
 
 

Saksframlegg sak 2 
..for MILJØ – Skaperverket 

I Bibelen leser vi at Gud skapte jorden og så at det var godt. Så skapte Gud mennesket og gav 

oss i oppgave å «råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville 

dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Mennesket fikk også i oppdrag at vi skulle fylle 

jorden og legge den under oss. (1. Mos 1). Jorden er altså noe mennesket har fått fra Gud for å 

forvalte. 

Mennesket har ikke bare et ansvar for dyr, planter, mineraler og fisk. Vi har også et ansvar for 

hverandre. Jesus lærte oss at alt vi vil at andre skal gjøre mot oss, skal vi også gjøre mot dem. 

(Matt 7, 12)  

Når klimaendringene nå rammer jorden, er det grunn til å spørre hvordan vi som kirke stiller 

oss til slike sentrale punkter i kristendommen. Klimaendringene er et stort etisk problem, der 

kirken ikke har alle svarene, men der vi har et tydelig oppdrag fra Gud. Vi skal forvalte jorden 

og vi skal ta vare på medmenneske våre. Begge deler er viktige teologiske poeng i møte med 

klimaendringene. 

Den norske kirke ønsker å bidra i kampen mot klimaendringer. Det er ulike måter å gjøre 

dette på, men en av de viktigste måtene er gjennom såkalte «Grønne menigheter», der 

menighetene jobber for å bli mer klimavennlige i både praksis og tankemåter. Det er for få 

slike menigheter i Nord-Hålogaland bispedømme. Det er nå utarbeidet et nytt system for 

dette, med påmelding over internett og årlig rapportering, noe man håper skal gjøre systemet 

både lettere og bedre. 

 

Spørsmål til samtale 

 Hvorfor er grønne menigheter viktige? 

 Hvordan kan ungdom bidra til at det blir flere grønne menigheter? 

 Hvordan kan kirken virke som en positiv kraft i kampen mot klimaendringer? 

 Hvordan kan kirken være en pådriver i lokalsamfunnet i kampen mot 

klimaendringene? 

 Hvordan kan ungdom få kirken til å øke sitt engasjement i kampen mot 

klimaendringer? 

 


