
 

 

 

 

 

 

 

Global uke for klimarettferdighet 8. – 15. november 2015 

 

Guds skaperverk er i ubalanse. Dette skaper store problemer for mange mennesker. Det gir 

vanskelige boforhold og ikke minst kan det være utfordrende for mange å skaffe mat. Gud kan 

svare på andres fortvilte bønner gjennom oss. Vi kan hjelpe til og bidra til balanse når katastrofer 

inntreffer. I Bibelen finner vi fortellinger der Gud svarte på bønner gjennom mennesker. Gud 

brukte Josef slik at det ikke ble hungersnød i Egypt da det var uår. Han svarte på Naomi og Ruths 

bønner da de kom hjem etter å ha flyktet fra hungersnød. Gud har også anbefalt en livsstil der vi 

forbruker mindre og hjelper når vi kan. Bibelen representerer et ikke-materialistisk syn. I følge 

Bibelen er man rik når man har råd til å dele.  

1 Mos. 2, 15-22; 1 Mos 1,26-28; 2,15; 1 Krøn 29,14; Mal 3,8-12; Matt 23, 23-24;  

2 Kor 8,7-15; 9, 9-13; Mark. 4, 30 – 32.  Apg 20,35 b 

 

 

Denne gudstjenesteressursen har som tema klimarettferdighet, og forhåpentligvis kan ideene være 

til hjelp uansett hvilken gudstjenesteform man måtte velge. Hovedtanken bak denne ressursen er 

imidlertid at vi lager en vandregudstjeneste med forskjellige stasjoner med innhold av noe som 

oppleves relevant for de fleste, og har et tydelig fokus på tilbedelse.  

Før menigheten deles inn i grupper og sendes til de ulike stasjonene, kan det være fint å starte 

med lovsang, bønn, skriftlesninger og kanskje en fortelling. Det er også viktig å samle alle til en 

felles oppsummering/respons.   

 

Denne gudstjenesten handler om hvordan vi kan speile Guds karakter og være rause. Det er større 

lykke i å gi enn å få. Apg 20,35 b 
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Du trenger: En plakat av jorda, et fargerikt verdenskart, (kartet kan kopieres eller tegnes ved hjelp av 

projektor, eller man kan kjøpe et verdenskart i bokhandelen og henge opp). Papirbiter som kan være 

snakkebobler. Bluetack til snakkeboblene.  

 

Om kloden vår kunne snakke til oss – hva ville den si? Skriv inni snakkeboblene noen av de 

bekymringene vi tenker oss at jorda har for miljøet og menneskene som lever på jorda. Lim 

boblene på kartet. Hva er bekymringsfullt? Hva er bra? Til slutt snakker vi om det som 

snakkeboblene forteller oss. Kanskje noe av dette også er beskrivende for Guds tanker for planeten 

vår?

  

Du trenger: Fa tak i noen små, tomme esker og pakk de fint inn. Papir. Penn. 

 

De fleste mennesker liker å få en presang! Hva slags gaver kan vi gi til jorda for å ta bedre vare på 

den, naturen og menneskene som lever her? Skriv en ønskeliste og la deltagerne fylle inn sine 

punkter.  

 

 

Du trenger: En maiskolbe og/eller et bilde av en maisplante. En plakat med dagens skriftlesning, Apg 

20,35 b 

I naturen har Gud laget rause ordninger for mat. Ta mais som et eksempel. Ett lite maiskorn blir til 

en stor maisplante med flere maiskolber. På en maisplante er det minst tre kolber. På hver kolbe er 

det mange maiskorn. Gjør et overslag over hvor mange maiskorn som finnes på en kolbe. Gang 

med tre. Hvor stor avkastning blir det? Se for deg en maisåker på 100 kvadratmeter. Den avgir 

28000 liter vann i løpet av en vekstsesong. Det er nok til å fylle et lite tjern med en dybde på fem x 

1,5 meter. «Det er over 1000% rente i Guds bank.» Gud er raus. Det er større lykke i å gi enn å få. 

Les sammen og lær utenat bibelverset som var dagens skriftlesning. 

 

Du trenger: bilde av et stort flott tre, gjerne en eik, en bøtte som rommer 10 eller 20 liter og en plakat 

der man kan skrive ned forslag til miljøsparende tiltak man kan gjøre som enkeltpersoner. 

 

Alt i naturen gir i tillegg til å ta imot. Tenk bare på plantene som lever nesten utelukkende for å gi. 

Et eiketre er et godt eksempel på dette. Et stort eiketre kan godt drikke over 1000 liter vann hver 

dag. Hvor mange bøtter med vann er det? 



Men eika bruker bare en firedel på seg selv. Resten av vannet gir den tilbake til luften. Kanskje du 

har gått i skogen en varm sommerdag og kjent at det er kjøligere der enn i åpent landskap? Luften 

i skogen kjøles ned på grunn av plantenes transpirasjon. Plantene trenger vann for å vokse og lage 

nye planter men ved hjelp av transpirasjon gir de nesten alt vann tilbake til luften. Vi kan tenke på 

det som om plantene svetter. Det er dette som gjør at lufta kjennes svalere i skogen.  

Kanskje plantene kan inspirere oss til å være rause og til å speile Guds karakter: Det er større lykke i 

å gi enn å få. 

 

Gruppedeltakerne skriver ett eller flere forslag til miljøsparende tiltak de kan gjennomføre. 

 

Du trenger: glass/kopper til deltagerne, mugger med vann. Plakat/tavle og tusj/kritt. 

 

Gud brukte en hel dag på å skape vann. Vi kan ikke overleve uten vann, og der virker som om Gud 

har bygd store deler av menneskekroppen av dette stoffet som han har gitt oss så mye av. Vann 

har en elektrisk egenskap. Det gjør at det oppfører seg annerledes enn de fleste andre væsker. Den 

kjemiske formelen for vann er H²O. Det betyr at vann er bygd opp av to hydrogenatomer og ett 

oksygenatom. Det vil si at et vannmolekyl er positivt ladet på den ene siden og negativt ladet på 

den andre siden. Dette gjør at vann lett knytter seg til andre molekyler i nærheten. Vann kan derfor 

løse opp smuss og vaske det bort. Det transporterer mat til alle cellene i kroppen og frakter 

avfallsstoffer bort. Vann hjelper oss også i kampen mot sykdom.  

La alle drikke et glass vann. Snakk sammen om hvordan det ville være å måtte klare seg med lite 

vann. Skriv ned det dere kommer på, på tavla eller plakaten. 

 

 

Du trenger: Et fat, bomull, karsefrø, vann. (Noen bør tar med seg frøene hjem etter gudstjenesten.) 

 

Som et enkelt, konkret bilde på vekst og natur, kan vi så karsefrø på bomull, vanne og se frøene 

vokse og utvikle seg. Hva skjer hvis vi prøver det samme uten vann eller lys? Frø trenger lys og 

vann i riktig balanse slik som vår jordklode trenger å være i balanse. Les Mark. 4, 30 – 32. 

- Hva gjør at frø kan begynne å spire? 

- Hvorfor tar det så lang tid? 

- Hva kan jeg lære om skaperverket og Gud når jeg ser dette frøet? 

- Hva har dette frøet å gjøre med rettferdighet? 

 



Les fra 1. Mos. 2, 15-22.  

Hva er Guds første kall til menneskene (vers 15)?  

Gud ga menneskene grenser for hva de kunne forsyne seg av, og hva de ikke kunne forsyne seg 

av. Finnes det tilsvarende grenser i dag?  

Klimaforandringer påvirker menneskers liv mange steder på jorden.  

Hva kan kristne gjøre i respons til dette?  

  

Du trenger: En oppblåsbar jordklode eller en globus.  

 

«Kloden» kastes mellom deltagerne. Hvert person velger et land, og så ber vi sammen for miljøet 

og menneskene der.  

(Vi kan også finne informasjon om noen av landene slik at vi kan be mer konkret for disse. Bruk i så 

fall gjerne nettsiden www.operationworld.org eller en annen ressursside på nett som gir 

informasjon om land. Legg gjerne ark med landinformasjon på posten.) 

 

Du trenger: Benker eller stoler slik at gruppedeltagerne kan sette seg ned mens en på gruppa leser. 

 

Etiopia har ofte blitt rammet av ekstrem tørke, særlig i sør. En dag Paul var ute i et oppdrag for 

ADRA (Adventistkirkens hjelpeorganisasjon) og skulle besøke noen landsbyer, passerte han 

landskap med sand og inntørkede vekster. Han merket seg kyr som så ut som skinn og bein. 

Menneskene han passerte var magre. Paul stoppet bilen og skulle akkurat til å gå inn i en landsby 

da han la merke til en gutt som satt aleine i veikanten. «Vil du ha litt og drikke,» spurte Paul 

forsiktig. Den unge gutten ristet slukøret på hodet mens han forklarte at det var ikke hans tur til å 

drikke i dag. Det var et enkelt lite tilbud som de fleste barn ville jublet over, men denne gutten fra 

landsbyen, hvor det var tørke og lite mat, fulgte reglene i sin familie.  

 

Paul forstod. I dette området, rammet av langvarig tørke og på grensen til hungersnød, ville barna 

få lov til å drikke annen hver dag – hvis de var heldige. Resten av tiden ville de leve med en tørr 

munn og gane. Om ikke dette var nok, ville vannet som barna ble tilbudt noen ganger være 

skittent og forårsake sykdom. Barn er ofte de som er svakest og blir hardest rammet under slike 

forhold.  

I en annen historie fra virkeligheten fortelles det om to menn som en dag slentret innom en 

fortauskafé i Somalia mens det satt noen ADRA-arbeidere og hvilte seg på det samme stedet. Da 

den ene besøkende ba om ADRA, og fikk et glass med vann, reagerte ADRA-arbeiderne med 

undring. De kunne nesten ikke tro sine egne ører. Var det slik det var blitt etter at landsbyen  
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hadde fått en brønn? Jo, i Somalia, fikk de vite, finnes det i mange landsbyer der en omtaler vann 

som enten ADRA – som er det rene vannet fra ADRA-brønnene, eller vann som er bare vann.  

Når ADRA bygger skoler, er det også viktig å huske på at barna trenger rent vann i løpet av 

skoledagen for å kunne lære. De trenger også å vaske hendene sine og ha et trygt sted å gå på do.   

Rent vann er avgjørende for å overleve! Kanskje dette er grunnen til at Jesus sammenlignet seg 

med vann. I Johannes 4 leser vi historien om Jesu møte med kvinnen ved brønnen. «Alle som 

drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, blir aldri 

tørst.» Jesus snakket videre til kvinnen om livet hun levde og hvor feil det er når vi søker 

mennesker for å gi oss den freden i hjertet som bare Gud kan gi. Hvis vi drikker skittent vann, kan 

vi bli syke. Vi må søke dit det rene vannet er å finne. Hver dag kan vi få lov til å drikke av Jesu 

kjærlighet - mens vi bryr oss om menneskers fysiske behov og jobber for deres rett til et verdig liv 

og for mer rettferdig fordeling av ressurser og goder på denne jorda. 

  

*** 

Livsgrunnlaget vårt er i endring, og både mennesker, dyr og planter strever på grunn av 

menneskenes levemåte. Verden står overfor høyst relevante utfordringer på grunn av klima, 

fattigdom og befolkningsvekst. Mennesker flykter fra krig og fattigdom, men snart vil vi også se en 

strøm av klimaflyktninger. Det er på tide med en kursendring. Utfordringene løses ikke bare ved 

politisk styring eller teknologiske framskritt. Vi tror  at mennesket ved skapelsen fikk et ansvar for å 

ta vare på skaperverket fra atmosfære og vann til planter, dyr og mennesker.  

Hvordan skal mennesker ferdes i Guds hus, i skaperverket? Kan vi gjøre som vi vil i dette huset? Er 

vi husets eiere eller er vi gjester? Har vi som leietakere eller forpaktere andre enn oss selv å ta 

hensyn til? Å betrakte jorden som Guds bolig er et grunnleggende perspektiv i Bibelen. Her er bare 

noen av skriftstedene som viser dette: Sal 90,1; Sal 24,1; Jes 45, 18; Åp 21,1-3.  

Gud eier jorden. Vi må derfor passe på jorden slik vi passer på en bolig som vi leier. Naturen er 

skapt og formet av Gud, og som forvaltere skal vi også være jordens forsvarsadvokater. 

Navnet Adam betyr både jord og menneske og uttrykker vår grunnleggende tilhørighet til jorda. 

Det gir mennesket et engasjement for naturen; plei jorda slik en gartner pleier hagen sin: 1. Mos 

2,15. Esekiel setter hyrden inn i en bredere økologisk kontekst: Esek 34, 23-27.  

Som hyrder skal vi passe på noe som ikke er vårt eget.  

I skapelsesberetningen leser vi at dyr og fugler ble velsignet før menneskene på den femte 

skapelsesdagen, 1 Mos 1, 28. Det var ikke bare menneskene som var målet med skapelsen.  

 

Den syvende dag er et høydepunkt: 2 Mos 2, 2-3. Menneskene fikk en dag hvor de kunne oppleve 



hvile, glede, fred, rekreasjon, helse og helbredelse. Jesus sa at sabbaten ble til for menneskets 

skyld. Men – naturen trenger også hvile. 

I Jesu lignelser minner naturen og livet i naturen om Gud og Guds rikes hemmeligheter. Frøet, 

såkornet, treet, frukten, vingårder, sauer, fugler, spurver og andre dyr sier noe om Guds rike og han 

selv. Jesus helbreder syke, reiser opp mennesker som ligger nede, truer vind, bølger og andre 

naturkrefter: Mark 4, 35; 6,45. Det kan se ut som om Gud verdsetter helse, frelse og helhet fordi det 

så dypt berører livsvilkår og relasjon til naturen. 

Jesus advarer også mot pengegriskhet og oppfordrer gang på gang mennesker til å ta seg av de 

fattige. «Moder jord har nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet» heter det i en 

Hustavle av Finn Wagle og Eivind Skeie.   

 

Adventistkirken har alltid hatt et engasjement for helse, men helseengasjementet har tradisjonelt 

vært knyttet til en tanke om at jeg skal ta vare på min egen helse slik at jeg kan være friskest mulig 

og gjøre en best mulig innsats for Gud. Livsstilen vår påvirker vår mentale helse og vår evne til å 

kommunisere med vår skaper. Alt dette er riktig og vel og bra, men en dimensjon har kommet i 

bakgrunnen: Min livsstil påvirker verden rundt meg. Det jeg spiser, hvor mye jeg forbruker og 

hvordan og hvor mye jeg reiser påvirker klima og miljø. I tillegg har jeg et etisk ansvar for hvordan 

mine medskapninger, dyr, fugler og fisk får mulighet til å leve livet sitt. Når denne dimensjonen 

inkluderes, blir budskapet balansert.  

Mange kristne har de senere årene blitt oppmerksomme på sammenheng mellom troen og vern av 

skaperverket. I dag er mer enn 300 kristne menigheter på landsbasis sertifisert som Miljøfyrtårn 

og/eller Grønn kirke. Er det ikke snart tid for å gjøre alle menigheter til grønne menigheter - og 

alle kontorer til grønne kontorer? Tenker vi miljø når vi arrangerer møter og treff på lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå? En grønn menighet kan være med og redusere miljøkostnadene 

og samtidig trigge en «grønn vekkelse». Når kirken og menigheten er tydelige på sitt engasjement, 

forkynner vi Guds ord også ved å vise vei i forbrukersamfunnet. Kirken blir relevant for nye 

mennesker – og for våre egne barn.  

 

Koblingen mellom sabbat, skaperverk og vern om kloden er naturlig. Vi er skapt i Guds bilde for å 

ta vare på skaperverket og medvirke til en bærekraftig forvaltning. Det betyr å passe på, verne om, 

forbruke minst mulig og la være å etterlate oss store fotavtrykk uten hensyn til en rettferdig 

fordeling.  

Det beste vitnesbyrdet for verden er at kristne elsker sine medskapninger. Det gjelder også dyr, 

fugler og fisk som også eksisterer til Guds ære og har en egenverdi. I dag har prispresset 

forvandlet gårder til industri hvor mest mulig kjøtt skal produseres billigst mulig. Det går ut over 

dyrevelferden. Vår kjøtthunger har ingen grenser, og det har redusert eller fjernet livskvaliteten til 

mange dyr. Kjøttindustrien står i grell kontrast til 1. Moseboks skildring av mennesker og dyr som 

opprinnelige vegetarianere: 1. Mos.1, 29-30.  

 



Vi har kanskje et ekstra godt forhold til bilen, biffen, boligen og forbrukerkulturen. Men de gode 

nyhetene er at det er hyggelig å gjøre endringer! Gevinsten er bedre enn fra flaxlodd og lotto: Økt 

livskvalitet, fellesskap, begeistring og følelsen av å være på lag med skaperen! 

Det meste av det vi gjør og sier har en smitteeffekt. Mange i andre land ser mot oss i vår del av 

verden og ønsker den samme livsstilen. Det er neppe noe som skulle tilsi at vi i vår del av verden 

har mer rett til et høyt forbruk enn menneskene som lever på resten av kloden?  

Gud har bedt oss om å ta vare på skaperverket. Det gir god nok grunn til et engasjement for 

miljørettferdighet. Fordi vi også tror på en gjenskapelse, svikter vi om vi ikke tar vare på det han 

allerede har gitt oss her og nå.  

Åp. 7, 16 – 17: De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen 

brennende hete. For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til 

kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. 

 

 

 

 

 

 



 

Jorden bæres i Guds gode drøm (Vidar Kristensen, Per Aa. Tveit) Tekst og noter kan du finne på 

nettsiden til Det norske misjonsselskap (NMS): 

http://www.nms.no/getfile.php/NMS/07%20Foreninger%20og%20grupper/Jorden%20b%C3%A6re

s%20kor%20noter.pdf 

Sanger fra Salmer og sanger – på veien hjem  

- Nr 573, Jeg tror på jordens forvandling 

- Nr 76, Du som har tent millioner av stjerner 

- Nr 92, Guds kjærleik er som stranda og som graset 

- Nr 133, I et skur ved Betlehem 

- Nr 546, Herre din jord bærer mat nok til alle 

- Nr. 548, Hver dag er en sjelden gave 

- Nr 617, Del med andre 

- Nr 32, Måne og sol 

Sanger fra Syng håp 1: 

- Nr 93, Fordi han kom og var som morgenrøden 

- Nr 98, Solbarn, jordbarn 

 

Sanger fra Syng håp 2:  

- Nr 8, Det går gjennom verda ein hinkande dans 

- Nr 60, Om krigen varer ved 

- Nr 61, Rør jorda vennleg 

- Nr 84, Velsignelse fra Afrika 

 

Sangboken Salmer og sanger – på veien hjem… kan bestilles fra Norsk Bokforlag 

www.norskbokforlag.no. Sangbøkene Syng håp 1 og 2 kan bestilles fra Iko-forlaget: www.iko-

forlaget.no  
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 Takk Gud, Skaperen, for jordas ressurser og det som er vakkert. (Konkret: landskap, fjell, 

sjøer, blomster, fugler, dyr.) 

 Takk for alle som deler ressurser og Guds godhet i verden.  

 Vi ber særlig for mennesker som lever i land som er rammet av klimaendringer og 

naturkatastrofer: Øyer i Stillehavet, land sør for Sahara, Sørøst-Asia, Filippinene m.fl. De 

fattigste i disse landene er ofte de som rammes hardest når stormer og oversvømmelser 

rammer.  

 Gi oss tro, utholdenhet, lyst og evne til å forvalte skaperverket til beste for alt liv. 

 Herre, gi oss dine øyne – så vi kan se. 

 

BONUSMATERIELL:  

 

  

Denne øvelsen, som handler om rettferdighet og urettferdighet, ble en gang gjennomført i en kirke: 

Menigheten ble delt opp i to rekker. De som stod I den korteste køen fikk spise et nydelig måltid 

mens den andre gruppen fikk noe utvanna appelsinsaft og en liten bolle med ris. De to gruppene 

kunne se hverandre gjennom et tykt plastikkforheng, men de fikk ikke lov til å dele. Når 

eksperimentet var gjennomført hadde de en samtale om opplevelsen. 

Illustrasjon til barnefortelling om rettferdighet:  

Barnegruppen får utdelt ulike mengder med leker, som lego, fargeblyanter eller noe annet. Noen 

får tjue av hver og andre får bare en. Alle er enige om at dette ikke er rettferdig. Barna må jobbe 

sammen for å finne ut hvordan det kan bli mest mulig rettferdig.   

Gudstjenesteressursen er utarbeidet av: 

Nina Myrdal, Adventistkirkens skoleavdeling 

Svanhild Stølen, Adventistkirkens helseavdeling / Sunnhetsbladet 

Gry Haugen, ADRA Norge 

 

Takk til Karen Holford for ideer og velvillighet. 

 


