
6 Nyhet onsdag 09. juli 2014

Skeptisk til 
«grønn tråd» 
i forkynnelsen
I gårsdagens Dagen tok miljø-
prest Tom Sverre Tomren et opp-
gjør med den kristne forvalter-
tanken slik den er blitt utformet 
og brukt de siste tiårene. Han me-
ner blant annet den stimulerer 
en tro på at mennesket er utenfor 
naturen og har rett til å råde over 
den. I stedet vil han fremheve at 
mennesket skal verne naturen. 
Bakgrunnen for utspillet er et 
doktorgradsarbeid som Tomren 
nettopp har fullført ved Misjons-
høgskolen.

– Det er spennende og fortje-
nestefullt at Tomren etterprøver 
hvordan kristne forstår og be-
grunner et kristent miljøengasje-
ment, sier Sverre Bøe. 

Han er professor i Det nye testa-
mente ved Fjellhaug Internasjo-
nale Høgskole.

– Alt for ofte slenger kristne om 
seg med politisk korrekte ord uten 
noen rørende dybde. I verste fall 
blir det små vimpler en vifter med 
for å vise at en følger noenlunde 
med i tiden, sier Bøe.

Forsvarer Forvalter-
tanke
Professoren får støtte av Rolf Kjø-
de, teolog, tidligere generalsekre-
tær i Normisjon og påtroppende 
leder for kurs– og oppdragsvirk-
somheten ved NLA Høgskolen.

– Jeg har et sosial–etisk enga-
sjement som er rimelig likt det 
Tom Sverre har, men jeg mener 
han blir for lettbent å ta oppgjør 

med forvaltertanken. Det er ikke 
den som er problemet, men at vi 
har begynt å se oss som herrer og 
herskere i skaperverket. Forvalte-
ren er satt til å gjøre Herrens vilje, 
understreker Kjøde.

Han ser grunn til å minne om at 
mennesket er skapt av jorden, slik 
Tomren gjør. Men Kjøde mener 
det samtidig må trekkes en grense 
mot østlig religion og filosofi, der 
enheten mellom alt det skapte blir 
sterkt betont. I kontrast til dette 
fremhever Kjøde Bibelens ord om 
at mennesket er skapt i Guds bil-
de.

– Vi er en del av naturen, men 
også satt til å være noe overfor ska-
perverket for øvrig, sier Kjøde.

Dette perspektivet synes han 
Tomren nedtoner for mye.

takknemlig For pietisme
Ut fra Bibelen mener både Bøe 
og Kjøde det er opplagt at kristne 
skal verne om naturen etter beste 
evne.

– Det er nettopp Guds verden. 

Når Gud legger så stort arbeid i 
å skape og oppholde verden, kan 
ikke kristne forakte naturen, sier 
Bøe, og fortsetter:

– Jeg gleder meg stort over at 
Tomren tør utfordre oss som en-
keltmennesker omkring flyreiser 
og ferier. Og så fint at han tør trek-
ke frem pietistisk nøysomhet som 
et miljøideal!

Bruker gul tusj
Bøe synes Tomren har et godt po-
eng i at forvaltertanken ofte mis-
forstås som om mennesket sto 
utenfor naturen. Fjellhaug–lære-
ren mener Romerbrevet 8, 18–24 
og 1. Mosebok 2 viser noe annet.

– Men ingen må spille 1. Mose-
bok 2 ut mot 1. Mosebok 1, poeng-
terer Bøe.

Tomren forklarte overfor Da-
gen at han mener versene der Gud 
ber mennesket legge jorden un-
der seg og råde over skaperverket, 
ikke er det man trenger å marke-
re med gul tusj i dag. Sverre Bøe 
fremholder derimot at disse orde-

ne «skal lyde helhjertet sammen 
med budet om å dyrke og passe 
jorden» i 1 Mosebok 2,15. 

– I møte med gudsfornekten-
de darwinisme og hedensk pan-
teisme bør vi absolutt fortsette å 
bruke gul tusj under 1. Mosebok 
1 for nettopp å fremheve versene, 
sier Bøe.

– Og vi må ikke underslå at Gud 
uttrykkelig har sagt at mennesket 
skal få spise av alt som lever og rø-
rer seg, sier han og viser til 1. Mo-
sebok 9,3.

uenige om sentrum
Tomrens ønske om å forankre 
miljøengasjementet i andre og 
tredje trosartikkel – troen på Je-

sus Kristus og Den hellige ånd – er 
Bøe mer kritisk til.

– Her finner jeg tankene hans 
i beste fall uklare. Hvor i Bibelen 
kobles det fra Jesu inkarnasjon 
og til vern om det skapte? Mener 
Tomren virkelig at Bibelens for-
kynnelse om Kristus, Ånden og 
frelsen plasserer hele miljøfoku-
set i sentrum? spør Bøe.

Frykter havari
Mest betenkt er Bør likevel over 

Professor roser miljøprest for å fremme kristent 
engasjement for naturvern, men frykter 
forskyvning av troens tyngdepunkt.
 Tore Hjalmar Sævik       tore.hjalmar.saevik@dagen.no       toresaevik

 ● vi er en del av 
naturen, men også 
satt til å være noe 
overfor skaperver-
ket for øvrig
Rolf Kjøde
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re Bøe kan ikke 
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 Gudvangen 

NaturverN: Miljøbiskop Tor 
B. Jørgensen mener Tom Sverre 
Tomren gir Den norske kirke et 
verdifulle impulser.

– Jeg er nok litt usikker på om 
jeg er fullt så kritisk som Tomren 
til selve forvalterbegrepet, men 
jeg ville supplert forvalteransvar 
med ord som ydmykhet og re-
spekt, sier Jørgensen.

Han mener dette avspeiler en 
grunntanke i både skapelsesbe-
retningen og Bibelen forøvrig. 

miljø i høytidene
Nettopp mangelen på ydmykhet 

og respekt er ifølge biskopen kjer-
nen i vår tids miljøkrise.

– Vi vil ikke se konsekvensene 
av vår egen overflod og vårt eget 
begjær. Det fører til et helt una-
turlig overforbruk og misbruk 
som naturen som vi er en del av, 
sier han.

I likhet med Tomren mener han 
miljøperspektivet må være en di-
mensjon i hele livsmønsteret og 
livsførselen for kristne og kirkens 
forkynnelse.

– Det må inn i all forkynnelse, 
ikke bare på spesielle miljødager 
i året. Den er også aktuell til jul, 

påske og pinse, sier han.
I den pietistiske tradisjonen 

som har preget norsk kristenliv, 
finner Jørgensen mye bevissthet 
om omsorgen for nesten og ansva-
ret for å leve et troverdig liv.

– Men naturdimensjonen har 
vært veldig underkommunisert, 
sier han.

ikke Betenkt
Biskopen ser dette som en kon-
sekvens av at skaperverket gjen-
nom vitenskapelige oppdagelser 
er blitt «avmytologisert», slik at 
man ikke lenger tenker at Gud er 

like umiddelbart involvert i vær og 
andre naturfenomener. I tidligere 
tider ser han denne dimensjonen 
tydelig blant annet i diktningen til 
Petter Dass.

– Det gjør at vi har glemt å snak-
ke så tydelig som vi burde om at 
vi er en del av skaperverket og det 
medansvar vi har, sier Jørgensen.

– Det store frelsesverket, med 
inkarnasjonen, korset og opp-
standelsen, er det grunnleggende 
temaet som kirken ikke kan slut-
te å forkynne. Det er selve kirkens 
fundament, fastslår Jørgensen.

Men han mener dette utgjør en 

stor temakrets med mange ele-
menter. 

– Vi må ikke spille disse ut 
mot hverandre, men holde dem 
sammen til en stor regnbue, som 
er det vakre bildet Gud viste No-
ah, sier Jørgensen.

Han er spent på om Tomrens ar-
beid kan få betydning for hvordan 
kirken tenker om forvalterbegre-
pet, hele naturteologien og prak-
tiske livsførsel.

Tore Hjalmar Sævik 

Biskop takknemlig for utfordring til miljøforkynnelse
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