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Miljøprest  
kritisk til  
forvaltar- 
forkynning
Soknepresten på Osterøy har 
brukt mykje av den ubundne ti-
da si dei siste seks åra på doktor-
gradsarbeidet. Då han begyn-
te, sat han i kommunestyret for 
Kristeleg Folkeparti. Når han no 
er ferdig, er han blitt ein profilert 
politikar for Dei Grøne, mellom 
anna som fylkestingspolitikar og 
stortingskandidat frå Hordaland 
ved valet i fjor haust. Undervegs 
har han endra syn på det som er eit 
av grunnprinsippa til sitt gamle 
parti, og eit ofte omtalt ideal i kris-
ten forkynning: Forvaltartanken.

Ukjend miljøsak
På fleire nivå finn han forvaltar-
tanken problematisk.

– Det første er økologisk. Tan-
ken stimulerer til ei tenking der 
mennesket er utanfor naturen. 
Men det er vi ikkje. Vi er ein del 
av naturen. Og på førehand er vi 
knapt i stand til å forstå konse-
kvensane av all manipuleringa vi 
utset skaparverket for, seier han.

Tomren meiner forvaltartan-
ken ber med seg ein kime til dua-
lisme som kan setje mennesket i 
konflikt med sitt eige livsgrunn-
lag.

menneskeleg parasitt
For det andre meiner han at ideen 
om ein forvaltar kan vere hovmo-
dig. 

– Har naturen bruk for ein for-
valtar? Mennesket fungerer meir 
som ein parasitt. Jorda ville på 
mange måtar ha det betre om 
mennesket ikkje var der. Det ville 
gi meir mangfald både av plantar 
og dyr, seier Tomren.

Han påpeikar at det bibelske or-
det for forvaltar – det greske «oi-
konomos», som ein finn igjen i det 
norske «økonom» – ikkje dreiar 

seg om naturoppdraget, men om 
forvalting av nådegåver.

– Å bruke dette på eit nytt om-
råde, vert dårleg bibelteologi. 
Dette vert forverra av at det ber i 
seg ein invitasjon til å tenkje om 
naturen som noko vi kan råde 
over, seier Tomren.

ny forkynning
I staden meiner han mennesket er 
sett til å verne og tene skaparver-
ket. Han viser til orda i 1. Mosebok 
2,15: «Så tok Herren Gud men-
nesket og sette det i Edens hage til 
å dyrka og passa han».

– I lys av økokrisa meiner eg teo-
logar må begynne å bruke desse 
omgrepa, for å framheve at men-
nesket skal bevare naturen. Det 
vil skape noko anna, fordi det 
inviterer til ei anna tenking om 
menneskets rolle, seier Tomren.

I kristen forkynning og tenking 
om naturen meiner han ein ofte 
set dette i samanheng med første 
trusartikkel – trua på Gud, den 
allmektige skapar. 

jesUs i natUren
Tomren ser gode grunnar til å 
tenkje menneskets forhold til na-
turen i lys av også andre og tredje 
trusartikkel – Jesus som Guds son 
og Frelsar, og Den Heilage Andre 
som livgivar.

– Det viktigaste er å sjå på Kris-
tus som innvevd i naturen. Ordet 
vart kjøt. Heile kroppen vår, alle 
cellene, vert skifta ut i løpet av li-
vet. Det galdt også Jesus. Gud vart 
ikkje berre menneske, men ein del 
av skaparverket, seier Tomren.

Han meiner ein også kan gå len-
ger enn dette:

– Jesu tanke– og idéverd var 
forma av verda rundt han. Språ-
ket hans og likningane hans var 

prega av naturen rundt han. Han 
var innvevd i skaparverket på alle 
måtar, seier Tomren.

Heile kyrkjeåret
Jesu gjerning omfattar langt meir 
enn berre mennesket, ifølgje pre-
sten.

– Krossfestinga og oppstoda 
skjedde ikkje berre for arten homo 
sapiens, men for heile skaparver-
ket. I forsoninga vert det også in-
volvert. Mørket som fall over lan-
det og jordskjelvet som fann stad, 
oppfattar eg som uttrykk for at 
han forsona alt i himmelen og på 
jorda, seier Tomren.

Han viser til at Jesus av aposte-
len Paulus vert omtala som «den 
andre Adam», og påpeikar at det-
te namnet betyr «jordmenneske».

– Dette vil plassere heile miljø-
fokuset i sentrum av den kristne 
forkynninga. Med forvaltingstan-
ken fell desse aspekta lett ut, seier 
Tomren.

Med den alternative tilnærmin-
ga han skisserer, meiner han mil-
jøaspektet gjennomgåande vert 
eit reletant tema – også i høgtider 
som jul, advent og pinse.

– UndekommUniserer 
anden
Pinsa dreiar seg om at Gud sender 
Den Heilage Ande, altså den tred-
je personen i guddomen.

– I norsk samanheng er rolla 
til Den Heilage Ande ofte under-
kommunisert, seier Tomren.

Han viser til Salme 104, som 
skildrar korleis Gud handlar i ska-
parverket, tek vare på det han har 
skapt og gir menneska gode gå-
ver. «Du sender ut din Ande, og 
dei blir skapte, du gjer jorda ny», 
skriv salmisten.

– Anden er ikkje berre knytt til 

truslivet, men heile livsprosessen, 
seier Tomren.

Alt i alt ser han mange grøne 
trådar i Skrifta som han meiner 
prestar og andre predikantar bør 
nøste i.

ingen gUl tUsj
Samstundes som Tomren utfor-
drar forvaltartanken slik han er 
blitt utforma i moderne vestleg 
teologi, erkjenner han at ein kan 
bruke slutten av det første kapitlet 
i 1. Mosebok som bibelsk grunnlag 
for ei slik forståing. Der står det at 
Gud velsigna Adam og Eva og sa 
til dei: «Ver fruktbare og bli man-
ge, fyll jorda og legg henne under 
dykk! De skal råda over fiskane i 
havet og over fuglane under him-
melen og over alle dyr som det kr-
yr av på jorda».

– I vår tid er det ikkje desse or-
da vi treng å streke under med gul 
tusj. Mennesket har heilt klart ein 
særfunksjon i skaparverket. Av 

alle artar valde Gud sjølv å verte 
menneske.

– Kva forstår du med at Gud 
skapte mennesket i sitt bilete?

– Eg tolkar det først og fremst i 
lys av at mennesket har eit spesielt 
ansvar.

Utan arvesynd
– Kva tenkjer du er det teologiske 
poenget med at mennesket skal 
råde over fiskane, fuglane og dy-
ra?

– Eg tenkjer at det menneskele-

Teolog Tom Sverre Tomren synest kristne for-
kynnarar bør vere varsame med å seie at men-
nesket er sett til å forvalte skaparverket. I eit 
ferskt doktorgradsarbeid forklarer han kvifor.
 Tore Hjalmar Sævik       tore.hjalmar.saevik@dagen.no       toresaevik

 fakta   ny doktorgrad

«miljøetikk og økoteologi i 
Den norske kyrkja. Ein analyse 
av miljøfråsegnene til Den 
norske kyrkja i perioden 
1969–2007» er tittelen på 
doktorgradsavhandlinga til Tom 
Sverre Tomren

Han disputerte ved 
Misjonshøgskolen 17. juni

tomren (f. 1966) er sokneprest 
i Haus på Osterøy. Tidlegare har 
han mellom anna vore misjonær 
i Kamerun for Det Norske 
Misjonsselskap

Tro og Tanke

gammal evangelist: Som 
ung reiste Tom Sverre Tom-
ren rundt som forkynnar for 
Santalmisjonen, no Normisjon. 
Han meiner brann for evangeliet 
ikkje står i motsetnad til miljø-
engasjement, men at dette tvert 
imot heng saman. 
 Foto: Tore Hjalmar Sævik 
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ge mandatet er veldig avgrensa. Vi 
må til dømes hugse at mandatet til 
mennesket her ikkje gav oss lov til 
å drepe dyra. Mandatet var gitt i ei 
urtid uten arvesynd, og med heilt 
andre relasjoner mellom mennes-
ke, dyr og natur enn etter synde-
fallet. Heller ikkje i denne teksten 
er det snakk om ein forvaltar, seier 
han. 

– Og eg tenkjer videre at tan-
ken om menneskets mandat til «å 
rå over» er blitt så einsidig fram-
stillt og i så stor grad at det har 
vorte overkommunisert saman-
likna med det som står i 2. Mose-
bok 2,15. Her står det at Gud sette 
mennesket til å tene, arbeide i og 
verne hagen Til ulike tider vil ein 
rette søkjelyset mot ulike forhold, 
seier han.

Vedstår seg briller
Tomren er klar over at nokre vil 
skulde han for å kome til Bibelen 
som miljøaktivist og dermed prø-
ve å lese inn i teksten det han sjølv 
er oppteken av.

– Eg starta som ung predikant 
i Santalmisjonen, med Jesus–en-
gasjement og begeistring i møte 
med Bibelen, og hadde samstun-
des sterke opplevingar i naturen. 
Vi kjem alle til Bibelen med våre 
briller, og forkunnskapen vår pre-
gar lesinga vår, seier han.

No meiner han dei miljømessi-
ge utfordringane i verda er så sto-
re at det er uforsvarleg om kristne 
ikkje skal lese Bibelen i lys av des-
se.

– Evangeliet er det same til alle 
tider. Som misjonær i Kamerun 
såg eg kor forskjellig ein konserva-
tiv kristen der og ein konservativ 
kristen i Noreg kan lese Bibelen. 
Vi vert alle påverka av konteksten 
vi lever i, understrekar han.

Jesus for skaparVerket
Med forskinga si håper han å 
medverke til at kristne ser større 
ansvar for å løfte miljøsaka. Slik 
sett er han ikkje pessimist. Han 
viser til undersøkingar som seier 
at dei som går fast i kyrkja, er dei 
som har sterkast miljøengasje-
ment.

– Vi må jobbe teologisk for å vi-
se at Jesus ikkje berre er for men-
neska, men for heile Guds skapar-
verk. Jorda er ikkje noko vi skal 
frelsast frå, men noko vi skal frel-
sast med. Når vi står overfor den 
utfordringa vi gjer – ei enorm kri-

se med massiv forflytting av men-
neske og potensiell kollaps av in-
frastruktur – må vi som kyrkje ve-
re med på å omstille menneske til 
å møte det, seier han.

politisert forkynning
– Kva vil du seie til dei som fryktar 
at ein dermed vil drive bort frå 
evangeliet og få ei politisert kyr-
kje?

– Evangeliet er midt i alt dette. 
Jesus er politisk, og det har kyrkja 
også vore. Ho etablerte institu-
sjonar for fattige, starta skular og 
kjempa mot slaveriet. Alt dette er 
politisk, seier Tomren.

Djupast sett meiner han det 
dreiar seg om kven som er nesten 
vår.

– Nesten vår er også den som 
bur sør for ekvator og vil verte 
hardast råka av klimaendringa-
ne. Tidlegare har det vore kvin-
ner, slavar, menneske med annan 
hudfarge og så vidare. Evangeliets 
rikdom vert tydelegare når vi ser 
dette. Men politisert, ja, det er det, 
seier han.

respekt for pietistar
Frå preikestolar og kateter øn-
skjer han i lys av dette at kristne 
formidlarar må verte meir frimo-
dige i å leggje inn over folk ansva-
ret for korleis dei lever og handlar.

– Eg vil ikkje setje opp ei detal-
jert liste over kva ein skal gjere og 
ikkje gjere, men gi verdiar, førin-
gar, dygder og rettleiande spørs-
mål. Eg synest ikkje det er noko 

problem om eg som prest spør om 
vi som gode kristne bør setje oss 
på toget i staden for å ta fly, seier 
han.

I praksis meiner han det dreiar 
seg om å gjenvinne gamle, kristne 
livsideal.

– Eg beundrar gamle pietistar 
som kopla nøysemd med eit glo-
balt engasjement. Dei såg nokre 
av nervane i Bibelen, seier han.

bibeltruskap
For Tomren er det eit stort para-
doks at kristne ikkje synest det 
er eit problem sjølv å leve i luksus 
med store bilar og forureinande 
feriar når 97 prosent av klima-
forskarane i verda meiner at faren 
er stor for ein enorm miljøkatas-
trofe.

– Det er som å sitje i eit hus som 
brenn og seie at det ikkje er så far-
leg. Dei som er i tvil om klimaend-
ringane er menneskeskapte, bør 
la tvilen kome det verste scenariet 
til gode. Vi har ingenting å tape på 
å endre livsstilen vår, seier han.

Tomren meiner ein annan livs-
stil handlar om å vere lys og salt i 
verda.

– Kva med dei som meiner at 
kyrkja då forkynner miljø i staden 
for å forkynne Jesus?

– Ein blir meir bibeltru av å ta 
miljøet alvorleg. Ein vert meir ra-
dikal som Jesus–etterfølgjar. Det 
inneber ei fornying, og eit fornya 
kall til å ta Bibelen på alvor. Denne 
saka passar ikkje inn i båsane li-
beral og konservativ, seier han.

katastrofe: Tom Sverre Tomren meiner kyrkja må ta ansvar for å førebu menneske på dramatiske følgjer av klimaendringar. Biletet er frå 
ein flaum på den filipinske øya Mindanao i januar. Foto: Erik De Castro , Reuters/NTB Scanpix 

 ● Har naturen bruk 
for ein forvaltar? 
Mennesket fun-
gerer meir som 
ein parasitt. Jorda 
ville på mange 
måtar ha det be-
tre om mennesket 
ikkje var der.
Tom Sverre Tomren

Den moderne versjonen av for-
valtartanken fører Tom Sverre 
Tomren tilbake til utvandringa 
til USA frå 1800–talet og fram-
over.

– Der hadde ein ikkje statsfi-
nansierte kyrkjer. Det førte til at 
det vart forkynt mykje om for-
valtarskap og utvikla ein teolo-
gi om dette. Det var ikkje berre 
kyrkjene som hadde behov for 
gåver, men også stor sosial naud, 
seier Tomren.

I Europa meiner han forvalt-
artanken for alvor slo gjennom 
etter andre verdskrigen, ikkje 
minst gjennom Det Lutherske 
Verdsforbundet og Verdskyr-
kjerådet. Forvaltaromgrepet slo 
gjennom i europeisk teologisk 
faglitteratur i 1963 med Hel-
ge Brattbårds bok «God ś Ste-
wards».

– Den gongen handla det om 
økonomi og givarteneste. Miljø 
var ikkje ei problemstilling då, 
seier Tomren.

initiatiV frå lønning
Men det perspektivet skulle en-
dre seg på slutten av 1960–talet. 
Miljøsaka og menneskets for-
hold til naturen vaks fram som 
ei stor utfordring i samtida. Na-
turleg nok vart dette også teke 
opp av teologar, både interna-
sjonalt og i Noreg.

– Innanfor kyrkjeleg miljøe-
tikk – slik som i Bispemøtet og 
etter kvart Kyrkjemøtet – har 
det vore eit gjennomgåande ho-
vudfokus på kva ein kan kalle 
ein skapings–forvaltar–modell. 
Det vil seie ei idérekkje med vekt 
på at Gud har skapt alt, eig alt og 
vil at menneska skal ta vare på 
det på vegner av han, seier Tom-
ren.

Han viser til at dette kjem til 
uttrykk allereie i den første bi-
speuttalen om miljø som kom i 
1969, på initiativ frå dåverande 
Borg–biskop Per Lønning.

proVosert fraM
Den unge Lønning kom inn i 
bispetenesta etter å ha site på 
Stortinget for Høgre. Tomren 
meiner det ikkje er tilfeldig at 
nettopp han løfta fram miljøte-
matikken.

– Dei kyrkjelege uttalane om 
miljø har alle kome som respons 
på ytre politiske debattar, seier 
han.

Dermed meiner han miljø-
teologien er blitt «provosert 
fram». Men han synest kristne 
tenkjarar ikkje har reflektert 
kritisk nok over føresetnadene 
dei har gått inn i debatten med.

Tore Hjalmar Sævik 

– Kyrjeleg 
miljøkamp 
provosert 
fram av  
politiske  
debattar 

les i morgon:  
Kristne leiarar 
svarer på tomrens 
utfordring
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