Tor Martin Synnes
SKAPERVERKETS DAG
Familiegudstjeneste i Fjellhamar kirke søndag 20. april 2008
Matteus 6,25-34
1. Mosebok 1,26-2,4

1.

2.

INNGANGSORD
• Velkommen hit til familiegudstjeneste i Fjellhamar kirke på 4. søndag etter
påske. Vi skal feire skaperverkets dag. Og det passer jo utrolig bra, nå som
våren endelig er kommet og sola varmer oss igjen. Bort med cherooks og
tjukke jakker og frem med joggesko og sykkel! I gudstjenesten i dag skal vi
synge, lese, fortelle om og takke og be for jorda vår. For havet, lufta og alt som
lever. Også deg og meg. Vi skal feire skaperverket vårt! Er dere klare for det?
• Når Gud hadde skapt verden med alt sammen, og med mennesket på toppen
som til og med ligner på Gud, da så han seg rundt og sa: Dette er jo helt
fantastisk. Det er overmåte godt. Tror dere han vil sagt det samme i dag?
•
ÅPNINGSORD
Prest:
Gud, du som har skapt hele den fantastiske jorda. Gud, du som elsker
alle barn, ungdommer, voksne og gamle. Gud, du som vil at vi skal ha
det fint sammen på jorda.
Alle:

For deg bekjenner vi at vi er med på å leve på en måte som ødelegger
livet på jorda. Når isen smelter der den ikke skal smelte, når klimaet
endres, når vann, luft og jord forurenses: Tilgi oss vår skyld i Jesu
Kristi navn.

Prest:

Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører
Herren til. For Han har grunnlagt jorden på havet, reist den over
strømmene i dypet.

Barn:

Alle deler av jorden er hellig. Alt som berører jorden, berører jordens
barn. Dette vet vi, at jorden ikke tilhører oss.

Alle:

Vi tilhører jordens vev.

Barn:

Det vet vi, at alle ting hører sammen

Alle:

som blodet forener en familie.

Barn:

Dette vet vi, at hva vi gjør mot veven

Alle:

det gjør vi mot oss selv.

Prest:

Store, Gud, du har skapt hele universet og alt liv på jorden. Du har

skapt oss i ditt bilde. Vi er dine barn og er til for hverandre.
Alle:
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Vi overgir våre liv til deg, Gud. Fyll oss med godhet, la oss bli til
velsignelse.

FORBØNN
• Takk store Gud, for den vakre, blå jordkloden vi lever på og som svever så
elegant rundt i ditt kjempestore univers. Takk for våren med blomster og grønt
gress, for joggesko, sykler og sola som varmer. Vi skjønner ikke så mye av
hvor fantastisk alt er skapt og henger sammen. Men vi takker deg for
skaperverket, Gud, og tenner et lys fordi vi er glade for jorda vår.
• Vi ber deg, snille Gud, om å tilgi oss fordi vi lever på en måte som gjør jorda
syk. Hjelp oss å orke og forandre på noen ting så vi forurenser mindre. Hjelp
oss å se at det er viktig at alle gjør litt hver. Vi ber deg for politikere og ledere
at de skjønner at jorda er i ferd med å bli syk, og gjør det de kan for å hjelpe til.
Vi tenner et lys for jorda som holder på å bli syk.
• Takk, kjære Gud, for at du er glad i oss uansett. Takk for at vi kan vite at du vil
være med oss også om 10 år og om 100 år. Takk for familien vår og vennene
våre. Takk for all moro vi har når vi leker og gjør ting vi trives med. La oss
ikke være redde for fremtiden, men hjelp oss leve godt og rett i dag så vi alle
andre for det godt i morgen. Vi tenner et lys for kjærlighet og håp.

PREKEN
1.

BØTTENE ER MED!
 Hei! Tok med meg bøttene mine i dag! Eller rettere sagt – de krevde å få være med.
Særlig søppelbøtta var meget klar. Han hadde fått med seg at vi skal ha sånn Ruskenaksjon etter gudstjenesten hvor vi skal rydde opp rundt kirka. Han så meg rett i øya og
sa: ”Hvis jeg ikke får være med i kirka vil jeg aldri være med i kirka igjen!” Men så
klart kan søppelbøtta få være med. Men da var det to som hissa seg opp og mente det
var skikkelig urettferdig – nemlig kranglebøtta og bråkebøtta. Så da måtte jeg jo ta
med de også. Hva sier du, kranglebøtta – at det var bråkebøtta som protesterte mest og
bråka mest? Hva – det er ljug? Hallo – hallo, nå tar vi det litt pent. Vi er i kirka nå.
 En som ikke ble med kan dere vel tenke dere selv? Jålebøtta. Og like greit er det. Hvis
jålebøtta får søppel oppi seg blir hun verre enn bråkebøtta og sutrebøtta til sammen.
 Og så begynte sutrebøtta å grine og ble med, og …. Hvor er du hen da? I alle dager, du
var jo her nettopp. Der var du. Det er surrebøtta. Jeg sa han må holde seg hos meg hele
tiden men det greier han jo ikke. Så derfor syns jeg det var nok å holde styr på i dag.
 Men da skal jeg lese dagens bibeltekst, og da må dere høre godt etter…. Dere to! Da
blir jeg nødt til å flytte kranglebøtta og bråkebøtta fra hverandre. De gir seg jo ikke.

2.

BIBEL OG BØNN
 1. Mos 1,26-2,4
 Dette er fortellingen om når Gud skapte verden og alt som finns der. Av planter og
dyr. Og det er ikke lite. Og til slutt mennesket. Også sier han til slutt: ”Og se, det var
overmåte godt!” Det var super bra!

3.

LOVPRISE SKAPERVERKET!
 Nå er det jo blitt vår. Med sol og litt varmere vær. Med joggesko og sykler. Med
hoppetau og uten jakke. Er det sånn med dere at dere blir i bedre humør? Smiler og ler

og er klar for å leke? Naturen er litt sånn, også syns jeg. Alle trær og blomster og
busker er klare for å leke. Og til å pynte seg med blader og fine blomster. Dyrene
spretter rundt og blir litt smårare de også. Og fugler og insekter begynner å surre rundt
og finne på mye gøy. Som å gi oss myggstikk
 Hva sier du bråkebøtta? Du husker da jålebøtta fikk måkebæsj på seg. Det gjør jeg og!
4.

MENNESKET SKAPT I GUDS BILDE
 Og det på toppen av det hele skapte Gud det beste av alt. Vet dere hva det var? Ja,
mennesker. Hva sier du kranglebøtta? Nei, det var ikke bøtter. Men bøtter er noe av
det fineste mennesker har laget. Mennesket skapt Gud i sitt bilde. Som et avbilde av
seg selv. Vi mennesker ligner rett og slett på Gud. Vet ikke hva det helt betyr annet et
at det er noe ved deg og meg som minner om Gud.
 Jeg kunne si mye fantastisk om naturen. Om skitur en stille solfylt morgen inn i
snødekte skoger. Eller ute på sjøen en varm sommerkveld i det sola er på vei ned. Og
fisken napper!! Men aller best er jo mennesket. Tenk på familien din. Mamma, pappa,
og søsken. Tenk så mye moro og så mye fint det er med dem. Ja, det er noen dumme
ting også. Men når jeg tenker på familien min, kona mi Eli og barna mine Ole Martin,
Edvard og Solveig, og alt vi har gjort sammen da blir jeg helt rar inni meg. Det er det
beste som har hendt meg. Selv om vi krangler og blir sure. Og leke med ungene mine
er topp. Og å leke med pappa har i hvert fall vært helt topp. Eller mamma. Eller er
mamma aller best å kose seg med? Å, tenk på vennene dine. Alt gøy du gjør med dem.
Hva er det beste dere gjør med dem?
 Mennesket er fantastisk. Skapt i Guds bilde – det beste han skapte. Men vi er ikke
Gud. Vi bare ligner litt på han på en eller annen måte.

5.

JORDA ER SYK
Men her har vi mennesker ofte gjort feil. Vi som ligner på Gud og er skapt i hans
bilde, begynner så lett å tro at vi er Gud. Eller i hvert fall oppføre vi oss sånn. Det har
skjedd mange, mange ganger. Også i dag. Vi tror vi kan bestemme over liv og død.
Det kan bare Gud. Vi tror vi kan bestemme om hvem som skal få leve og når folk skal
dø. Hvis det fortsetter så har ikke vi noe syng-med-oss-kor snart.
Også mot naturen og alle dyrene oppfører vi oss som om vi er Gud. Som om vi kan
gjøre hva vi vil. Tror vi har kontroll på det vi gjør og hva som da skjer med jorda. Men
det stemmer ikke. Vi er ikke Gud, vi bare ligner. Gud har bedt oss ta vare på jorda.
Ikke bruke den opp. Gud vil vi skal stelle godt med hele skaperverket. Ikke bare oss
selv.
Hva sier du, sutrebøtta? Ja, da. Vi mennesker har gjort mange dumme ting mot bøtter
også, ja. En gang var det noen som rev av hanken din bare på tull. Uff, da…
Det største og alvorligste problemet for jorda er all forurensingen vi slipper ut. Rundt
jorda ligger det passe tykt lag som er som en jakke rundt jorda. Den slipper litt varme
ut og holder litt tilbake. Akkurat passe tykk jakke. Når vi forurenser og slipper masse
gasser CO2, så blir det laget tykkere. Jakka jorda har på blir tykkere. Og da slippes
mindre varme ut og mer varme holdes tilbake. Det gjør at jorda får feber. Snøra
renner, dvs isen smelter og det blir masse regnvær og flom. Jorda hoster og nyser, det
vil si det blir stormer og tyfoner, og jordskjelv.
Vi mennesker mener vi trenger så mye energi. Til alle bilene, til TV og data, til
vaskemaskiner, flyreiser og kjøleskap. Til å ha det varmt i huset. Og mye av det er jo
viktig. Men kort sagt, når vi lager energi lager vi også mye CO2-gass. Når vi kjører
masse bil og fly blir det masse CO2-gass som gjør jorda sykere. Og den gassen vi
lager i dag den blir ikke bort på mange tiår.










 Vi må rett og slett lage mindre CO2-gass. Hvis alle gjør litte gran hver så gjør vi
kjempe mye til sammen! Det er det beste. Hvis vi alle lar bilen stå en gang eller to mer
i uka, hvis vi bruker litt mindre strøm i huset vårt i måneden, hvis vi kjøper litt færre
ting, leker, og heller bruker noe om igjen så blir jorda og Gud kjempeglad. Skal vi
prøve på det, alle sammen!!?? Lurer på hvor fort vi kan gjøre jorda litt friskere?
6.

LOVPRISE SKAPEREN
 Skaperverket – jorda, havet, trær og blomster, dyr og mennesker – er fantastisk. Det
kan vi se bare ved å se på hverandre. Se på han eller hun ved siden av deg. Er ikke det
fantastisk bra? Og når vi går ut etterpå for vi se litt av resten av det herlige
skaperverket.
 Har dere tenkt på at dere blir pappaer og mammaer en gang? Og at dere en dag også
blir besteforeldre? Kanskje jeg er det om mindre enn ti år? Men hadde det ikke vært
fint om den jorda de levde på var like fin som den er i dag? Og ikke kjempesyk og
dårlig? Da må vi være med å sørge for at jorda holder seg frisk.
 Det beste vi gjør da er å huske på at det er Gud som er Gud. Og ikke vi. Vi ligner bare
litt. Vi skal ta vare på skaperverket ikke herje med det. Gud er den store og allmektige
som har skapt jorda, som kjenner den og som vet hva den tåler og hvordan den skal
behandles. Vi er en del av skaperverket. Gud alene, og bare han, står over alt sammen.
 La oss lovprise han som er den eneste Gud, vår fantastiske skaper.

