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De siste årene har såkalt grønn teologi kommet mer og mer på dagsorden. Dette er en teologi som 
ønsker å ta på alvor de utfordringene skaperverket står overfor og tyde disse ut fra den kristne tro. 
Grønn teologi er en teologi som tror at Gud vil noe godt med sin elskede jord. 
 
Det å inkludere et teologisk perspektiv i møte med miljøutfordringene, representerer en fruktbar - 

og kanskje også nødvendig - innfallsvinkel for å klare å legge til rette for de endringene som 
trengs. Et slikt perspektiv understreker også at frelse ikke ”kun” handler om mennesket, men om 
oppfyllelsen av Guds mening med alt det skapte. Grønn teologi blir dermed et forsøk på å 
konkretisere hva frelsesbudskapet innebærer overfor den skapte verden.  

 
I Johannes’ åpenbaring kan vi lese noen ord som beskriver Guds visjon for skaperverket: «Og jeg 
så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte… Og jeg så den 

hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud… Og jeg hørte fra tronen en høy 
røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, 

og Gud selv skal være hos dem… For det som en gang var, er borte… Se, jeg gjør alle ting nye» 
(Åp 21:1-5). 
 
Det er verdt å merke seg hvordan Johannes ser for seg at verden skal forsvinne. Andre steder i Det 

nye testamentet finner vi også tanker om at den nåværende verden skal forsvinne, men da i 
betydningen ødelegges. Johannes mener imidlertid ikke at den nåværende verden skal ødelegges. 
Han mener at den nåværende verden skal forvandles, inntil alt det skapte blir det Gud hadde til 
hensikt at det skulle være fra begynnelsen av.  
 
Jeg tenker at Johannes’ visjon av en forvandling av alt det skapte på avgjørende måter gir mening 
og håp til den nåværende verden, til menneskets historie og til våre liv. Fordi Guds hensikt er 

forvandling – ikke ødeleggelse – så lever vi i troen på at det å ta vare på skaperverket, å gjøre 
godt mot andre mennesker og å arbeide for godhet, rettferdighet og fred, er noe som vil bli brukt 
av Gud i Guds arbeid for å forvandle verden.  
 
I Johannes’ Åpenbaring er det en by som står sentralt: «…den hellige by, det nye Jerusalem…gjort i 
stand og pyntet som en brud for sin brudgom» (21:2). Det nye Jerusalem er kirken. Poenget i 

denne sammenhengen er å peke på hvor sentral kirken er i Guds plan for forvandlingen av verden. 

Kirken er ikke en tilfeldighet i historien. Nei, kirken er skapt av Gud med en helt spesiell hensikt: 
Kirken er fellesskapet av mennesker som allerede nå har hørt budskapet om den nye skapelsen, 
som bærer på denne visjonen, og som er kalt til å ta del i forvandlingen av alt det skapte. 
 
I dag lever vi i ei tid hvor behovet for vern om skaperverket er mer påkrevd enn noen gang. 
Klimaendringene, som vi allerede nå merker konsekvensene av, kaller alle mennesker til handling, 

fordi de berører selve livsgrunnlaget på jorden. For oss og for våre etterkommere. 
 
Som kristne tar vi del i dette engasjementet inspirert av håpet. Den verden vi lever i er Guds 
verden. I Guds verden tror vi at det finnes en kraft som kan gjøre alle ting nye. Den samme 
kraften som en gang skapte alt, den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, er fortsatt 
virksom. Troen på en skapende Gud som vil noe godt med skaperverket, er derfor troen på livet, 
meningen og håpet.  

 
Jeg tror kristen tro og kirkens vitnesbyrd, ikke minst i vår tid, handler om å formidle at 
mulighetene til å foreta nødvendige endringer er til stede. Det håpet er det avgjørende at vi som 

kirker er bærere av. 
 


