
Momenter til preken på Skaperverkets dag 

Av Paul Erik Wirgenes (avdelingsdirektør i Kirkerådet og leder for styringsgruppa for Skaperverk og Bærekraft) 

En kort tekstrefleksjon til preken på Skaperverkets dag, tilpasset gudstjenester med barn og unge. 

Tekstrefleksjonen tar utgangspunkt i Den norske kirkes tekstrekker, men kan tilpasses og benyttes 

av alle kirkesamfunn.  

Det var først ved den nye tekstboken i 2011 at Den norske kirke fikk en egen tekstrekke «For 

Skaperverket».  Menighetene plasserer denne på ulike steder i Kirkeåret. Tekstene for første rekke er 

tre ulike tekster som henter frem sentrale og forskjellige perspektiver som er viktige på 

skaperverkets dag. Først leser vi fra Noah fortellingen om regnbuens pakt.  Gud lover alt levende at 

han ikke vil ødelegge jorden og det som lever der. Dernest leser fra Paulus sitt brev til Timoteus om 

Gudsfrykt med nøysomhet og sterke advarsler mot rikdommens farer. I evangelieteksten møter vi 

Guds omsorg for mennesket og alt som lever.  

Dagens tekster:  

1 Mos 9,8-17 

1 Tim 6,6-12 

Matt 10,29-31 

1 Mos 9,8-17 (Noah-fortellingen) 

Denne temadagen er satt opp med tre tekster. Den første teksten er avslutning og konklusjon på 

fortellingen om Noah og storflommen. Et større utdrag av denne fortellingen utgjør dagens 

fortellertekst. Den lange fortellingen om Noah utgjør hele fire kapitler i Urfortellingen, som vi ofte 

kaller de første 11 kapitlene i Bibelen.  

I mange år har Noahfortellingen vært en av favorittekstene for barn. Teksten er lett å illustrere og 

arken blir full av alle slags dyr, to av hvert slag. På tross av tekstens billedrikdom erfarer mange 

formidlere at teksten reiser mange spørsmål hos barn: ville Gud ødelegge hele jorden? Ville Gud at 

alle mennesker unntatt Noah skulle dø?  Vår tekst er avslutningen og konklusjonen på disse 

kapitlene. Gud vil aldri mer ødelegge hele jorden. Regnbuen skal minne Gud på dette løftet han har 

gitt menneskene. Noah fortellingen representerer en viktig utvikling i forståelsen av Gud. Etter 

storflommen vil Gud ikke være ødeleggeren. Satt på spissen er Noah-fortellingen en fortelling om 

Guds omvendelse. Regnbuens pakt er Guds løfte til seg selv og alt som lever at himmelens Gud ikke 

er ødeleggeren.  

Denne forpliktelsen i Gud til å ta vare på det skapte og ikke ødelegge naturen og det som har liv i seg 

er et kall og en utfordring til oss. Når vi ser regnbuen skal vi tenke at slik Gud forplikter seg til ikke å 

være ødeleggeren slik er vi forpliktet til å ta vare på naturen og alt som lever og ikke opptre som 

ødeleggere av liv.  

1 Tim 6,6-12 

Da jeg var barn husker jeg at det første verset i denne teksten hang på veggen til bestemor. På svart 

bakgrunn nærmest lyste teksten i brettet gullpapir: «Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.» 

En rekke tekster kritiserer grådigheten og beskriver rikdommens farer, slik denne teksten til 

menighetslederen Timoteus gjør.  Materiell rikdom er ingen nøytral kraft. Den har potensiale i seg til 



å gjøre oss egoistiske og grådige.  Denne dagen utfordrer oss til å erkjenne at vår rikdom og vårt 

forbruk er en belastning for jorden.  Dersom alle verdens mennesker skulle ha et forbruk slik vi har 

det i Norge ville ødeleggelsen av jorden skje dramatisk raskt. Verden tåler ikke at mange lever som 

oss.  Nøysomhet innebærer at vi tar skritt tilbake fra blindt forbruk og en egoistisk livsførsel. Rikdom 

og grådighet har en iboende evne til å ødelegge våre liv.  

Matt 10,29-31 

Versene avslutter en lengre tekst hvor Jesus forbereder sine disipler på tider med motstand og 

forfølgelse. Disiplene får en realistisk forberedelse på det som vil komme. De vil ikke slippe unna 

vanskelighetene som ligger foran. Trøsten som Jesus gir dem er Guds omsorg. Trøsten følger en 

argumentasjon fra omsorgen for de små og tilsynelatende ubetydelige i skaperverket til Guds omsorg 

for disiplene selv. Når Gud vet om hver spurv som faller til jorden – hvor mye mer kjenner han ikke til 

disiplenes liv på jorden. Når Gud holder greie på hårene på menneskers hode – hvor mye mer bryr 

han seg da ikke om våre liv.  

Denne argumentasjonen knytter an til Guds nærhet til alt som lever. «Jorden og det som fyller den, 

hører Herren til» står det i en av salmene i Det gamle testamentet (Sal 24,1) . For denne søndagen 

blir den sentrale argumentasjonen som følger: Når Gud har en slik nærhet til alt som lever så 

utfordrer det oss til å ha samme omsorg og ansvar for alt levende. Guds omsorg for forfulgte disipler 

har sammenheng med den omsorg og den nærhet Gud har til alt som lever.   

På denne dagen i Kirkeåret skal vi snakke stort om Guds kjærlighet og omsorg. Så skal vi snakke om at 

vi er kalt til å etterligne Guds kjærlighet og omsorg både for mennesker og for alt som lever. Som 

kristne er vi kalt til å gjøre Guds kjærlighet konkret og erfarbar for en såret verden.  Naturen og alt 

som lever er truet av nedbrytende forurensning og menneskeskapte klimaendringer. Slik Gud vet er 

vi kalt til å vite om alt dette. Som kristne er vi kalt til å ta ansvar og arbeide for det gode.  Hos Gud 

møter vi en hel kjærlighet. I Gud er omsorg både for natur og mennesker. Vi er kalt til å ha en slik hel 

kjærlighet.  

 


