
Biskop Tor Singsaas, Refleksjon under Olavsfestdagenes næringslivskonferanse 2010 

Rik – men verdiløs ? 
 

“Verdiutfordringer i en post-sekulær tid” 

 

Hovedpunkter til refleksjon 

 

1. Sekulær 

 

Sekulær – fra det franske secularise`r ( eg. lat. jmf. sekel – hundreår) 

- betyr her verdslig 

Introdusert på 1600 – tallet hvor staten for alvor begynte å overta de kirkelige 

eiendommer i Frankrike. 

Betegnelsen på et samfunn som har lite forbindelse med det religiøse 

 

A: Statlige/offentlige institusjoner overtar/(verdsliggjør) oppgaver som tidligere har 

ligget til religiøse institusjoner 

 

B: I det private; hvor den religiøse dimensjon kommer til å bety stadig mindre for 

individet 

 

      En bakgrunn: 

 

- Den evangeliske lutherske kirke 

 

“ To – regimentslæren “  

 

Det religiøse trer mer og mer ut av det offentlige rom - privatiseres 

 

- Modernisme – tro på fornuften/framskrittet 

 

- Postmodernisme ( fra 1960 –årene (?) bl.a. Michel Foucault) – dekonstruksjon 

 

Post- sekulær 

 

“Gud ser ikke ut til å gå over” 

 

Det religiøses gjeninntreden i det offentlige rom – skjer særlig ved at Norge åpner opp for 

andre etniske grupper med annen religion og kultur. 

 

Religiøse ledere gjeninntreden i det offentlige rom -  nye roller? 

 

“ Religiøs kompetanse” 

 



RLE ( religion/livssyn/etikk) – faget i skolen  

 

Regjeringens nye “Religions- og livssynsutvalg” – leder gen.sekr. Sturla Stålsett 

 

Den store samtalen om verdier – felles verdier – utvikle forståelse for hverandres 

verdisett og verdigrunnlag.  

Dialektisk tilnærming: Går det an å akseptere kulturmangfold og pluralisme, samtidig 

som vi søker etter noe allmenngyldig og samlende? Noen felles verdier som forener oss 

på tross av ulik livssyn/religiøsitet? 

Fellesskapsverdier ( sprikenede verdier – men noe å samle oss om for at vi skal kunne 

leve sammen.)( Inge Eidsvåg, Nansenskolen) 

 

2. Verdiutfordringer i dag; 

 

     Viktig spørsmål som utgangspunkt:  

     Hva kommer først; moralen/etikken eller fornuften? 

     Hva er det første vi møter? 

- Seg selv 

- Den annen - Ansikt til ansikt ( Emanuel Levinas) 

- Den tredje – alle de andre /samfunn/det universelle  Zygmund Baumann 

 

 

Knud E. Løgstrup ( 1905 – 1981) 

 

Individet: 

Avhengighet – “Vi holder hverandres liv i mellom hendene”  Tillit som grunnleggende 

verdi. 

Urørlighetssonen - sårbarhet 

Erobring (kunnskap/teknologi) – tilbakeholdenhet  - må balanseres i forhold til hverandre 

Skamløshet 

 

Natur: 

 som opphav og ikke som omgivelse – ( en avgjørende forskjell) 

Naturen sin urørlighetssone - sårbarhet ( grenser for forskning – eks.: genteknologi- 

oljeutvinning ( Mexicogolfen) 

Erobring – tilbakeholdenhet 

Skamløshet 

 

3. Verdier på liv og død  ( Olavsfestdagenes verdiprogram 2010) 

 

- frihet 

- dødelighet 

- grådighet 

- fordommer/forutinntatthet/ tillit/mistillit 

- medmenneskelighet 

- kjærlighet 1. Kor. 13 


