fordi Gud er god og gir oss 
det vi trenger. 
 
Fra å yte til å nyte. Kan vi, midt i vårt dype, moralske engasjement og vår tyngende 
skyldfølelse for miljøskadene på kloden, tillate oss å nyte Guds skaperverk? Burde vi ikke 
først få skikk på det, rette opp våre feil, rydde opp etter oss? Eller er det kanskje slik at vi 
først må sitte stille så lenge at vi ser og oppdager både skaperverket og Skaperen, og ikke 
forsøker å gå Gud i næringen? «Forvaltertanken trenger sårt til en ferie,» skriver Asle 
Finnseth i sin lederartikkel. «Det går an å se krisa som en mulighet til å gjenoppdage slekta, 
til å finne seg bedre til rette blant Guds øvrige venner, venner som lengter etter at vi skal 
oppdage den visdom Skaperen har lagt ned i dem.» 
 
Fra begjær til kjærlighet. «Herre, vi bruker mer enn det som er vårt. Derfor lider din 
skapning og ditt skaperverk.» Slik begynner syndsbekjennelsen som ble vedtatt (!) under 
«miljøvekkelsen» på Kirkemøtet i 1996. Det er ingen tvil, heller ikke i Den norske kirkes 
utførlige selvransakelse i sakens anledning, om at begjæret har fått styre vårt forhold til 
skaperverkets goder og gaver. Problemet er at forhold – relasjoner – som styres av begjær, 
alltid fører til undertrykkelse og utnyttelse. Kirken skulle i stedet forkynne og elske fram en 
kjærlighetsrelasjon til alt det skapte.  
Når jeg nyskriver det fjerde bud med forklaring er det derfor slett ikke bare retorisk ment. 
Det plasserer saken der den hører hjemme: i rammen av kjærligheten til Gud og en utvidet 
nestekjærlighet der også naturen får et ansikt og et hjerte. 
 
Fra undergang til håp. Det er ikke vanskelig å være miljødommedagsprofet. Og kirken kan 
gjerne følge opp med å understreke alvoret og ansvaret. Men vi verken kan eller bør stanse 
der. Kirken har også andre profeter, og de tegner bildet av en nyskapt jord under en ny 
himmel, der paradisiske tilstander er gjenopprettet. Vårt håp handler om en verden der fred 
og rettferdighet rår, der det er shalom, ikke bare med Gud og mellom mennesker, men også 



i hele den før så skadde og lidende naturen, og mellom oss mennesker og den. Fra dette 
framtidshåpet strømmer det kraft til handling i dag. 
 
Fra politikk til poesi. Fra utredninger til liturgi. Siden kirkens miljøengasjement dypest sett 
handler om kjærlighet og håp, får det også konsekvenser for språket. Det er vel og bra at 
Kirkemøte og kirkelige utvalg og råd forsøker å påvirke både politikere og opinion med 
skikkelige utredninger, grundig dokumentasjon og klare krav. Men kirkens særlige stemme 
må likevel være en annen. Vi trenger å lytte på nytt til poesien – både i skaperverkets eget, 
ordløse språk, hos de poeter som tar det ned for oss i skrift og tale, og ikke minst ta aktivt i 
bruk den overflod av skaperfryd og naturpoesi som så ofte blir liggende ulest mellom 
Bibelens permer. 
Videre må kjærligheten til Mor jord og alle hennes mælende og umælende barn komme 
lenger opp og fram i liturgi og gudstjeneste. Impulsene fra den keltiske spiritualiteten 
kommer oss for tiden til hjelp. Det samme gjør mange stemmer fra den verdensvide kirke. 
Ressursheftet fra Mellomkirkelig råd til Skaperverkets dag i fjor, har mange gode eksempler 
på hvordan troen på Gud kan komme fram som kirkens aller største ressurs i miljøkampen. 
Lovsang og tilbedelse, bønn og velsignelse – dette er kirkens morsmål, før av alle andre 
språk. Også vårt samliv med og omsorg for skaperverket kan uttrykkes på morsmålet, og det 
ikke bare på spesielle «grønne dager».  
 
Fra tiltak til tilbedelse. Fra menneske til Gud. Det er ikke nok med ord. Vi må handle. Men 
hva utløser handlingen, hvor henter den bærekraft? Jeg tror vi trenger en markant 
forskyvning av fokus fra menneske og menneskers tiltak – til tilbedelse av Gud og 
delaktighet i det Gud gjør. 
Jeg skriver dette stykket som Korsveiprest, og var i høst med på å sende en utfordring fra 
Korsvei til Kirkemøtet. Det viktigste vi hadde på hjertet, var nettopp å plassere hele 
miljøspørsmålet «for Guds ansikt». Derfor innledet vi uttalelsen slik:  
 

Sammen med hele den kristne kirke står vi for Guds ansikt og bekjenner: 
«Intet er vårt, alt er ditt, alt er vårt i deg.» 
 
Vi tror og bekjenner at jordens rikdommer tilhører Gud. 
Vi tror og bekjenner at skaperverkets skjønnhet er et gjenskinn av Guds herlighet. 
Vi tror og bekjenner at alt livs kilde er i Gud. 
 
For Guds ansikt bekjenner vi at Gud har gitt oss jorden som hjem. 
Vi er kalt til glede og takknemlighet i møte med skaperverkets rikdommer. 
Vi er kalt til ansvar og omsorg i vår forvaltning av naturens gaver. 
Vi er kalt til varsomhet og solidaritet i møte med økosystemenes sårbarhet. 
 
Ringeakt for jorden er opprør mot Gud. 
Troskap mot jorden er troskap mot Gud. 

 
Skulle jeg ha arbeidet videre med uttalelsen i dag, ville jeg også tatt inn mer om den Gud 
som aldri svikter sin skapning. Gud som aldri ringeakter verken mennesker, dyr eller planter. 
Gud som ikke er troløs selv om vi er det.  



I dypet av kirkens miljøengasjement lever troen på den levende Gud, som er og blir alt livs 
kilde. Å kjempe for miljøet er å bli trukket inn i noe Gud allerede gjør. Gud er selv den 
fremste miljøforkjemper. Og om det ikke var tydelig nok fra før, så ble det klart for alle da 
Ordet som skapte verden, ble menneske og bodde blant oss. Så sterkt solidariserte Gud seg 
med sin lidende skapning, at også han ble et barn av Mor jord. Om noen har ofret seg for 
jordens og menneskenes framtid, er det Gud. Midt i angst og nød og truet av 
undergangskrefter kan vi sammen med alt som er skapt, og som nå sukker og stønner som i 
fødselsrier, si og bekjenne: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, 
kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» (Rom 8,32) 
 
Filiokus 
Hoc est corpus. Filioque. To kjernebegreper i kirkens gamle tro er gått inn i folkespråket som 
rene trylleformularet. Kanskje er det på tide å hente uttrykkene fram igjen – når vi nå står 
overfor tilsynelatende umulige utfordringer på miljøfronten? For dermed rykker vi inn til 
selve kjernen i kirkens tro, gudstjeneste og liv.  
Filioque – og Sønnen. Uttrykket siktet opprinnelig til striden om hvorvidt Den Hellige Ånd 
også utgår fra Sønnen, ikke bare fra Faderen. I møte med miljøutfordringene trenger vi en 
fulltonende treenighetstro. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, sammen og hver for seg 
skaper og opprettholder de alt som lever, bekjemper synd og død, og gjenoppretter og 
fornyer alt det skapte. 
Hoc est corpus – dette er legemet. I Jesu Kristi kropp, i hans liv på jorden, hans død og 
oppstandelse, fortettes også hele miljøkampen. Han skulle frelse hele verden, forsone alt 
med Gud, også oss. I nattverden fortettes hele kirkens skapelses- og frelsesteologi. Der har 
også kirkens miljøengasjement sin dypeste kilde. Men den er for dyp til at jeg kan øse mer 
av den her. Vil du likevel ha en smak, kan du for eksempel lese Pater Arnfinn Harams artikkel 
i STREK nr 1 2008, om Naturen som sakrament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


