
«VERN GUDS ELSKEDE JORD» 
Å løfte klimasaken fram i valgkampen, så enkelt kan det gjøres i en gudstjeneste.   

v/Lise Martinussen, Regionkonsulent i Sør-&Nord-Trøndelag, Kirkens Nødhjelp 

De fleste menigheter markerer Skaperverkets dag, enten med en friluftsgudstjeneste 

om våren eller i forbindelse med høsttakkefest.  

Men selv om man markerer skaperverkets dag, så vil kanskje noen kvie seg for å gå 

inn i problematikken rundt klima og valgkamp.   

I år oppfordres likevel alle menigheter til å ta med logoen til Klimavalg 2013 på 

gudstjenesteprogrammet eller bekjentgjør alliansen et sted i gudstjenesten, slik får 

flest mulig vite at kirka er med i dette nasjonale løftet. Kirker og kristne 

organisasjoner har ønsket å delta på denne politiske plattformen fordi det er 

nødvendig.  Så er detheller ingenting i veien for at det er politikerne og debattantene 

som kan ta seg av de politiske diskusjonene, mens vi i kirkene løfter fram 

Skaperverket og vårt ansvar som troende.I skrivende stund er hele 25 kristne 

organisasjoner  på listen over de ca. 60 organisasjonene som er med i alliansen. Og 

den vokser. Både frikirker, fagforeninger, misjonsorganisasjoner, barne - og 

ungdomsorganisasjoner er med.  Har kristenheten noen gang sett en så bred og 

sammensatt organisasjon sammen for klimarettferdighet? Jeg tror ikke det. 

I Trondheim møtes vi flere ulike organisasjoner med en felles sak i det å løfte klima 

fram mot valget 2013 igjennom ulike aktiviteter. Det er spennende å møtes med ulike 

bakgrunner for å stå sammen om klimasaken.  Vi har ikke brukt så mye tid til å 

diskutere den politiske plattformen. Her er det synlighet som gjelder. 

Hva kan så være kirkas og gudstjenestens mandat i forhold til klimasaken? 

Ryggdekning for å løfte fram klimasaken finner vi i Kirkemøtets vedtak våren 2012 

både under Skaperverk og bærekraft i sak 04/12, og under Misjon til forandring i sak 

07/12.   

Prekenforberedelser 

Motforestillingene kan være så mange. Ønsker man så at den enkelte prest eller 

menighet skal utale seg omf.eks.oljeboring i Lofoten og Vesterålen? Hva er 

partipolitikk og hva skal den lokale kirka mene noe om?  Er det kanskje mange som 

også kvier seg for å ta opp tematiken fordi man ikke ønsker å bli opplevd som 

moralister, kan det være at vi tror at folk helst vil høre et annet andre budskap enn 

polititiske disjusjoner når de kommer til kirken? Ingen vil oppfattes som moralister, 



hverken over bilkjøring, flyturer eller plastemballasje. Er vi ikke på et vis alle fanga? 

Følelsen av håpløshet kan gripe noen og hver. Det nytter jo ikke allikevel? 

Vi må allikevel våge å bringe temaet inn også i gudstjenesten. Det handler om vårt og 

våre barns livsgrunnlag. Vi er ikke moralister når vi nå varsler om denne faren. Vi vet 

at vi må bremse oljeutvinningen dersom vi ikke skal overstige 2 graders målet fra FNs 

klimatoppmøte.  

Framtiden til den oppvoksende slektog våre brødre og søstre i sør er helt avhengig av 

modige valg av våre politikere for å bremse klimaendringene. Millioner av mennesker 

må flykte på grunn av naturkatastrofer. Klimaendringene fører til flere og større 

katastrofer, som flom og jordskjelv. 

I det dobbelte kjærlighetsbudet iMatt. 22, 37-38, er kjærligheten til Gud og 

kjærligheten til medmennesket knyttet sammen som en integrert del av det å være 

menneske.  Dermed vil det å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden være det å elske 

sin neste som seg selv. Når vi som kristne har kallet om å elske vår neste som oss selv, 

vil det innebære at vi må se oss selv i den store sammenhengen. En stor 

sammenheng, bundet sammen av Guds kjærlighet til oss og til hele skaperverket. 

Fra den enkelte til det strukturelle 

Under fanen «Kirkens røst i klima og miljøpolitikken, http://www.klimakirken.no, 

finner vi artikkelen «Gå i fred, tjen Herren med hellig uro» avTale Hungnes.  Her 

argumenterer hun for at det viktigste som skjer med klimasaken ikke skjer på 

individnivå men at det viktigste er det som skjer i det systematiske, overordnede. 

Brede allianser, som Klimavalg2013, kan jobbe mot politikerne for å få på plass 

effektive politiske rammer for å sikrer at klimagassutslippene går ned. 

Forholdet mellom det nære og det fjerne og avmaktsfølelsen 

Men hvordan skape mot til den enkelte når det synes som å være liten vilje hos våre 

politikere til å skape rammene for utslippskutt? Klimapsykolog Per Espen Stoknes har 

forsket på hvorfor de harde klimafakta ikke får oss til å endre holdninger og livsstil. 

Han vil ha mer handling som igjen fører til holdningsendring.– Jeg tenker på miljøet 

og på hva jeg kan gjøre, men det er et for stort og for fjernt problem. Det er vanskelig 

å se hva avtrykkene vi setter har å si for framtida. Hvis man virkelig skulle ta det 

innover seg, så ville det også bli veldig vanskelig å leve med 

Psykologisk forskning viser at dersom du ikke kan handle i tråd med det du vet, så 
oppstår det kognitiv dissonans, altså et ubehag fordi du vet noe, men gjør noe annet. 

http://www.klimakirken.no/


For å få bort denne skyldfølelsen eller ubehaget, dikter man en tenkemåte som tar 
bort ubehaget. 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.10927415 

Liturgi og gudstjenesten 

I dåpssalmen «Sov du lille, sov nu godt», synger vi:«når du vokser og blir stor, skal du 

be om sanne ord». Grådighet og makt overfor fattige og kommende slekter må kirka 

våge å ta fram. 

I Friluftsgudstjenesten er vi heldige der vi kan peke på det enkle og samtidig løfte 

fram det strukturelle og overordnede.  Det enkle kan ligge i dette enkle viktige verset 

fra 1. Mosebok 1,31. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt .  

Gud har satt sitt avtrykk i det skapte.  Hvordan løfter vi det fram og viser vi vår 

takknemlighet til  den flott naturen som vi har rundt oss? 

Vi forbryter oss mot Guds egen skapning.  Vi kan ikke fortsette å utbytte jorden.   

Tips til forberedelsene: 
 
Klimavalg 2013: http://klimavalg2013.no/ 
Klimakirken.no http://www.klimakirken.no/ 
Den Norske Kirkes nord/sør – informasjon http://www.kui.no/ 
Klimapsykologen http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.10927415 
Besteforeldreaksjonen http://www.besteforeldreaksjonen.no/ 

 

http://www.klimakirken.no/

