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«Menneskets rikeste stunder på jorden er de øyeblikk der vi 

deler Guds glede over det myldrende livet i alt Han har skapt. Vi 

står dypt grepet av en verden som fantes og fungerte 

fullkomment lenge før oss og uten oss. Vi kjenner dyp 

takknemlighet for at også vi noen ti-år får slå opp våre telt 

herunder Nordstjernen, og være vitne til det brusende 

skuespillet på skaperverkets vidåpne teltplass,  

– midt i den kosmiske katedral.»
1 
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friluftsgudstjenester jeg har holdt.  

 
                                                           
1
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1. Innledning 

 
1.1. Ny gudstjenestereform 
 

I 2012 ble det innført en ny gudstjenestereform i Den norske kirke. Det er blitt lagt 

ned mye arbeid i hvordan en gudstjeneste skal være. Mye er blitt diskutert, og mye er 

prøvd ut, og de fleste menighetene har etter hvert fått på plass en ny ordning. Disse 

nye gudstjenestene er først og fremst tenkt for kirkerommet. Rammene er i 

utgangspunktet gitt, og de er fastlagt. Gudstjenestereformen var ment som en 

fornyelse i kirken til glede og oppblomstring av gudstjenestelivet. Målet er ikke lett å 

nå. Tallet på gudstjenestedeltakere er dessverre synkende. Det tar tid å innføre noe 

nytt. 

Parallelt med dette er det stadig flere menigheter som prøver seg på gudstjenester 

på nye steder, de aller fleste ute. Flere steder har det foregått en stille 

gudstjenestereform og en oppblomstring uten at det er kanskje har fått så mye 

oppmerksomhet. Dette kan komme av at det har vært en stille utvikling som har vært 

naturlig på de forskjellige stedene. Det har ikke vært en sentralstyrt plan. Resultatene 

er ikke målt og veid, og de er ganske usynlige når det gjelder deres eksistens og 

betydning. Men mange opplever at disse gudstjenestene trekker mye folk, og de er 

kjærkomne i lokalmiljøet. Det er både min og andres erfaring som jeg vil komme 

tilbake til.  

Hvorfor skal vi holde friluftsgudstjenester? Hva oppnår man ved å feire gudstjeneste 

ute som en ikke oppnår inne? Hva er det i den kristne skapertroen som gjør at vi 

gjerne kan holde gudstjenester ute?  Dette ønsker jeg å undersøke. 

Jeg har selv ofte blitt fascinert av naturens mangfold, skjønnhet og intensitet. Og jeg 

har mange ganger erfart hvordan den setter meg på sporet av viktige ting, hvordan 

den får meg til å tenke, og hvordan den får meg til bare å være. Den får meg til å 

være i øyeblikket, samtidig som den også får meg til å samle kreftene. Å leve i 

nærkontakt med naturen har i stor grad formet meg mye som menneske. Det har 

med hele meg å gjøre: tro, identitet, glede, fornyelse og utfordring. Naturen og 

naturkreftene berører livet. 

Dette har mye med min tro å gjøre. Derfor har jeg alltid prøvd å finne uttrykk for min 

tro i naturen, og min tro har blitt næret i naturen.  

Overalt hvor jeg har arbeidet som prest, har vi feiret gudstjenester ute. Jeg har funnet 

mange anledninger og fine steder å ha friluftsgudstjenester, og jeg har prøvd å 

tilpasse gudstjenestene etter naturens invitasjon. 

Den allmenne erfaringen og min egen erfaring gjør at jeg har lyst til å reflektere mer 

over dette slik at denne innsikten også kan komme andre til gode.  
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Harry Månsus sier i boken Den kosmiske katedralen2 at vi er skapt i Guds bilde, og at 

det betyr at vi har en bølgelengde og en klangbunn i vårt indre for å kunne 

kommunisere med Gud selv. Han sier videre «Menneskets rikeste stunder på jorden 

er de øyeblikk der vi deler Guds glede over det myldrende livet i alt han har skapt.»3  

Det er noe av denne gleden jeg ønsker å dele med andre ved å feire gudstjenester 

ute under åpen himmel. 

Både fra et personlig perspektiv og fra et kirkelig perspektiv tror jeg at er viktig å 

legge til rette for friluftsgudstjenester.  

Mange i Norge har nærmest et religiøst forhold til naturen, og oppsøker den når de 

skal hente nye krefter og kjenne at de er i sitt rette element. Mange i Norge har det vi 

kan kalle en sterk naturfølelse. Den er sterkt til stede. Samtidig ser vi at vi også i 

Norge fjerner oss mer og mer fra naturen i det daglige. Naturen har ikke blitt vårt 

førstevalg for å overleve, for maten vår kan vi kjøpe i butikken. Vi er heller ikke så 

avhengig av den for å komme oss av gårde, for vi kan bare sette oss i en bil å kjøre, 

nesten uavhengig av været. Men vi søker likevel mot naturen. Vi ønsker å lade 

batteriene. Vi ønsker frisk luft. Vi ønsker rekreasjon. Vi ønsker noe som er 

annerledes eller kanskje opprinnelig. Vi kan kalle det en livsstreng som vi ikke ønsket 

å bryte helt med. Bevisst eller ubevisst ønsker vi å opprettholde en forbindelseslinje 

til naturen og holde kontakt med det skapte. Hva er det man finner i naturen? Hvorfor 

søker menneskene tilbake? Hvorfor har det aldri vært så mange medlemmer i 

turistforeningen som nå?  Svaret er vel mangfoldig, men det er ingen tvil om at 

mange søker ut i naturen for å få nye krefter, få hverdagen litt på avstand og for å 

søke noe som har med stillhet og ro å gjøre. 

I den nye gudstjenestereformen berøres friluftsgudstjenester lite, og det har vært et 

savn. 

Det er ikke skrevet så mye om «friluftsgudstjenester» i faglitteraturen, så i min første 

hoveddel ønsker jeg å se på grunnleggende faktorer som omhandler Gud, 

menneskene og naturen i skriftlige kilder. De praktiske erfaringene deler jeg i den 

andre hoveddelen. Her forteller jeg om konkrete friluftsgudstjenester og hvordan de 

blir gjennomført. Jeg oppsummerer undervegs, og i den siste hoveddelen drøfter jeg 

erfaringene og kunnskapen som er kommet fram – og hvordan de kan vise oss 

vegen videre. 

 

 
 
 
 

                                                           
2 Månsus 1997, s. 24–25 
3 Månsus 1997, s. 26 
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1.2.  Problemstilling 
 

2. Hvilken teologiske begrunnelser og kirkelige tradisjoner har vi for å feire 

gudstjeneste ute? 

3. Hvilken sider av den kristne skapertroen gjør at menneskene lettere tiltales 

ute?  

4. Hva skal til for å få en meningsfull friluftsgudstjeneste? 

5. Hvilke aspekter kan friluftsgudstjenester tilføre gudstjenestelivet i Den norske 

kirke?  

 

 

 

1.3. Metode 

Jeg vil bruke både en tematisk tekstanalyse der jeg ser på forholdet mellom naturen, 

Gud og mennesket i ulike skriftlige kilder. Deretter vil jeg gi uttrykk for en 

erfaringsbasert refleksjon over egne og andres erfaringer med bruk av naturen i 

gudstjenestelige sammenhenger. I den erfaringsbaserte delen vil jeg bruke tre 

begreper: relasjon – lek – anledning for å reflektere over mine funn og erfaringer. 

Begrepene er basert på Martin Modeus’ bok Menneskelig gudstjeneste (2007). I siste 

hovedavsnitt vil jeg drøfte funnene fra både de skriftlige kildene og de 

erfaringsbaserte funnene, og jeg vil komme med forslag til en revidert praksis. 

De kursiverte ordene i bibelsitatene er mine uthevinger. 

 

1.4. Kilder 

For det første bruker jeg skriftlige kilder med spesiell vekt på Bibelen, både Det 
gamle og Det nye testamentet. Jeg bruker stoff fra kirkefedrene Ireneus og Augustin. 
Jeg bruker også annet kirkehistorisk materiale, blant annet fra den keltiske 
tradisjonen.  
 
For det andre bruker jeg mine egne erfaringer som kilde. Gjennom mange år som 
prest har jeg holdt utallige friluftsgudstjenester på ulike steder. Dette har ført til 
mange erfaringer og bred kunnskap om temaet.  
 
For det tredje deler jeg erfaringer om friluftsgudstjenestenes plass fra tre andre 
prester, og fra retreatstedet Lia Gård.  
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2. Teologisk grunnlag: Bibelstoff, teologi- og      
kirkehistorie  

 

2.1. Innledning 

I min første hoveddel ønsker jeg å se på grunnleggende faktorer som omhandler 

Gud, mennesket og naturen i skriftlige kilder. Jeg vil undersøke dette ved å gå til 

kildene i det bibelske materialet og se på hvordan Gud bruker naturen i Det gamle 

testamentet for å få menneskene i tale, for å vise hvem han er og hvordan han 

handler. Og jeg vil se på bruk av naturen i Salmenes bok. Deretter vil jeg se på 

hvordan Jesus i Det nye testamentet bruker naturen som sted for sin forkynnelse og 

sin virksomhet, og også hvordan han bruker naturen som tema i sin forkynnelse.  

Deretter vil jeg gå til teologi- og kirkehistorien for å se på hvordan man har tenkt, 

skrevet og handlet i forholdet til naturen. Hvordan er det historiske og teologiske 

belegget for en aktivitet som inkluderer naturen i gudstjenestefeiringen, og hvordan 

er det eventuelt blitt gjort? Herunder vil jeg også se på viktige elementer i utviklingen 

av gudstjenestefeiringen fra Det gamle testamentet og fram til den kristne kirke. Jeg 

vil også hente inn grunnleggende stoff fra kirkefedrene Ireneus og Augustin og se 

hvordan man tenkte om naturen i den første kristne tiden. Jeg vil undersøke den rike 

keltiske tradisjonen. Til slutt vil jeg i dette avsnittet også trekke inn eksempler fra den 

norske salmeskatten og se hvordan salmedikterne bruker naturen i sitt poetiske og 

teologiske arbeid.  

 

2.2. Naturen i Det gamle testamentet 

2.2.1. Skapelse 

Når vi skal se på hvordan menneskets nærhet til naturen beskrives i Det gamle 

testamentet beskriver, må vi starte med den store grunnfortellingen i Bibelen: Guds 

skapelse av verden og menneskene i Første Mosebok. Her ser vi hvordan Gud tar 

initiativ til verdens skapelse, og vi ser at han vil ha mangfoldet i den. Han skaper de 

store linjene; hav og himmel og jord, og han skaper planter, fugler og dyr. Gud gleder 

seg over det, og ser at det er godt. Den sjette dagen skaper han fe og ville dyr, og så 

skaper han mennesket. Han sier: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner 

oss».4  Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Han 

gav dem tillit med en gang, og satte dem til å råde over fiskene i havet og fuglene i 

himmelen og mye mer. Det var en nærhet til skaperverket, og menneskene var en 

del av det skapte. Mennesket fikk en mellomposisjon mellom Gud og resten av den 

                                                           
4
 1  Mos 1,26 
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skapte verden. Det fikk et oppdrag av Gud: «Fyll jorden og legg den under dere».5  

Samtidig fikk mennesket en spesiell oppgave, nemlig å sette navn på alt i naturen. 

Det navnet mennesket gav dyr og fugler og alt levende, det fikk de.6 Menneske var 

med på å navngi verden, og naturen ble også dermed til «tekst». 

2.2.2. Utenfor hagen 

Mennesket er ikke lydhørt overfor Gud og hans grenser, men trår over dem.7 

Mennesket blir fordrevet. Det dør ikke, men slitet utenfor paradis har begynt. «Med 

svette i ansiktet skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du 

tatt. Støv er du og til støv skal du vende tilbake».8 I de første kapitlene i Bibelen blir vi 

kjent med menneskets tilknytning til jorden. Både nærheten og tilhørigheten, men 

også fordrivelsen, slitet og det vanskelige. Dette ligger som en grunnfortelling 

gjennom hele Bibelens skrifter. Gud har ikke gitt opp menneskene, og han sørger 

fortsatt for dem, men det er ikke lett. Men lengselen ligger der. Når kan jeg komme 

tilbake? I Salme 42 er lengselen beskrevet slik:  

 2 Som hjorten lengter etter bekker med vann, 

                lengter min sjel etter deg, min Gud. 

           

      3 Min sjel tørster etter Gud, 

                etter den levende Gud. 

               Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? 

         

Lengselen ligger der, drømmen om paradis, men slitet har begynt. Men kanskje også 
vandringen hjem. 
 

2.2.3. Gud åpenbarer seg for patriarkene  

Gud åpenbarer seg i Bibelen på ulike måter. Et nytt kapittel begynner da Gud kaller 

Abram til å bryte opp og bli med ham på en vandring i ukjent landskap.9  Han blir 

bedt om å se opp på stjernene for å se hvor stor slekten hans skal bli. De blir mange!  

Abraham får besøk av Guds utsendinger,10 og det blir stelt i stand et måltid som 

spises under et eiketre sammen med gjestene. Det er nå Abraham og Sara får høre 

at de skal bli foreldre. 

Abraham blir far til Isak, og Isak får sønnene Jakob og Esau.  

Det blir ufred mellom Jakob og Esau, og Jakob må rømme fra sin bror. På vegen 

gjennom ødemarken legger han seg ned for å sove.11 Da drømmer han at han ser en 

stige, og at Guds engler stiger opp og ned på den. Da han våkner, sier han: «Her er 

                                                           
5 1 Mos 1,28 
6 1 Mos 2,19–20 
7 1 Mos 2,2–3   
8 1 Mos 3,19 
9 1 Mos 12 
10 1 Mos 18,1–8 
11 1 Mos 28,10–19 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_3link%22,%20%22ref1_4_3%22);
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Guds hus, her er himlens port.» Han reiser en stein og heller olje på den, og han 

kaller stedet for Betel. Der ute i ødemarken blir et gudshus til, under åpen himmel. 

For Betel betyr Guds hus. Jakob erkjenner at her er Gud, midt ute i ødemarken.  

Kanskje det er nettopp en slik erfaring som gjenspeiles i Salme 139: 

 7 Hvor skulle jeg gå fra din pust, 
               hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? 
           
      8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der, 
                legger jeg meg i dødsriket, er du der. 
           
      9 Tar jeg soloppgangens vinger 
               og slår meg ned der havet ender, 
           
     10 da fører din hånd meg også der, 
                din høyre hånd holder meg fast. 
           

Denne salmen forteller at Gud er alle steder. Det er ikke ett sted menneske kan gå 
eller flykte til som Gud ikke kjenner og der Gud ikke er. Det gjelder i himmelen og i 
dødsriket; det gjelder der solen går opp og der solen går ned. Det gjelder det store 
landskapet som øyet ser, men det gjelder også det indre landskapet som øyet ikke 
ser, det som er inne i mennesket og som mennesket kan oppleve som et «mørke». 
Men heller ikke i det mørket er mennesket aleine.  
 

11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg 
                 og lyset omkring meg bli natt.» 
           
12 Men mørket er ikke mørkt for deg, 
          natten er lys som dagen, mørket er som lyset. 

 
 

Vi kan si at patriarkene, Abraham og Isak og Jakob, ble kjent med verden, både den 

ytre og den indre, og på den måten ble de kjent med Gud. De ble kjent med Gud ved 

å gjøre seg kjent med verden og ved å leve i den. Og det viktige var at Gud gjorde 

seg tilgjengelig og erkjennbar. 

De begynte å få en historie sammen; det er det avgjørende. Abraham kan ikke 

fortelle sin historie uten å fortelle om Gud. Det samme gjelder Isak og Jakob. Og de 

begynte å se at alt henger sammen. Abraham ble kalt til et ukjent land, men han fikk 

erfare at der var Gud. Isak holdt på å bli et offer, men Gud reddet ham. Jakob fikk 

mot til å leve da han var ved sitt livs grense og hadde flyktet ut i ødemarken.  

Alt henger sammen. Gud var ved naturens grenser og sjelens grenser. Var de langt 

vekk fra seg selv eller sin familie, i ødemarken eller i ukjent land, så var likevel Gud 

der. Dette ble avgjørende erfaringer for patriarkene. På den måten fikk de noen 

grunnleggende historier om Gud. Slik kom Gud til dem. Slik åpenbarte Gud seg både 

gjennom naturen, og på tvers av naturen.  

 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_8link%22,%20%22ref1_4_8%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_9link%22,%20%22ref1_4_9%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_11link%22,%20%22ref1_4_11%22);
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2.2.4. Ørkenen og fjellet  

I Det gamle testamentet så ser vi gang på gang at ørkenen og fjellet spiller en viktig 

rolle.  

 

2.2.4.1. Moses i ørkenen 

Moses fikk en stor oppgave: Å føre israelsfolket tilbake til Det lovede land. Guds 

hellige kall møter Moses ute i ørkenen. Moses er ute for å gjete sauer for svigerfaren. 

Da kommer han til den andre siden av ørkenen, Horeb. Plutselig ser han en 

brennende tornebusk som ikke brenner opp. «Ta skoene av føttene, for stedet du 

står på er hellig grunn».12 Dette blir en opplevelse av Guds hellige nærvær på fjellet. 

Og Gud talte, og han gav Moses et oppdrag. Han skulle føre israelsfolket ut av 

slaveriet. Den brennende tornebusken var et tegn på Guds nærvær, og han hørte: 

«Jeg er, har sendt deg.» Det var konkret og spesielt på samme tid. Det var Moses’ 

første møte med Gud i ørkenen og på fjellet, og det skulle bli flere. 

I 40 år ble Moses leder for folket gjennom ørkenen på veg til Det lovede land. 

Gjennom vandringen bruker Gud naturen mange ganger for å vise sin kraft og 

allmakt. Gud lager en veg for Moses og folket gjennom Rødehavet, og Gud gir 

Moses en stav som han kan slå med på klippen så vannet renner ut. Guds 

velsignelse bokstavelig talt regner ned fra himmelen da folket er sultne og begynner 

å lengte etter kjøttgrytene i Egypt. Hver morgen er det manna i ørkenen som de kan 

samle og lage brød av, og det er vaktler som faller ned over leiren som de kan spise. 
13 Gud handler med naturen, for folket. Han er med dem i ørkenen.  

 

2.2.4.2. Moses på fjellet 

Den store paktinngåelsen som er så viktig i vandringen i ørkenen, er knyttet til 

Sinaifjellet. Det står: «Så gikk Moses opp på fjellet, og skyen dekket fjellet. Herrens 

herlighet hvilte over Sinaifjellet, og skyen dekket det i seks dager. Den sjuende 

dagen ropte Herren på Moses fra skyen. Israelittene så Herrens herlighet som en 

fortærende ild på fjelltoppen. Så gikk Moses inn i skyen og opp på fjellet. Og Moses 

ble på fjellet i førti dager og førti netter.»14 Han blir tatt inn i skyen, og det hellige 

nærvær er både en sky og en fortærende ild på fjellet. Da Moses kommer ned til 

teltleiren igjen, møter han gullkalven og et folk som ikke er interessert i Herrens bud. 

Moses blir sint og mismodig. Han taler med Herren, men vil også gjerne se ham. I en 

kløft ved Horebfjellet får Moses se Gud bakfra: «Herren sa: Se, her er et sted tett ved 

meg; still deg der på klippen. Når min herlighet går forbi vil jeg la deg stå i 

klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta 

hånden bort; da kan du seg meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.»15  

                                                           
12 2 Mos 3,1–7 
13 2 Mos 16 
14 2 Mos 24,15–18 
15 2 Mos 33,21–23 
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Vi ser i utviklingen av historien om Moses at fjellet får en spesiell plass som et sted 

der en kan oppleve hellighet og nærvær. Det gjelder kallelsen på Horebfjellet, og 

pakten på Sinaifjellet. Men fjellet kan også stå som symbol for lengsel og savn.  

På slutten av sitt liv blir Moses også ført opp på et fjell. Det var til fjellet Nebo, til 

toppen av Piskafjellet nær Jeriko. Der fikk han se inn i det landet som Gud ville gi 

folket hans,16 men som han selv ikke skulle komme inn i.  

 

2.2.4.3. Profeten Elia på fjellet og i ørkenen 

I den profetiske litteraturen er det også eksempler på hvordan Gud bruker fjellet for å 

vise sin allmakt. Profeten Elia er sammen med Baal-profetene på fjellet Karmel. 

Striden står om hvilken Gud som er sterkest. Elia skal tenne opp et offer for Herren 

på fjellet. Etter at rikelig med vann er stenket på offeret, ber han en bønn, og Gud 

sender en fortærende ild som slikker opp vannet og brenner opp offeret.17 Herren har 

talt, men Elia må rømme for de står han etter livet. Da opplever Elia to viktige ting. 

Hans første stoppested blir ørkenen.18 Der legger han seg ned for å dø, men en 

engel kommer og gir ham mat og vann. Han må nemlig ha krefter for å gå til Guds 

fjell, Horeb. Det tar ham 40 dager og 40 netter. Da han er framme ved fjellet, legger 

han seg i en hule for å sove. Og der, ved fjellets fot, får han en opplevelse av Guds 

nærvær. Ikke i stormen, ikke i jordskjelvet eller i ilden, men i den skjøre stillheten, der 

er Gud.19 Når stillheten kommer, går Elia ut av hulen, og han kan fortelle Gud alt han 

har på hjertet. Det blir en renselse og en ny start. Han opplevde ørkenenes vandring 

og Guds nærvær ved fjellet. 

Det gamle testamentet viser at Herren er en handlende Gud. Han bruker både ørken 

og fjell for å nå menneskene, og han møter dem ved fjellkløfter og eiketrær. Han 

bruker drøm og åpenbaring. Han kan bruke både det naturlige og det overnaturlige. 

Menneskers erfaringer med Gud er ofte knyttet til naturen og naturfenomener. 

 

2.2.5. «Din trofasthet når til skyene». Mer fra Salmenes bok 

Jeg har allerede referert til Salmenes bok et par ganger. Salmene gir et liturgisk 

språk som blant annet rommer menneskets erkjennelse av Gud i skaperverket, og 

det viser oss israelsfolkets erfaringer med Gud. Salmenes bok tar opp i seg hele 

menneskelivet, fra vogge til grav. Den gir menneskene hjelp til å sette ord på sitt liv, 

sine opplevelser og sine begrensninger. Menneskets liv svever ikke i det tomme rom, 

men settes inn i en større sammenheng. Det kan se ut som naturen og Guds 

miskunn er det naturlige livsrommet for menneskene. I Salmenes bok blir naturen 

stadig et sted for å forstå Gud og menneske og livets mysterium.  

Jeg vil stoppe opp ved tre salmer til: Salme 36, Salme 104 og Salme 103. 

 
                                                           
16 5 Mos 34,1 
17 1 Kong 18,30ff. 
18 1 Kong 19,3ff. 
19 1 Kong 19,11 
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2.2.5.1. Salme 36          
Når Herren skal lovprises, sammenlignes Guds storhet med den naturen vi ser. Når 

vi ser at himmelen er stor, vet vi at Herrens miskunn er stor. Når vi ser de mektige 

fjellene som står fast og trygt, vet vi at Guds rettferdighet står fast. Likeledes vil de 

mystiske havdypene fortelle oss om Guds store og dype visdom.  

6 Herre, til himmelen rekker din miskunn, 
               din trofasthet når til skyene. 
           
      7 Din rettferd er som mektige fjell, 
              som det store havdyp er dine dommer. 
               Herre, du berger både mennesker og dyr. 

 

Men naturen har flere sider. Den kan også vitne om det skjøre og det vare hos Gud. 

Når det gjelder Guds kjærlighet så snakkes det om vinger og om skygge, og om det å 

gi ly. Videre sammenlignes gleden med en bekk, og et hus som er fylt til randen. 

Livets kilde og lysets kilde, er hos Gud! Det viser en nærhet mellom Gud og naturen. 

Ved å lære naturen å kjenne, forstår vi også dybdene i Gud.  

     8 Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! 
          I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. 
           
     9 De får nyte overfloden i ditt hus, 
          du lar dem drikke av din gledes bekk. 
           
    10 For hos deg er livets kilde, 
          i ditt lys ser vi lys. 

 

2.2.5.2. Salme 104  

Denne salmen har ulike temaer som knytter seg mot naturen. I de første versene ser 

vi hvordan Gud blir personifisert og blir en som kler seg i naturens skjønnhet og 

drakt. Lyset er som en kappe, og himmelen er Guds teltduk.  

 

         Velsign Herren, min sjel! 
          Stor er du, Herre, min Gud! 
          Du har kledd deg i høyhet og herlighet. 
           
     2 Du svøper lyset om deg som en kappe, 
          du spenner himmelen ut som en teltduk. 
           
     3 Han tømrer sine høye saler i vannet. 
          Han gjør skyer til sin vogn 
          og farer fram på vindens vinger. 
     4 Han gjør vindene til sine engler 
          og flammende ild til sine tjenere. 
 
I de neste versene ser vi Gud som naturens byggmester og entreprenør. Her er det 

søyler, grenser og bestemmelser. Dette vitner om en Gud som planlegger, og som vil 

ha orden.  

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_8link%22,%20%22ref1_4_8%22);
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      5 Han grunnla jorden på dens søyler, 
          aldri i evighet skal den rokkes. 
           
     6 Dypet dekket den som en kappe, 
          vannet sto over fjellene. 
           
     7 Da du truet, rømte det, 
          det flyktet for lyden av din torden, 
           
     8 over fjell og ned i daler, 
          til stedet du hadde fastsatt. 
           
     9 Du satte en grense det ikke går over, 
          det skal aldri mer dekke jorden. 
 
    10 Du lar kilder velle fram i dalene 
          så bekker renner mellom fjellene. 
 
 

Salmen forteller også at naturen er et forrådskammer. Naturen er en kilde til mat og 

liv både for dyr og mennesker. Gud blir lovprist for sin omsorg for skapningen. 

 

     11 De gir drikke til alle dyr på marken, 

          ville esler får slukke tørsten. 
           
    12 Der finner fuglene under himmelen bolig, 
          de synger mellom greinene. 
           
    13 Han vanner fjellene fra sin høye sal. 
          Jorden mettes med frukten av din gjerning. 
           
    14 Du lar gresset spire fram for feet 
          og vekster til nytte for mennesket. 
          Du lar brødet komme fra jorden, 
           
    15 vinen gir mennesket glede. 
          Du lar ansiktet skinne av olje, 
          brødet gir mennesket styrke. 
 

           

Naturen er viselig laget slik at fugler og dyr kan finne sine boliger. Alt og alle har sin 

egen plass og sin egen bestemmelse. 

 
          

    17 Der bygger fuglene rede, 
          i sypressen har storken sitt hus. 
           
    18 De høye fjellene har steinbukken fått, 
          klippene gir grevlingen ly. 
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Sol og måne gir en rytme til livet, de gir pulsslag til verden og alt som lever. 

           

    19 Han skapte månen til å vise tidene, 
          og solen, som vet når den skal gå ned. 
           
    20 Du sender mørke, og natten kommer. 
          Da myldrer de fram, alle dyr i skogen. 
           
    21 Unge løver brøler etter bytte, 
          de krever sin føde fra Gud. 
           
    22 Solen står opp, de vender tilbake 
          og legger seg i sine huler. 
           
    23 Da går mennesket ut til sin gjerning 
          og arbeider til kvelden kommer. 
 
På slutten av salmen samles trående, og vi ser Guds visdom i alt. Det er en plan og 

en tanke med alt i naturen. Når vi mediterer over dette, ser vi mer av Gud. Vi kan 

undres over livet og hvordan alt henger sammen.  

    24 Herre, hvor mange dine gjerninger er! 
          Og alle har du gjort med visdom. 
 

 

2.2.5.3. Salme 103  

I Salme 103 er temaet litt annerledes. Her møter vi synd og død. Livets grenser og 

livets forgjengelighet blir et tema. Dette kan også naturen lære oss noe om.  

De første versene forteller om synder som blir fjernet så langt som øst er fra vest. 

Årsaken er at Herren er barmhjertig. Dette gir håp! 

 

      11 Så høy som himmelen er over jorden, 
          så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. 
           
    12 Så langt som øst er fra vest, 
          tar han syndene våre bort fra oss. 
           
    13 Som en far er barmhjertig mot sine barn, 
          er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. 
          

Far i himmelen vet noe om muligheter og begrensninger. Han som har oversikten, 

vet at mennesket er støv, og at det er like forgjengelig som gresset og blomstene. 

Blomstene står der i dag, men er borte i morgen. 
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     14 For han vet hvordan vi er skapt, 
          han husker at vi er støv. 
           
    15 Dagene mennesket får, er som gress, 
          det blomstrer som blomsten på marken. 
           
    16 Når vinden farer over den, er den borte, 
          stedet den sto på, vet ikke lenger av den. 
 

 

Tar da alt slutt? Er det ingenting som varer? Som en motsats til det forgjengelige står 

Herren og hans miskunn. Den blir synlig som relasjon til neste generasjon. Gud er 

relasjonenes Gud. Han er der fra generasjon til generasjon, mens menneskets dager 

kommer og går. Naturen lærer oss både om det forgjengelige og om det som varer.  

 

    17 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet 
          over dem som frykter ham. 
          Hans rettferd når til barnebarn, 
           
    18 til dem som holder hans pakt 
          og husker hans bud, 
          så de følger dem. 
  

 

2.2.6. Job og Guds storhet 

Jobs bok i Det gamle testamentet viser hvor grunnleggende de store spørsmålene 

henger sammen. Det gjelder skapelse, mening og lidelse, det gjelder allmakt og 

vanmakt. Jeg vil derfor ta med noe fra samtalene mellom Gud og Job i Jobs bok. 

Grunnen til at jeg tar det med her, er at Guds argumentasjon ovenfor Job ligger i 

selve naturen og i skapelsesdramaet.  

I Jobs bok kjemper både Job og vennene hans en stor kamp for å forstå Gud, for å 

forstå det ondes problem, og for å forstå Jobs lidelser. Job kjemper for å holde på sin 

posisjon som rettferdig og som Guds venn. Men han opplever å bli talt til rette av 

både vennene sine og av Gud.  

Gud sier til ham:  

Job 38,4–7:  
4 Hvor var du da jeg grunnla jorden? 

      Fortell det, hvis du vet det! 
           
     5 Hvem har fastsatt jordens mål 
          – det vet du vel? 
          Hvem trakk målesnoren over den? 

 
 

Gud har noe viktig å si til Job. Selv om Job blir kalt for Guds venn og en rettferdig, så 

er det som om Job bare har skjønt en flik av Gud. Gud er alltid større.  
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Job 38,31–33:  

 
31 Kan du knytte Sjustjernens bånd 

                eller løse Orions lenker? 
           
     32 Fører du stjernebildene fram i rett tid, 
                leder du Store bjørn og de små bjørnene? 
           
  33 Kjenner du himmelens lover? 
                Bestemmer du stjernehimmelens makt over jorden? 
 

En av vennene til Job, Elihu, den yngste av vennene, ønsker å dempe Jobs 

selvrettferdighet og Jobs ønske om å gå i rette med Gud. Elihu sier om Gud: 

 

Job 34,14–15:  
 

14 Om han kun tenkte på seg selv 

                og holdt ånden, pusten sin, tilbake, 

           

     15 da ville hver levende skapning dø 

                 og mennesket vende tilbake til støv. 

 

Elihu holder dette fast som en grunnleggende erkjennelse, at alt liv kommer fra Gud. 

Og hvis Gud trekker sin pust tilbake, vil alt dø. Dette formaner Job til ydmykhet, og i 

siste kapittel av Jobs bok ser vi også at dette har gjort inntrykk.  

 
Job 42,1–5: 
 

Da svarte Job Herren og sa: 
           
     2 Jeg vet at du makter alt. 
          Ingen ting er umulig for deg når du vil det. 
                    
     5 Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. 
          Nå har jeg sett deg med egne øyne. 
 

          .  

Jobs innsikt har økt med sjumilsstøvler. Han har sett Guds gjerning på en ny måte. 

Hvis Gud trekker sin pust tilbake i verden, vil alt falle sammen. 

 

2.3. Naturen i Det nye testamentet 

I dette kapitelet ønsker jeg å se på hvilken plass naturen har i evangeliene i Det nye 

testamentet. Og jeg vil se på hvordan Jesus bruker naturen som sted for sin 
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forkynnelse og sin virksomhet. Jeg vil også se på hvordan han bruker naturen som 

tema i sin forkynnelse.  

2.3.1. Vandringer  

De første grunnleggende fortellingene om Jesus handler om vandringer. For det 

første er det Maria og Josef som må legge ut på vandring mot Betlehem da Maria er i 

gravid i niende måned.20 De neste som må ut og vandre, er hyrdene som følger 

englenes anvisning.21 Og så er det vismennene som kommer fra et land langt borte, 

og som har fulgt den nye stjernen til den stoppet over stallen.22 Ikke mindre enn tre 

vandringer må til for at Jesus fødsel kan skje på rett tid, på rett sted og på rett måte. 

Når vi leser evangeliene i Det nye testamentet, ser vi at mye av Jesu virksomhet 

foregikk ute i de tre årene han vandret rundt og virket. Jesus var stadig selv på 

vandring sammen med disiplene sine. Han gikk opp i fjellet og ved sjøkanten, og han 

gikk fra nord til sør. Og han gikk sjelden aleine. Mange fulgte med han. 

 

2.3.2. Møtesteder 

Jesus møtte folk der de var. Og det var ofte ute i naturen. Det ble mange ulike 

møtesteder, og Det nye testamentet forteller om dette.  

 

2.3.2.1. Jakobs brønn  

På sin vandring fra Judea til Galilea må Jesus og disiplene gjennom Samaria. Da de 

nærmer seg byen Sykar, stopper Jesus opp ved den gamle brønnen, mens disiplene 

går inn i byen. Han har stoppet ved en tradisjonsrik brønn. Kanskje mye folk brukte å 

samle seg der? Men nå var det midt på dagen, og på grunn av varmen var det ikke 

mange ute. Men Jesus stopper der, og han får en lang og viktig samtale med kvinnen 

han møter. Det gjelder den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, et viktig og 

tradisjonsrikt møtested.23 Kvinnen ved brønnen skal jeg skrive mer om senere.  

 

2.3.2.2. Betestadammen 

Midt i Jerusalem var det et sted for håp og brutte drømmer. Midt i mellom 

søylegangene ved saueporten lå det en dam, og rundt dammen lå det syke 

mennesker. Tradisjonen sa at når en engel hadde vært der og rørt ved vannet, ville 

den som kom først nedi etterpå, bli frisk. Og dette må kunne kalles en hellig kilde.24 

En dag Jesus kommer til dammen, møter han en mann som har vært syk i 38 år. 

Jesus spør mannen: «Vil du bli frisk?» Mannen svarer ut fra tid og sted, og sier at 

han har ingen til å bringe ham ned til vannet tidsnok etter at engelen har vært der. 

Jesus sier: «Stå opp, ta båren din og gå!» Og straks blir mannen frisk. 

                                                           
20 Luk 2 
21 Luk 2 
22 Matt 2 
23 Joh 4  
24 Joh 5  
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Betestadammen ble møtestedet for Jesus og den syke, men Jesus sprengte de 

vante rammene. 

 

2.3.2.3. Gravhulene 

Jesus og disiplene er om bord i en båt på Genesaretsjøen. Så går de i land på 

motsatt side av der de pleier å være, og de er kommet til Gerasener-landet. Der er 

det flere gravhuler, og ut av en av dem kommer en vill og besatt mann.25 Ingenting 

kan holde han fast. Han har revet av seg lenkene folk har prøvd å sette på han. 

Jesus er ikke redd, men går i møte med det onde mannen er besatt av. Det er ikke 

én, men flere onde ånder som bor i ham. Det blir en åndskamp; Jesus byr åndene å 

fare ut og sender dem i noen griser som går der, og de styrter utfor et fjell og drukner. 

Det virker som om hele dette Gerasener-landet ligger i mørke. Etterpå er folk 

bestyrtet over det de opplever, og de ber Jesus dra bort.  

 

2.3.2.4. Nær Genesaretsjøen 

Mye av det Jesus gjorde og sa, skjedde nær Genesaretsjøen.26  Det gjelder kallelsen 

av disiplene,27 og også brødunderet der 5 000 ble mettet.28 Når Jesus holdt de store 

prekenene, samlet det seg en mengde mennesker. Det var store friluftsmøter med 

4 000–5 000 til stede. Disse store folkemengden samlet seg på litt øde steder, og 

utfordringen kom da de skulle ha mat.29 Men Jesus sier: «Dere skal gi dem mat». Og 

etter at han har velsignet det de har; fem brød og to fisker, blir det mat til alle. Brød 

på øde steder kan minne om manna i ørkenen som folket fikk på Moses’ tid. 

 

 2.3.2.5. På Genesaretsjøen  

Mange av fortellingene foregår på sjøen. Her viser Jesus mange ganger sin makt 

over elementene. Dette gjelder når Jesus går på vannet,30 og Peter ønsker å komme 

han i møte.31  Det blir svært dramatisk. Jesus redder Peter fra bølgene da han 

begynner å tvile. Og vinden legger seg da Jesus kommer om bord i båten. En annen 

gang ble det en kraftig storm på sjøen, og båten ble nesten borte. Denne gangen var 

Jesus om bord i båten, men han sov.32 Disiplene vekker Jesus, og han spør: 

«Hvorfor er dere så redde?» Deretter truer han vinden og sjøen, og det blir blikkstille. 

Dette fører til undring: «Hvem er han, både vind og sjø adlyder ham?» 

 

2.3.2.6. I hagen 

                                                           
25 Mark 5 
26 Mark 3; 4,1 
27 Matt 4,18 
28 Matt 14, Mark 6, Luk 9, Joh 6  
29 Matt 14,15 
30 John 6,16–21 
31 Matt 14,22ff. 
32 Matt 8,23–27 
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Etter oppstandelsen åpenbarer Jesus seg på minst tre viktige natursteder. Det 

gjelder hagen, stranden og fjellet. Det første stedet er hagen der Jesu grav ifølge 

Johannesevangeliet lå.33 Maria Magdalena søker etter Jesus ved graven i hagen den 

første dagen i uken etter Jesu død, og tror hun møter gartneren. Men så kommer den 

levende Jesus henne i møte og sier «Maria», og hun kjenner ham igjen som den 

levende, og utbryter «Min Herre, og min Gud». Og hun får i oppdrag å fortelle det hun 

har opplevd til disiplene. Hagen blir symbolet på nytt liv og nytt håp, og fellesskapet 

blir gjenopprettet. Her kan man trekke linjer tilbake til Adam og Eva i Edens hage i 

Første Mosebok. Hagen er stedet for nytt liv.  

 

2.3.2.7. På stranden 

En vakker fortelling er det når Jesus møter disiplene igjen ved stranda etter 

oppstandelsen.34 De har vært ute hele natta og ikke fått noe fisk. Den ukjente på 

stranda sier ut at de skal kaste garnet på den andre siden av båten. Da kommer 

fisken, og Jesus inviterer vennene sine på nystekt brød og fisk fra et bål på stranda 

ved Tiberiassjøen.35 De kjenner han igjen, og ved bålet på stranda blir fellesskapet 

og vennskapet gjenopprettet. Det er et gjenopprettende fellesskap, ikke minst mellom 

Peter og Jesus. Det har en parallell til den første kallelsen til disiplene som også fant 

sted ved sjøen,36 og dessuten en parallell til nattverden som nå feires med den 

oppstandne. (Matt 5) 

 

2.3.2.8. På fjellet 

Det siste stedet Jesus møter disiplene etter oppstandelsen, er ifølge 

Matteusevangeliet på fjellet i Galilea.37 Her gir Jesus dem misjonsbefalingen. Ifølge 

Lukas skjedde den siste avskjeden og velsignelsen på et sted nær Betania. Ifølge 

tidlig kristen tradisjon var dette på en høyde nær Oljeberget. (Se avsnitt 2.5.) 

Flere steder i Det nye testamentet står Jesu nære forhold til fjellet omtalt, også før sin 

død og oppstandelse.  Da Jesus gikk ved Genesaretsjøen, gikk han ofte opp i fjellet 

eller til et ensomt sted for å være alene og be.38 Noen ganger var det for å være 

sammen med disiplene, undervise og sende dem ut.39 Andre ganger startet han med 

sine nærmeste, men endte med å ha en hel folkemengde rundt seg. Det skjedde da 

han holdt den store Bergprekenen.40 «Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i 

fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om han.»41 Da talen var slutt, var 

folket slått av undring over hans tale, og en stor folkemengde fulgte Jesus ned fra 

                                                           
33 Joh 19,41  
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36 Luk 5,1–11 
37 Matt 28,16ff. 
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fjellet.42 Noen av Jesu mest kjente ord kom fra hans munn her i fjellet slik som 

Herrens bønn, Den gylne regel og Saligprisningene.43 

En helt spesiell hendelse får tre av disiplene oppleve sammen med Jesus på 

«Forklarelsens berg».44 Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt 

fjell. Der blir han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet skinte som solen, og klærne 

var hvite som snø. Da skjer det noe som binder Jesus sammen med andre 

profetskikkelser: Moses og Elia viser seg, og disse tre samtaler der på fjellet. Moses 

og Elias’ fortellinger er også knyttet til sterke hendelser på fjell slik vi har sett før.  

 

2.3.3. Tema i talene 

Jesus bruker ofte elementer fra naturen for å understreke det han sier. Dette ser vi 

tydelig i Bergprekenen. Når Jesus ønsker å formidle at disiplene ikke trenger å være 

redde, forteller han om fuglene under himmelen og liljene på marken.45  

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller 

hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er 

ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under 

himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere 

har i himmelen, gir dem føde likevel.»  

Her gir Jesus en direkte oppfordring til å studere livet i naturen og tro på den 

omsorgsfulle Skaperen som står bak. «Dere må se dere rundt og være litt mer 

troende», sier han. 

«28 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner 

ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av 

dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i 

ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!» 

 

Jesu lignelser er også preget av en nær forståelse av naturens prinsipper. 

Lignelsen om såkornet er et godt eksempel på det, og vi ser hvordan Jesus bruker 

naturen i sin fortelling for å formidle noe viktig om Guds ord og Guds rike.46 Kornet 

blir sådd. Noe faller ved veien, fuglene kommer og spiser opp. Noe faller på 

steingrunn, og der visner det snart; noe faller blant tornebusker, og det blir snart 

kvalt. Men noe faller til slutt i god jord, og det bærer rik frukt: hundre ganger det som 

ble sådd. På samme måte skal det gå med ordet som blir sådd i hjertene på folk. Det 

skal bære rik frukt!  

Naturen kan være på lag med det gode, men naturen kan også ødelegge det som er 

godt, for eksempel gjennom tørke. 
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44 Matt 17,1-9 
45 Matt 6,26–30 
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Jesus forteller også lignelser om ugresset i åkeren,47 om arbeidet i vingården,48 og 

om det lille sennepsfrøet som har så sterk spirekraft.49 Det lille sennepsfrøet skal bli 

til et stort tre der himmelens fugler kan komme og bygge rede. Dette lille frøet er et 

symbol på Guds rike.  

Her er det også naturlig å nevne «hvetekornets lov» som Jesus bruker i forbindelse 

med ordene om sin død og oppstandelse.50 Her klarer han på en genuin måte å 

fortelle noe vanskelig med enkle og naturlige bilder. Hvis ikke kornet dør, blir det ikke 

noe nytt liv. Naturen viser oss dette grunnleggende prinsippet i skaperverket. 

Mange av fortellingene i Det nye testamentet foregår som nevnt på sjøen. Kanskje 

ikke så rart, siden mange av disiplene var fiskere, men det viser at Jesus tar deres 

hverdag på alvor og at han er nær i deres liv. Han hjelper dem med fisk når garnene 

er tomme.51 Og de blir også grepet av forferdelse over fangsten de har fått. Jesus 

skaper noe i dem når han rører ved elementene, og bølgene legger seg. Han bruker 

dette som utgangspunkt for å fortelle om Guds rike, og om troens hemmeligheter. 

 

2.3.4. Ørken og vann 

Jeg vil stoppe litt opp ved temaene ørken og vann fordi ørken som sted og vannet 

som element er viktig både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet.  

 

 

2.3.4.1. Jesu dåp 

Først et stopp er ved Jesu dåp. Døperen Johannes tilbyr dåp slik at syndene kan 

renses vekk, og at det skal blir starten på et nytt liv for de som kommer til ham. Her 

er møtestedet Jordanelva.52 Jordanelva renner ut i Dødehavet som er det laveste 

punktet på jorden. Til tross for at Johannes mener at han ikke er verdig til å døpe 

Jesus, vil Jesus bli døpt av ham. Jesus stiger også ned i vannet og blir ett med jordas 

laveste sted. Da han stiger opp igjen, blir det synlig for ham og alle at det begynner 

en ny epoke i livet hans. En vandring på veg hjem til Far i himmelen. Stemmen lyder: 

«Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»53 

 

2.3.4.2. Kvinnen ved brønnen  

Når Jesus møter kvinnen ved Jakobs brønn ved Sykar, er temaet også vann.54 Jesus 

er tørst når han kommer fram etter vandringen, og han ber om noe å drikke. Dette blir 
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utgangspunkt om en samtale om levende vann. Kvinnen misforstår og tror at han 

snakker om vanlig vann. Jesus forteller at han kan skape en kilde med vann som 

veller fram og gir evig liv inni henne. Dette vannet skal aldri ta slutt. Kvinnen skjønner 

etter hvert at han snakker om den indre tørsten hennes. Hun blir begeistret, og hun 

lar vannkrukken stå og løper for å fortelle om dette møtet til flere. Og det blir en 

vekkelse i byen hennes.  

Jesus viser for det første her sin egen avhengighet av vann. Han blir også tørst, og 

han ber om vann. Men den indre tørsten som han ser kvinnen har er eksistensiell, og 

han møter denne med å gi henne det levende vann. Hun blir sett, elsket og får en 

framtid. Litt senere i evangeliet utdyper han dette: «Den som tørster, skal komme til 

meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne 

elver av levende vann.»55 Dette har paralleller til Jesaja 12,3: «Med glede skal dere 

øse vann av frelsens kilder», og Ordspråkene 14 27a: «Å frykte Herren er kilde til 

liv». Jesus knytter seg til det mest grunnleggende i naturen når han skal fortelle om 

hvem han er og hva han kan gi. Spennende blir det derfor også når han gjør vann til 

vin i Kanaan.56 Han overskrider naturens muligheter og gir mer enn noen har bedt 

om. Han gir seg selv. 

 

2.3.4.3. Jesus i ørkenen 

Etter at Jesus er døpt, går han ut i ørkenen. Der blir han i 40 dager.57 Dette er en klar 

parallell til ørkenvandringene i Det gamle testamentet. Israelsfolket vandret 40 år i 

ørkenen på veg til det lovede land, og profeten Elia går 40 dager i ørkenen på veg til 

fjellet Horeb.58 I ørkenen blir man utsatt for fristelser og farer, men en lærer også Gud 

å kjenne. Livet er ikke enkelt i en ørken. Jesus slipper ikke unna menneskelivets tøffe 

vandringer. Han kjenner sulten og tørsten på kroppen, og han kjenner fristelsens 

farer. Jesus må vandre denne veien for å forberede seg til oppgaven som ligger foran 

han. Han blir innviet til hele naturens spekter: både fristelser og farer, vann og 

overflod. Ørken og vann er to motpoler i naturen, men Jesus blir fortrolig med begge 

deler. 

 

2.3.5. Jesu steder får betydning for urkirken 

Når evangeliene skal skrives ned, og plassene konkretiseres så kan vi tenke oss at 

de gjenspeiler en viktig tradisjon for urkirken. Dette var steder Jesus hadde vært, 

dette var steder de møttes! Evangeliene kan gjenspeile viktige møteplasser for 

urkirken. Her var Jesus! Her feirer vi også! Vi kan tenke oss at det gjaldt steder der 

Jesus hadde møtt disiplene etter oppstandelsen. De møtte ham i en hage, ved et bål 

på stranden eller på et fjell. Dette var lett tilgjengelige steder å samles. Urkirken 

hadde i utgangspunktet ingen kirkehus utenom synagogene, men stranden kunne 
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ingen ta fra dem. Og kunne Jesus bruke den, så kunne de gjøre det. Jeg vil tro det 

var en naturlig tanke. 

 

2.4. Gudstjeneste- og liturgihistorie  

Når vi skal se på naturen som et viktig sted for et rikt gudstjenesteliv, er det naturlig å 

se på den tradisjonen som den kristne gudstjenesten står i og hvilken liturgihistorie vi 

har del i. Jeg vil derfor ta et tilbakeblikk og se nærmere på hvilken tradisjon vi står 

også i denne sammenhengen. 

 

2.4.1. Gudstjenestetradisjoner fra Det gamle testamentet 

I Det gamle testamentet leser vi at patriarkene og profetene flere ganger bygde altere 

ute for å takke og tilbe Gud når noe spesielt hadde skjedd. Det gjelder blant andre 

Abram59, Jakob60 og Samuel61.  

Under vandringen i ørkenen ble gudstjenestestedet flyttbart. Før kunne man vende 

tilbake til de hellige stedene, men nå var israelsfolket hele tiden undervegs. Og de 

løste det ved å skaffe seg Tabernaklet, det store gudstjenesteteltet. Det ble brukt 

under vandringen i ørkenen på veg til det lovede land.62 Her ble paktkisten med de ti 

bud oppbevart. Moses brukte å slå opp teltet utenfor leiren, og alle som ville søke råd 

hos Herren gikk til teltet.63 Guds nærvær ble synlig for alle ved at en skysøyle senket 

seg ned over inngangen på teltet. Om dagen var den som en sky, og om natten som 

en ild. Som et tegn på at de skulle bryte opp og gå videre på sin vandring, lettet 

skyen fra teltet.64 Telthelligdommen ble tatt med inn i det lovede landet og ble satt 

opp i Sjilo.65 Der stod også Herrens paktkiste lenge, men den ble hentet da folket 

sloss mot filisterne.66 De tapte slaget mot filisterne, og paktkisten ble røvet. Men 

filisterne ble rammet av så mange ulykker ved å ha paktkisten i sin midte, at de ville 

bringe den tilbake til Israelittene for å få fred. Kong David får paktkisten tilbake til 

Davidsbyen, Sion.67 Drømmen er et eget permanent gudshus, og det er Salomo som 

får fullført denne store oppgaven med å bygge et tempel i Jerusalem. Det blir et 

høydepunkt i Israelsfolkets historie. Men det varer heller ikke evig, og 

gudstjenestefeiringen får nye former når de kommer i fangenskap i Babylon. Det er 

på denne tiden synagogene begynner å komme.  

Da israelsfolket kommer tilbake til Jerusalem, begynner arbeidet med et nytt tempel 

og en fornyet gudstjenestefeiring.  
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Ut fra gudstjenestehistorien er det særlig tre trekk vi i den kristne kirke har arvet fra 

den jødiske gudstjenestefeiringen. Det er i kortform «Ordet og bordet»68, og i tillegg 

vil jeg si bønnene og velsignelsen.  

«Ordet» er Guds ord, de bibelske fortellingene og salmene. Dette ble tatt vare på og 

brukt i gudstjenesten og i fellesskapet. Men når nye tider kom, trengtes det et 

teologisk arbeid. Under fangenskapet i Babylon, 587 f.Kr. ble det en ny tid for 

israelsfolket. De var langt fra tempelet, og sangen forstummet. De ble utfordret til å 

søke sin Gud under nye forhold.69 De måtte synge sine nye sanger i ufriheten og 

lette etter Gud i fangenskapet. Gamle tekster ble tolket på ny, og nye tekster kom til 

gjennom profetenes virke. De måtte arbeide for å finne Guds frelsesplan. Et teologisk 

arbeid var i gang. Gudstjenester måtte feires på nye steder, og ikke bare i tempelet i 

Jerusalem. «Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion».70  

«Bordet» var for jødene først og fremst påskemåltidet med lam og urter som ble feiret 

til minne om utgangen fra Egypt. For den kristne kirken ble det nattverdsmåltidet. Da 

israelsfolket var i Egypt, drømte de om frihet fra slaveriet. De slaktet påskelammet, 

Gud førte dem gjennom Det røde hav, og deretter var de 40 år i ørkenen. I alle årene 

senere ble det viktig for dem å huske hva som skjedde. Det ble gjort ved å gjenta 

påskemåltidet, spise lam og fortelle neste generasjon hva som hadde skjedd. De 

oppdaget gjentagelsens hemmelighet, noe den kristne kirke også har tatt med seg. 

Bønnene og velsignelsen var også en viktig del av gudstjenestefeiringen. Bønnene 

er menneskenes rop til Gud, og velsignelsen er Guds svar til menneskene. Vi kan si 

at det gjenspeiler et levende møte. Vi kan lese om dette i Daniels bok: «Jeg vendte 

meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde.»71 Deretter kommer 

han med en lang og inderlig bønn. Og han sier: «Det er ikke i tillit til våre rettferdige 

gjerninger vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din 

store barmhjertighet.»72 Forholdet til Gud og hele gudstjenesten bygger på tillit. Og 

den aronittiske velsignelsen er Guds svar på menneskets lengsel etter å bli sett:  

    25 Herren la sitt ansikt lyse over deg 

          og være deg nådig!            

    26 Herren løfte sitt ansikt mot deg 

          og gi deg fred!73 

2.4.2. Gudstjenestefornyelse ved Jesus 

På Jesu tid var det tempelet i Jerusalem det viktigste stedet for feiring av 

gudstjenester og høytider. «Neste år i Jerusalem» var en hilsning som de gav 

hverandre i håp om at de kunne møtes igjen der til neste påske. Jesus var fortrolig 
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både med påskefeiring i Jerusalem i oppveksten, og med sabbatsfeiring i 

synagogene.  

I Johannesevangeliet er det en spennende fortelling der Jesus bringer noe nytt inn i 

forståelsen av gudstjenesten og tilbedelsen. Det handler om Jesu møte med den 

samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn, nær byen Sykar.74 I løpet av samtalen 

kommer de inn på hvor en skal tilbe: «Skal vi tilbe i Jerusalem eller på fjellet 

Garisim?» spør kvinnen. Jesus vender samtalen fra hvor en skal tilbe til hvordan en 

skal tilbe. Jesus sier: «De sanne tilbedere skal tilbe Far i Ånd og sannhet».75   

Jesus er her mer opptatt av hvordan enn av hvor. Dette er på mange måter noe nytt 

og grensesprengende.  

Jesus løsriver her gudstjenesten fra tempelet i Jerusalem, og også fra hellige fjell, og 

han peker fram mot den ånd som den kristne kirke skal få, nemlig frihetens ånd. 

Jesus sier at det er i ånd og sannhet de sanne tilbedere skal tilbe. Det skal ikke være 

falskhet eller noe utvendig. Gudstilbedelsen skal først og fremst være ekte. 

Jesus flytter her fokus fra det ytre til det indre. Han forteller i møte med kvinnen ved 

Jakobs brønn om det levende vannet som han kan skape i det indre hos den han er 

sammen med. Han kan gi vann som veller fram og gir evig liv. Jesus åpner opp for 

en livsstrøm som er mye dypere enn alt det tradisjonene har brakt før. Kvinnen lar 

vannkrukken stå, sier fortellingen, og hun løper til byen for å fortelle om alt som har 

skjedd henne. Hun skulle hente vann, men kommer tilbake med livets vann – og en 

trygghet – inni seg. 

Vi ser her at Jesus peker på noe nytt: Gudstjenesten ikke er avhengig av tempel eller 

fjell, men av ånd og sannhet; det vil si å bli berørt! Han peker vekk fra den etablerte 

tradisjonen og antyder en ny tid som er knyttet mot tilbedelsen i ånd og sannhet, og 

ikke så mye til faste steder. Det var en viktig rettesnor for den kristne kirke å ta med 

seg videre, og det gir en frihet i valg av sted. «Vinden blåser dit den vil»,76 sier Jesus 

til Nikodemus. Slik er det også med Den hellige Ånd, fortsetter Han. Den beveger og 

skaper frihet. Dette er den store gaven Jesus gir kirken. Og det er når Den hellige 

Ånd blir gitt at kirken blir født,77 og får frihet til å feire gudstjeneste i Ånd og sannhet.  

I møte med kvinnen ved Jakobs brønn peker Jesus fram mot dette, og gir retning på 

fornyelse av gudstjenesten. Det er ikke avgjørende hvor det skjer, men at mennesker 

er berørte når det skjer. 

 

2.5. Arven fra Ireneus 

 Hvordan utviklet teologien seg i de første århundrene? Hva var i fokus?  
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Vi skal stoppe opp ved kirkefaderen Ireneus som levde i det andre århundret. Ireneus 

ble født en gang mellom år 130 og 200.78 Han fikk utdannelse i Roma og ble biskop i 

Lyon. Vi kan regne ham som et «åndelig barnebarn» av evangelisten Johannes. 

Polycarp, som var Ireneus’ lærer, hadde selv vært disippel av Johannes. Ireneus stod 

derfor i en nær tradisjon til den teologien vi finner i Johannesevangeliet. 

 

2.5.1. Kampen mot gnostiske tanker 

Ett av Ireneus’ hovedanliggender var å kjempe mot gnostisismen. Ireneus kjente godt 

til alle de ledene filosofiske strømningene og ikke minst de gnostiske tankene der 

kunnskapen, mytene og den hemmelige gnosis ikke var tilgjengelig for alle. Ireneus 

kjempet imot denne holdningen og den ekskluderende kunnskapen og søkte 

sannheten i den bibelske tradisjonen.  

Og det er spesielt i verket mot heretikerne, «Adverses omnes Haereses», han slår 

tilbake mot denne åndsstrømningen som også infiltrerte kirken. Gnostikerne ønsket å 

fjerne både Gud og mennesket fra skaperverket og materien. Ja, de sa at det ikke 

var den sanne gud, men en skapelsesgud som de kalte «Demiurg» som stod bak 

verden og skaperverket,79 og at menneskets mål og frelse var å bli frigjort fra dette.  

Ireneus kjempet imot gnostisismen med aktiv bruk av Det gamle testamentet, og 

også med de nye hellige skriftene som ennå ikke var samlet i en full kanon. Han 

argumenterte for at Gud har skapt mennesket i sitt bilde, og at det onde kom og 

ødela mye av denne gudbilledlikheten, men at frelsen gjennom Jesus Kristus betyr at 

vi blir ført tilbake til Guds skapende hånd. Ireneus’ anliggende var at Gud fortsetter å 

skape oss i Guds bilde gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Det er en fortsatt 

skapelse. 

 

2.5.2. Rekapitulasjon  

Skapelse og frelse er en vedvarende prosess. Ireneus kaller dette for 

«rekapitulasjon». Rekapitulasjon betyr sammenfatning eller at noe tilbakestilles.80 Det 

vil si at frelse er å komme tilbake til skaperens hånd. Det er altså ikke snakk om en 

flukt eller en frelse fra livet og skapelsen, men en bekreftelse av skapningen, av 

menneske og naturen. Det er en frelse til livet, og en «rekreasjon», en gjenskapelse i 

dypeste forstand.  

I Johanneisk tradisjon er det antagelig dette Jesus kaller «det levende vannet» i 

møte med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn.81 «Det levende vannet» 

som skal strømme fram fra det indre, bevitner en fortsatt skapelse. Ireneus bruker 
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rekapitulasjon som en betegnelse som gjelder hele frelsesverket. I tidens fylde blir alt 

sammenfattet i Kristus.82 

 

2.5.3. Troen er liv, ikke lover og regler 

Naturen minner oss derfor om Guds skaperkraft. Denne skal vi ikke fjerne oss fra, 

men tvert imot være i kontakt med den fordi det er en del av Guds plan og Guds 

virkelighet. Å være menneske er ikke bare å være kropp; det er å være ånd, sjel og 

kropp. Gudbilledlikheten er total. Derfor kan Jesus også si i Johannesevangeliet at 

Gud er Ånd, og den som tilber Far må tilbe i ånd og sannhet.83 Det er altså en 

inderlig prosess som skjer i mennesket og ikke utenfor mennesket. Ireneus ville 

kjempe mot dem som ville fjerne Gud fra materien. Gud er den skapende Gud, og 

frelsen betyr den fortsatte skapelse – i verden, i livet, i menneskene.  

Det var de hellige skriftene og den apostoliske forkynnelsen som var ledetrådene for 

Ireneus, og dette ble avgjørende for den kristne kirke videre. Han samlet troslæren i 

begrepene «Regula veritas» og «Regula fidei».84 Sannheten var ikke lover og regler, 

men sannheten var den fortsatt skapende Gud som er åpenbart i skriftene. 

 

2.6. Urkirken og de første vandregudstjenestene  

De første kristne opplevde seg som en del av den jødiske tro og tradisjon. De 

fortsatte i synagogene inntil de ble kastet ut. De fortsatte også med deler av den 

jødiske gudstjenesten, men med nye tekster og noen nye ritualer. Og de nytolket Det 

gamle testamentet og leste Jesus inn i tekstene. På grunn av forfølgelse ble de 

kristnes gudstjenester etter hvert feiret i hjemmene, hvis de ikke ble feiret ute. Dette 

gjaldt i hovedsak fram til ca. år 300.  

 

2.6.1. Fra enkelhet til prosesjoner 

I et forsvarsskrift til keiseren forteller Justin Martyr (114–165) om de kristnes praksis: 

«På den dag som kalles solens dag, samles alle, enten de bor i byene eller på 
landsbygda. Man leser fra apostlenes erindringer eller profetenes skrifter så 
langt tiden tillater. Nå den som leser har sluttet opplesningen, sier 
forstanderen et formaningens ord der han oppfordrer oss alle til å etterleve de 
gode ting vi har hørt. Deretter reiser vi oss alle og lar bønnene stige opp. Når 
vi har avsluttet bønnene bæres det fram brød, vin og vann, og forstanderens 
fremsier etter sin nådegave bønn og takksigelse. Og til dette sier menigheten 
jublende Amen! Deretter skjer utdelingen til hver enkelt, og vi nyter det slik det 
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har blitt holdt takkebønn over. Til dem som er fraværende, sendes brød og vin 
med diakonene. De som har over flod, og som er villige til det, de gir av sitt.»85  

 
Det er ingen tvil om at dette var en enkel form.  
 
De kristne fikk større frihet fra år 312 under keiser Konstantin. I Romerriket ble det 

bygd kirker for å få plass til de voksende menighetene, og for å gjøre 

gudstjenestelivet mer fast,86 etter at keiser Konstantin hadde gitt kristendommen ny 

status.87 Romerske basilikaer ble tatt i bruk, og nye ble bygd. Nå kom prosesjoner 

med fargerike kapper som minnet om keiserlige plagg. Keiseren gav den nye 

religionen makt. Ikke minst i Jerusalem ble det en ny tid. Eusebius88 sier at 

Konstantin ønsket å utmerke Palestina fordi «det var fra denne kilde at livets elv 

strømmet over menneskeheten». Keiseren opplevde at han hadde seiret i kraft av 

Kristi kors, og nå ville han tilkjennegi både kristendommens triumf og sin egen seier 

ved å bygge strålende kirker både i Det hellige landet og i andre hovedsteder.89 Det 

ble bygd mange nye kirker på de hellige stedene i Jerusalem. Det gjaldt blant annet 

«Anastasia», bygd over Jesu grav. Det gjaldt også den store basilikaen «Martyrium» 

på Golgatahøyden og «Eleona» hvor Jesus hold din siste tale til disiplene. 

Domkirken, «Martyrium», var sentrum.90 Domkirken ble sett på som verdens navle, 

«Omfalos». 

 

2.6.2. Pilegrimen Egerias erfaringer med «vandregudstjenester» 

Pilegrimen Egeria, som levde på slutten av 300-tallet, beskriver nøye for oss hvordan 

det liturgiske livet var i Jerusalem på denne tiden.91 Hun beskriver hvordan det var 

prosesjoner mellom kirkene, og de hellige stedene. Hun skiver at hver dag i påsken 

går hele presteskapet, de nydøpte, kvinner og menn og de som vil, på en vandring 

mellom kirkene. Det inkluderer også at de går opp på en høyde på oljeberget, 

Imbonom, der det ikke var kirke på den tiden, men der de tror at Herren steg opp til 

himmelen. Mens de går mellom de hellige stedene, blir det sunget salmer og hymner, 

og det blir bedt bønner. På hvert sted blir det også lest passende tekster for dagen.92  

Vi kan si at en topografisk liturgi utviklet seg der. Det var de første 

vandregudstjenestene i Jerusalem, fra helligsted til helligsted. Ved å ha 

vandregudstjenester, fulgte man i Jesu fotspor93 Og det skjedde i et hellig landskap 

der spesielle ting hadde skjedd, og som en kom nærmere ved å være der. 

Utviklingen av Jerusalem-liturgien hadde stor betydning for hvordan påsken ble feiret 

andre steder. Dette gjaldt særlig prosesjonen på palmesøndag og tilbedelsen av 
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korset på langfredag.94 Det utviklet seg også etter hvert til kirkespill eller mysteriespill 

som en følge av vandringene. Det kunne være i form av en dialog der en banket på 

kirkedørsporten, med blant annet dialogen mellom kvinnene ved Jesu grav som 

utgangspunkt. Mysteriespillene fikk etter hvert flere aktører, og de ble alltid framført 

utendørs.95 Den storstilte feiringen av de hellige stedene i Jerusalem fikk stor 

betydning for utviklingen av gudstjenestelivet også andre steder. De mange 

pilegrimene brakte det med seg tilbake dit de kom fra. 

 

2.7. Augustin 

Den kristne kirke var inne i en ny tid i det fjerde århundret. Forfølgelsene avtok, og 

friheten vokste. Augustin fikk uvurderlig betydning for den kristne tenkningen videre. 

Dette gjaldt også kirkens forhold til verden, naturen og det skapte.  

2.7.1. Bakgrunn 

Augustin levde fra år 354 til 430 e.Kr.96 Han vokste opp i Nord-Afrika og hadde en 

kristen mor, Monika. Augustin studerte filosofi, og han var 21 år da han åpnet sin 

første retorikkskole i Kartago. 30 år gammel ble han professor i retorikk i Milano. 

Mens han var der, opplevde han en sterk kristen omvendelse, og han sluttet som 

professor. Etter dette viet han sitt liv og sin intellektuelle kapasitet til å utdype den 

kristne tro i en mengede store nedskrevne verk – eller «å erkjenne Gud og sjelen»,97 

som han sier i Soliloquia (samtaler med seg selv). Han ble etter hvert biskop i Hippo, 

et embete han hadde i 30 år.  

2.7.2. «Fordi verda er vakker, veit vi at Gud er vakker» 

Om forholdet til naturen, sier han i Confessiones:98 «Fordi verda er vakker, veit vi at 

Gud er vakker; fordi verda er god, veit vi at Gud er god; fordi verda er til, veit vi at 

Gud er til.» Han sier videre:99 «Mi audmjuke tunge vedkjenner for deg, Herre i det 

høgste, at du har skapt himmelen og jorda, denne himmelen som eg ser, og jorda 

som eg går på og som kroppen min er laga av, det har du skapt.» 

Han sier også at det er Skaperens godhet som er opphav til alt det skapte:100 «For 

den kristne er det nok å tro at opphavet til alt det skapte, både det himmelske og det 

jordiske, det synlige og det usynlige, er Skaperens godhet, den ene og sanne Gud.» 

Dette sier han for at en kristen ikke trenger være urolig om han/hun ikke kjenner 

naturen til bunns eller elementenes antall og makt. Det viktige er å vite at verden er 

skapt av Guds godhet. Han sier også at mennesket er skapt av Gud for å prise 
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Gud:101 «Ja, du gjer det til ei glede for oss å prisa deg, for du har skapt oss til deg, og 

hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.» 

 

2.7.3. Augustin om «tegn» og «ting» 

I boka De doctrina Christiana skriver Augustin om «ting» og «tegn», res og 

signum.102 Ordene er signum. Dette gjelder ordene i Bibelen. Men verden og 

skaperverket er også tegn. I en viss forstand er alle ting «tegn», så nær som Gud. 

Hele skaperverket er «signum», det viser til Gud og vitner om ham.103 Alle ting kan 

være tegn, bortsett fra Gud. Gud er selvtilstrekkelig; ingen ting peker ut over han. 

Augustin kaller Gud for den «evige og uavgrensa tingen». Men han spør samtidig: 

«Kan Gud være en ting, han som er før alle ting?» Gud er uutsigelig, men med en 

gang vi sier noe om Gud, er han ikke lenger uutsigelig. Dette er et dilemma, sier 

Augustin i «De doctrina Christiana», bok 1.  

Når det gjelder «ting», skriver han at det er noe vi kan ha glede av og noe vi kan ha 

nytte av.104 Og noe har vi både glede og nytte av. Dette kan det være vanskelig å 

skille mellom. Men hvis vi ikke klarer det, kan det føre oss på avveg. Tingene kan 

hjelpe oss til å nå målet. Menneskene er som pilegrimer på veg mot et mål. Men hvis 

vi har så stor glede av tingene undervegs at vi mister målet av synet, blir det feil. 

Augustin sammenligner dette med å reise hjem til sitt fedreland. Vi kommer ikke hjem 

hvis tingene rundt oss blir for vakre for oss slik at de holder oss igjen.105 Men vi skal 

gjøre oss nytte av tingene så vi kan se og forstå Guds usynlige vesen gjennom hans 

gjerninger slik det står i Romerbrevet 1,20: «Hans usynlige vesen, både hans evige 

kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og 

erkjenne av hans gjerninger». «Tingene» skal hjelpe oss til å se og erkjenne Gud. Vi 

kan da forstå det evige og åndelige, og komme hjem til farshuset ved hjelp av ting 

som eksisterer og er avgrenset. Naturen er både ting og tegn som dypest sett skal 

føre oss til Gud. Dette får betydning for hvordan vi ser på naturen. Den kan være 

Guds tale til oss som gjør at vi ser og lengter etter Ham som er bak alt. Om 

menneskets lengsel etter Gud sier Augustin:104 «Eg skjelv i otte og eg brenn i lengt. 

Eg skjelv i otte i den grad eg er han ulik. Eg brenn i lengt i den grad eg er han lik.» 

Naturens tegn og ting skal være en hjelp for menneskene til å erkjenne Gud. Men 

naturen er noe annet enn Gud. Naturen er tegn, Gud er Gud. Vi kan kanskje forstå 

det slik at naturen er tegn, som i en bok, der vi kan lese om Gud, men naturen er ikke 

Gud selv. 
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2.7.4. Guds ønske er at menneskene skal lovsynge ham 

Om Gud sier Augustin:106 «Du, Herre, som ikkje er snart det eine eller snart det 

andre, men som er deg sjøl, deg sjøl, deg sjøl, heilag, heilag, heilag, Herre allmektige 

Gud, i opphavet, det som er av deg, i din visdom, som er fødd av ditt vesen, du har 

skapt eit noko og av inkje.» Det Gud har skapt, er noe annet enn ham selv. Gud har 

skapt himmelen og jorda. Himmelen som det usynlige som er nær Gud, det er Guds 

sted. «Himlenes himmel» som Augustin kaller det. Jorda var først øde og tom, og 

den var uten form. Så begynte Gud å skape, med sin omformingskraft, slik at 

himmelen som vi ser og jorda som vi ser, ble til. Det ble synlig slik at vi kunne sanse 

og telle tidene. Men i «Himlenes himmel» er det annerledes. Der er ikke natt og dag 

eller tid og omskiftelse. Der er den store gleden å skue Gud. «Himlenes himmel» 

hever seg over alle tidsskifter.107 Der er fedrelandet som er pilegrimens mål. 

Augustins syn på naturen gjør naturen til en aktiv medspiller i Guds plan. Den viser 

Guds handlinger, og den viser Guds kraft i skaperordet. Naturen er gudvillet, og den 

er en del av Guds frelsesplan. Alt kommer fra Gud. Guds ønske er at mennesket skal 

lovsynge Gud og finne fred i ham. «For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. 

Ham være ære i all evighet! Amen» (Paulus’ brev til romerne 11,36).  

 

2.7.5. Det er Guds Ånd som gjør at vi gjenkjenner Gud i skaperverket 

Augustin kritiserer manikeerne fordi de mener at det ikke er Gud som har skapt 

verden, men at han bare holder den sammen. De mener at det er Guds motstander 

som står bak verdensaltet. Om dette sier Augustin: «Dei som seier dette, er vitlause 

menneske, for ved din Ande ser dei ikkje dine verk, og dei kjenner deg ikkje att i 

dei.»108 Derimot løfter Augustin fram at det er Guds ånd som er i alle mennesker når 

de ser at skaperverket er godt. Det er ikke sikkert at de er klar over at Guds ånd er i 

dem, men det er slik det er mener Augustin, når de faktisk se at skaperverket er godt. 

Da er det Guds ånd som virker i dem. 

Manikerenes tanker kjemper han imot fordi de mener at noe er vondt som faktisk er 

godt. Slik skal det ikke være! Noe annet er det med mennesker som ser hva som 

virkelig er godt, og finner glede i det, selv om det kanskje er skaperverket de gleder 

seg mest over og ikke nødvendigvis Skaperen. Augustin mener at det nettopp er 

Guds ånd som får dem til å glede seg over dette.109 Augustin argumenter med 

bibelsitater: «Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et 

menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud!»110 og 

«For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom 

dere.»111Til slutt sier han i denne sammenhengen at på denne måten kan Gud bli 
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elsket gjennom det han har skapt.112 «For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved 

Den hellige ånd som han har gitt oss»113 Det er Guds ånd som bor i menneskene 

som gjenkjenner det gode i skaperverket, og denne ånden er kjærlighetens ånd som 

gjør at vi elsker Gud.  

Augustin viser oss at alt kommer fra Gud, og alt går tilbake til Gud. Verden henger 

sammen, og den er Guds. Naturen blir den store boka som vi ved hjelp av Guds Ånd 

også kan lese. 

 

2.8. Hellig landskap. Arven fra den keltiske verden    

I vår vestlige tradisjon er det kanskje den keltiske gudsdyrkingen som har bevart det 

mest bevisste forholdet til naturen som et sted for Guds åpenbaring. Kelterne kom 

opprinnelig fra et område rundt Svartehavet. De begynte å vandre vestover og 

spredte seg til store deler av Sentral-Europa.114 De ble etter hvert drevet nordover og 

vestover av romerne. Den kristne påvirkningen kom svært tidlig, allerede i de første 

århundrene.115 Det gjaldt både det europeiske fastlandet og de britiske øyene. I møte 

med den kristne tro ble det ikke et markant brudd med deres tidligere religiøsitet. 

Førkristne skikker og uttrykksformer levde videre og ble integrerte i den nye kristne 

troen på en særegen måte.116 Det gjaldt særlig deres forhold til naturen, som kelterne 

alltid hadde et nært forhold til; vind, sjø, sol og måne. Fra sin gamle religion var 

kelterne vant med å ha hellige steder. 

Hellige steder for dem kunne være en kilde, et gammelt tre, gjerne en eik, eller en 

klippe. Da kelterne ble kristnet, ble også disse stedene kristnet.117 Disse hellige 

stedene ble ofte markert med et kors, og etter hvert med en kirke eller et kloster. 

På grunn av Romerrikets fall ble de britiske øyene mer isolert, og den kristne keltiske 

kulturen utviklet seg på en spesiell måte. Det ble bygd klostre og kirker på de mest 

avsidesliggende steder. Dette var en del av kulturen; å oppsøke det farlige og 

ukjente. Hos kelterne var det ofte en veksling mellom en tilknytning til spesielle steder 

og en lengsel etter reiser ut i det ukjente.118 De var kjent for å være modige. Reisene 

gikk ofte ut i det de benevnte som ørken. Det kunne være et øde landskap, et vilt 

havstykke eller en reise til et vanskelig tilgjengelig sted.119 Der de reiste og opplevde 

ting, ble det et hellig landskap. Og de kunne knytte sin fortelling til et kors, en klippe, 

en kilde, en kirke eller et fjell.  
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St. Patrick blir regnet som Irlands apostel,120 og det finnes svært mange legender om 

ham. Han levde ca. 390–461. En av legendene er knyttet til Croagh Patrick-fjellet. 

Legenden forteller at St. Patrick i år 441 fastet i 40 dager på toppen av dette fjellet.121 

For irene er dette et hellig fjell, og på «Reek-Sunday» i slutten av juli hvert år 

besøkes fjellet av 25 000 pilegrimer. 

Philip Sheldrake sier at for kelterne var det slik at noen plasser hadde større spirituelt 

potensial enn andre.122 Dette kunne være på grunn av geografiske forhold eller noe 

spesielt de forbandt med landskapet, eller hvilke erfaringer de hadde der fra før. For 

dem kunne slike steder fungere som en døråpner til himmelen. Dette kalles ofte for 

«thin places» hvor kontakten med den åndelige virkeligheten var nær. 

Kelternes søken etter hellige steder og ukjente steder handlet også om «seeking the 

place of their resurrection». Det var steder som pekte utover dette livet. Altså var et 

slikt sted av avgjørende betydning for både dette livet og det neste. Vi kan kalle det 

et gjenfødelsens sted. Og det kan ha hatt betydning for vårt syn på blant annet 

kirkegårder, som jeg skriver om i neste avsnitt.  

Kelternes nærhet til naturen viser seg også i diktningen som vi kjenner fra den 

keltiske tradisjonen. Jeg tar med to eksempler fra Harald Olsen sin oversettelse: 

 

Gud for alt 

Vår Gud er Gud for alt, 
Gud for himmel og jord 
For havet og elvene. 
Gud for solen og månen 
Og alle stjernene. 
Gud for de høye fjell 
Og de vakre daler. 
Han har sin bolig 
I himmelen, jorden og havet 
Og i alt som er i dem.123 
 

Alt forkynner hans godhet 

Det er ingen vekster på jorden 
Uten at de er fulle av hans dyd. 
Det er ingen former på stranden 
Uten at de er fulle av hans velsignelse. 
 
Det er intet liv i havet, 
Det er ingen skapning i elven, 
Det er intet på firmamentet 
Uten at det forkynner hans godhet. 
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Det er ingen fugler på vingene, 
Det er ingen stjerner på himmelen, 
Det er intet under solen 
Uten at det forkynner hans godhet.124 
 

Her ser vi hvordan naturen vitner om Guds storhet, godhet og kjærlighet, og ikke 

minst også hans visdom. Hos kelterne ble naturen kalt for «den store boken», og 

Bibelen for «den lille boken», som begge ville fortelle menneskene om Gud. Den 

irske munken Columbanus sa på 600-tallet at hvis du vil bli kjent med skaperen, må 

du bli kjent med hans skaperverk.125 Og den irske læreren John Scotus Eriugena  

mente på 900-tallet at hver synlig og usynlig skapning er en  «teofani» , en 

gudsåpenbarelse126 .Guds  to hovedsteder for selvåpenbaring  er i Bibelen og i 

Skaperverket. Han sa det slik at: «Gjennom skriftens bokstaver og gjennom 

skaperverkets mange arter så åpenbares det evige Lys». Her ser vi en parallell til 

Augustins måte å tenke på at Skaperverket er tegn og tekst. ( Se 2.7.3 og 2.7.5) 

 

 

2.9. Hellig landskap. Kirkegårder 

Jeg vil stoppe litt opp ved begrepene hellig landskap og kirkegårder. For i vår 

sammenheng er det kanskje nettopp kirkegårdene som har bevart noen av de 

viktigste elementene med tanke på hva hellige landskap er. Hos oss er en kirkegård 

et avgrenset område, og det er innviet til liturgisk bruk. Og i vår tradisjon har det også 

et oppstandelsesaspekt i seg. Ved gravferd lyder ordene: «Av jord er du kommet, til 

jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå.» Handlingen er til de grader 

jordbundet, men samtidig har den helt klart et uvurderlig åndelig og immanent aspekt. 

Her er plassen for nytt liv, et gjenfødelsens sted. Kelterne var opptatt av at det hellige 

stedet skulle markeres og avgrenses.127 Hos oss har kirkegårdsmurene fungert som 

slike grenser.  

Dette har lange tradisjoner. I historisk sammenheng kan nettopp kirkegårdene ha 

vært stedet for gudstjenestefeiring og tilbedelse. Olav Tveito sier at det i oldkirken var 

vanlig at kristne ble begravd apud profanus, blant hedninger.128 Men de 

anglosaksiske kirkelovene understreket en motsetning mellom kristendom og 

hedendom. En prest kunne bli bøtelagt hvis han feiret messe i et uvigslet hus. Og det 

var viktig med innviet jord for å kunne ha begravelser. Dette kan ses i sammenheng 

med en misjonsstrategi, nemlig at det var viktig å få opp gudshus på mange steder. I 

påvente av at gudshuset kom, kunne en feire messe på vigslet jord, eller eventuelt i 

et telt med et vigslet alter. Dette står omtalt i konsilvedtak fra 800- og 900-tallet, blant 

annet i Mainz i 888. Ifølge sagaen feiret Olav Tryggvason messe i et telt på Moster 
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da han steg i land der.129 Han ble senere en ivrig kirkebygger. Men før gudshusene 

kom, måtte det feires messe på annen måte. Da var telt en løsning, eller ute på 

vigslet jord. Steinkorsene som vi blant annet kjenner fra Eivindvik i Sogn, kan være 

en slik tidligmarkering av hellig sted. Antagelig er det både den keltiske tradisjonen 

med et hellig sted, og samtidig et misjonsstrategisk ønske om kirkebygg på nye 

steder, som ligger bak disse lovene og tradisjonene.  

Med dette aspektet som bakgrunn feires uendelig mange friluftsgudstjenester i 

Norge. To av våre faste liturgier er knyttet til friluft. Den ene er innvielsen av en 

kirkegård; den foregår alltid ute. Det andre er gravferdsritualet som nesten alltid 

avsluttes ute hvis det ikke er kremasjon. Når et menneske blir stedt til hvile i jorden, 

er det i en veldig nær kontakt med elementene. En overgis til jorden og mottar 

samtidig håpsordene: Av jorden skal du igjen oppstå. Denne tradisjonen kan tyde på 

at vi har en større nærhet til jorden og til hellige steder enn vi ofte tenker på og er klar 

over i våre kirkelige ritualer og tradisjoner. 

 

 

2.10. Oppsummering av hovedpunkter i det skriftlige teologiske 

materialet 

Når vi ser på hva som er kommet fram i det skriftlige materialet jeg har undersøkt, er 

det ingen tvil om at det er en lang tradisjon i den jødisk-kristne kulturen for å ha et 

nært forhold til naturen. Det er et samspill og en tradisjon som underbygger en 

nærhet til naturen for menneskene. 

Det som stiger fram, er tre hovedfunn som jeg vil stoppe opp ved:  

1. Det finnes spesielle møtesteder. 
2. Det er stor spennvidde i temaene som blir aktualisert ute. 
3. Det skjer en utdyping av Gudsbegrepet og erkjennelsen.  

 

2.10.1. Spesielle møtesteder 

I det bibelske materialet ser vi at det er noen møtesteder som går igjen. Det er steder 

i naturen som Gud kaller menneskene til, og det er steder der de opplever spesielle 

ting som dermed gis en spesiell betydning seinere. Her er fjell og ørken viktig. Gud 

åpenbarer seg i Det gamle testamentet på Horeb-fjellet, Sinai-fjellet og Karmel-fjellet. 

I det nye testamentet får disiplene se Jesu herlighet på et høyt fjell. Og det er på et 

høyt fjell Jesus møter disiplene sine når han vil gi dem det siste oppdraget. For 

menneskene i den kristne kirke i Jerusalem på 300-tallet var det viktig å gå opp på 

høyden på Oljeberget, der de mente at Kristi himmelfart hadde funnet sted. Dette 

gjorde de som en del av liturgien på vandregudstjenestene. Hellige fjell finner vi også 

igjen i den keltiske tradisjonen. Et eksempel Croagh Patrick-fjellet hvor legenden 

forteller at St. Patrick fastet i 40 dager, og som hvert år fortsatt besøkes av tusenvis 

av pilegrimer.  

                                                           
129  Tveito 2013, s. 319 
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Ørkenen er også et viktig møtested som går igjen. En ørken er et slags 

forberedelsens sted, og et sted for prøvelser. Både for Moses, Elia og Jesus ble 

ørkenen et viktig sted. Der møtte de fristelser og farer, men de møtte også Gud. I den 

keltiske tradisjonen var det å oppsøke «ørkenen» et viktig anliggende. «Ørkenen» 

ble da et begrep for øde landskap, et vilt havstykke eller en reise til et vanskelig 

tilgjengelig sted. Troen ble da utfordret på en spesiell måte, og erfaringene med Gud 

ble sterke. 

Ellers ser vi at Jesus ofte møtte mennesker på tradisjonsrike steder som ved 

Betestadammen eller ved Jakobs brønn. Dette var steder med en lang religiøs 

tradisjon fra før, og som Jesus utvider ved sin tilstedeværelse, sine ord og sine 

handlinger. 

 

2.10.2. Stor spennvidde i temaene 

Det er mange ulike temaer som møter oss i det materialet jeg har sett på, og som 

står sentralt i møte med naturen. 

Guds omsorg for skaperverket er sentralt. Dette ser vi tydelig i Salmenes bok, for 

eksempel i Salme 104. Gud sørger for mat til dyr og mennesker. Denne omsorgen 

uttrykker og gjentar Jesus også i Bergprekenen. «Når Gud kler gresset så fint, det 

som står der i dag og kastes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kle 

dere.»  

Skaperverket vitner dessuten om Guds storhet. «Du svøpte lyset om deg som en 

kappe, du spenner himmelen ut som en teltduk».130 Skaperverket forteller dessuten 

om Guds egenskaper; om nåde og miskunn. «Så langt som øst er fra vest, tar han 

våre synder bort fra oss.»131 

Vi ser videre at «Livets vann» og «livets brød» også er temaer som går igjen i 

naturen. Folket manglet mat i ørkenen under vandringen tilbake til det lovede land. 

Da gav Gud dem manna i ørkenen. Hver morgen lå det manna utover i ørkenen som 

de kunne samle sammen og bake brød av. Da folket som hadde fulgt Jesus en hel 

dag, ikke hadde mat der de var i ødemarka, velsignet Jesus det de hadde, og det ble 

nok til alle. 

Med utgangspunkt i vannet fra Jakobs brønn og en konkret situasjon der han er tørst, 

bringer Jesus inn et begrep som «det levende vannet», og at vannet kan bli en kilde 

til evig liv. Han er selv dette vannet. Jesus utvider forståelsen av hva tørst er, og hva 

vann er. 

Tema både i Det gamle og Det nye testamentet er at Gud (og Jesus) kan gripe inn i 

naturkreftene. Gud gir ild til Elias bål, og Jesus stiller stormen og gir fisk i tomme 

garn.  

                                                           
130 Salme 104 
131 Salme 103 
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Livets forgjengelighet er også et tema. «Dagene mennesket får er som gress, (…) 

Når vinden farer over den, er den borte».132 Men nettopp da er også håpet til stede 

gjennom «hvetekornets lov» som Jesus bringer inn. Gjennom dette formidles temaet 

at nettopp død kan bli til liv. Det ligger gjemt i naturens lover. 

Jesus tar flere ganger utgangspunkt i et kjent naturfenomen i sine lignelser. Det kan 

ofte handle om såkorn eller frø. Noe som ser lite ut, kan bli veldig stort. Dette har 

med Guds rike å gjøre. Det kan se ut til at kjennskap til naturen av og til kan gjøre det 

lettere å gripe noe i tro. Dette er tanker som vi finner igjen hos Augustin. Han mener 

at naturens «tegn» og «ting» skal være til hjelp for mennesket for å erkjenne Gud.  

Vi ser at temakretsen er vid, og at det egentlig ikke er noe man ikke kan forbinde 

naturen med i denne sammenhengen.  

 

2.10.3. Utdyping av Gudsbegrepet 

Erkjennelsen av hvem Gud er og hvor Gud er, går ofte hånd i hånd med 

naturopplevelser. Etter sin drøm i ødemarken, erkjenner Jakob: «Her er Guds hus og 

himmelens port, og jeg visste det ikke.» Men etterpå visste han at Gud var i 

ødemarken også. 

Da Moses ser den brennende tornebusken på fjellet Horeb, får han høre at han står 

på hellig grunn. Samtidig får han i oppdrag av Gud å gå til farao og be for folket. Gud 

er både hellig og en han må frykte, samtidig har han omsorg og kjærlighet for folket. 

Møte på Horeb utvider Moses’ forståelse av hvem Gud er. 

Job får en utvidet gudserkjennelse når han møter Gud som skaperen i naturen og 

som den som opprettholder alt. Hvis Gud holder sin pust tilbake, kan da jorden 

bestå? Og hvor var du, Job, da Syvstjernen ble formet? Jobs ydmykhet overfor Gud 

vokser etter dette. 

Noe av den samme ydmykheten finner vi hos disiplene når de får se at Jesus har 

makt over både naturkreftene og onde ånder. Vanligvis er det ingen som rår over 

slike ting. Og de undrer seg: Hvem er han? De ser Jesus, men etter hvert ser de 

også Gud i ham. Dette utvider Gudsperspektivet deres. 

Ireneus’ kamp gikk på å tilbakevise gnostisismen som ønsket å fjerne Gud fra 

skaperverket. Frelse var å utvikle sin «gnosis», sin kunnskap, mente de. «Tvert 

imot», sa Ireneus. Frelse er å være en del av den fortsatte skapelsen. Gud har ikke 

forlatt skaperverket sitt, men utfyller det og gjør det helt gjennom Jesu Kristi frelse. 

Frelsen er en pågående handling på samme måte som skaperverket er en pågående 

handling. Gud har på ingen måte trukket seg tilbake, men Den hellige ånd er virksom 

både i naturen og i oss. Hvis noen skulle være i tvil, så fastholder Ireneus dette 

sentrale begrepet: Gud elsker sitt skaperverk, og menneskene skal ikke fjerne seg fra 

det. Ireneus står i johanneisk tradisjon der inkarnasjonstanken er sentral. Ireneus 

blankpusser dette at Ordet ble menneske. 

                                                           
132 Salme 103 
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Hos Augustin blir hele skaperverket «ordet» fra Gud. Hos Augustin er skaperverket 

både «res» og «signum» (ting og tegn), slik at menneske kan lese Gud i 

skaperverket. Augustin tilrettelegger for at tanken kan nå en enda dypere erkjennelse 

av det vi ser i naturen, slik at vi kan gjenkjenne Gud og elske ham. Augustin 

tilrettelegger for en god forbindelse mellom tanke og tro. 

Disse tankene finner vi også igjen i den kristne keltiske tradisjonen. Vi kan lese om 

Gud i naturens mangfold, slik det stod i et sitert vers: «Det er ingen vekster på jorden 

uten at de er fulle av hans dyd. Det er ingen former på stranden uten at de er fulle av 

hans velsignelse.»133 Denne tradisjonen sier at vi kan lære om Gud ved å «lese» 

naturen og naturens tegn. Vi er altså fjernt fra å ta avstand fra naturen slik 

gnostisismen og også manikeerne stod for, og som Augustin kjempet imot.  

Vi kan se at motstanden fra andre åndsretninger flere ganger har skjerpet teologene 

slik at de er blitt enda tydeligere på å betone at skaperverket er fra Gud og er villet av 

Gud, og at menneskene kan få leve i det på en god måte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Praktiske erfaringer 
 

I denne hoveddelen tar jeg for meg de praktiske erfaringene.  

                                                           
133 Se avsnitt 2.7. 
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Jeg har selv gjort mange erfaringer med å holde gudstjenester ute, og her vil jeg 

komme med flere eksempler fra min egen praksis og vise hvordan jeg har arbeidet 

med friluftsgudstjenester på forskjellige måter og forskjellige steder. Jeg vil vise 

hvordan jeg har valgt sted og årstid, og hvordan arbeidet er blitt lokalt tilpasset hånd i 

hånd med andre lokale aktører.  

Jeg vil også dele erfaringer fra andre prester. Jeg vil se på hva arbeidet med 

friluftsgudstjenester betyr for dem, og hva det gjør med arbeidet i deres menigheter. 

Jeg tar med også med erfaringer og refleksjoner om bruk av naturen i 

retreatsammenheng på Lia Gård.  

I siste avsnitt har jeg en oppsummering av de praktiske erfaringene og hva man 

spesielt bør merke seg. 

 
3.1. Erfaring: «La oss være stille og tenke på at Jesus er her» 

Jeg har vært på mange familieretreater på Lia Gård i Koppang i Østerdalen. Og jeg 

vil ta utgangspunkt i en setning som brukes i liturgien på morgengudstjenestene på 

familieretreatene: «La oss være stille og tenke på at Jesus er her!» Denne setningen 

vil jeg ha som utgangspunkt når jeg skal begynne med refleksjon over hvorfor jeg 

synes det er viktig å feire gudstjenester ute.  

Denne setningen opplever jeg som innholdsmettet, utfordrende og veiledende. Og 

den er utrolig enkel og inkluderende. Den tar utgangpunkt i det stedet der vi er, og 

den konstaterer: Her er vi, her er Jesus!  

Det inviteres vi til to ting: Vi inviteres til stillhet. Vi inviteres til fellesskap. Og det er et 

fellesskap av flere: Det er et «oss», og det er et gudsfellesskap fordi Jesus er her. 

For meg faller dette i stor grad sammen med min begrunnelse for å feire 

friluftsgudstjenester. Det handler om å avdekke det at Jesus er her! Han er her ved 

vannet, han er her på fjellet, han er her i skogen. Han er her ved denne steinen. Han 

er i mitt nærmiljø der jeg liker å gå tur, eller han er på fjellet der jeg bruker å hente 

krefter. I invitasjonene ligger det også en oppfordring til å falle til ro, være stille. Og 

nettopp her ligger anledningen til å skape et gudstjenestefeirende sted. For vi trenger 

hjelp til å falle til ro; vi trenger hjelp til å huske på at Jesus er her! Hvordan kan vi 

være med å skape hellige steder og møteplasser midt i vår hverdag? 

For meg er den forutgående anledningen ofte vært ganske enkel. Her er det jeg bor! 

På de forskjellige stedene jeg har bodd, har jeg prøvd å inkludere landskapet i 

gudstjenestefeiringen. Gjennom å gjøre meg kjent med kulturen, historien og naturen 

har jeg prøvd å finne møteplasser som kan være gode steder for Gud og mennesker 

å møtes. Erfaringen er at når vi er på hjemmebane, slapper vi mer av, er mer åpne 

og kjenner oss trygge. Mange nordmenn kjenner seg hjemme under åpen himmel, 

ute i naturen, ved et bål eller ved sjøen. Når vi er trygge, er vi også mer åpne, også 

for det guddommelige. Hvordan kan vi bruke dette i en gudstjenestesammenheng?  

Jeg tror at vi i Den norske kirke har et kall til å møte mennesker der de er og legge til 

rette for gode møteplasser mellom Gud og mennesker. Og det er her betydningen av 

friluftsgudstjenester kommer inn. «La oss være stille og tenke på at Jesus er her!»  
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Som kirke må vi ta på alvor det kulturelle landskapet vi bor i eller den uberørte 

naturen som er en del av nærmiljøet vårt. Jeg har på forskjellige måter prøvd å 

bevisstgjøre menneskene som bor i nærmiljøet ved å feire gudstjeneste ute. Når 

nærmiljøet er natur, noe det ofte er i Norge, så kan vi være med å løfte disse 

naturstedene opp. De kan bli til gudstjenestesteder, til møteplasser mellom Gud og 

mennesker Kanskje vi kan si at det handler om å helliggjøre hverdagen og 

landskapet vi vandrer i, det som vi er glad i og som betyr noe for oss. Til slutt vil en 

kunne se både seg selv og naturen og lokalmiljøet med nye øyne. En trygghet vokser 

frem fra innsiden, og en tro på at: Alt hører Herren til! Jeg tror det må være 

gudstjenestens dypeste mål å se nettopp dette. Friluftsgudstjenester kan være med å 

tilrettelegge for at vi erfarer at alt hører Herren til. Vi trenger det for vår tros skyld, og 

for våre livs skyld. «La oss være stille og tenke på at Jesus er her.»  

 

 
3.2 Mine egne erfaringer med friluftsgudstjenester 

Jeg har gjennom mange år holdt gudstjenester ute. I to perioder har jeg vært prest på 

Helgelandskysten, og siden 2003 har jeg vært prest i Malvik som ligger nær 

Trondheimsfjorden. Her vil jeg gjøre rede for en del av mine valg, erfaringer, 

arbeidsmetoder og begrunnelser for å feire gudstjeneste i og nær naturen. 

 

3.2.1. Pilegrimsvandring og Langfredagsfjæra i Vevelstad  

I Vevelstad kommune på Helgeland er det noen flotte helleristninger. De ligger noen 

kilometer fra fergeleiet, sentrum og kirka. Under Vevelstaddagene lagde vi et år 

pilegrimsvandring til disse helleristningene sammen med museumsbestyreren, med 

salmesang og bibeltekster både undervegs og da vi var framme. Det var sterkt å få 

helleristningene satt inn i en større sammenheng der den skapende Gud er med, blir 

påkalt og takket. Naturen ellers er også imponere på dette stedet, med vidt utsyn og 

De syv søstre i bakgrunnen.  

I Vevelstad oppdaget jeg også uttrykket «Langfredagsfjæra». På grunn av flo og 

fjære, og påskens plassering etter vårjevndøgn, er det veldig ofte en spesielt 

langvarig og stor fjære på langfredag. På Helgeland er «Langfredagsfjæra» et 

begrep, og mange er på tur i fjæra denne dagen. De går for å finne noe spennende i 

fjæra, og ofte er dette en familietur. Da jeg bodde i Vevelstad, ønsket jeg å knytte 

dette opp mot en gudstjeneste i påsken. Jeg oppfordret folk til å gå i 

langfredagsfjæra og ta med seg en stein, og komme til kirka og legge steinen ved et 

kors som lå på gulvet i midtgangen. Dette var et forsøk på å trekke kultur og kirke 

mot hverandre og knytte en naturopplevelse inn mot påskens budskap. 

 

3.2.2. Gudstjeneste på Fortet i Leirfjord 

I Fagervika i Leirfjord på Helgeland er det gamle kanonstillinger fra krigens dager 

som ligger litt oppi lia med flott utsikt over skipsleia. En sommersøndag i juni er det 

fantastisk frodig der. Det bugner av liv. Menigheten hadde i mange år hatt tradisjon 
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på å feire gudstjeneste på langfredag på skolehuset som den eneste gudstjenesten i 

året der i bygda. Dette syns jeg var litt traurig i Fagervika. Det hadde vært flott å 

bruke dette området litt mer i selve gudstjenesten, å bruke den fagre vika på en egen 

måte i gudstjenestesammenheng. Da jeg oppdaget «Fortet» fra krigens dager oppe i 

lia og så frodigheten i naturen, foreslo jeg at vi kunne ha en sommergudstjeneste 

der. Vi slo fast at vi hadde et fredens budskap å komme med der kanonene en gang 

stod. Slik ble det en tradisjon å holde sommergudstjeneste i Fagervika i juni. Stedet 

blir helliggjort ved Guds ord og bønn. Der kanonene stod, ble det gudstjenesteplass, 

og himmelen er tak. Min etterfølger har fortsatt tradisjonen, og har utvidet 

opplevelsen ved å få Hurtigruta til å hilse med kraftig tuting når den seiler forbi litt 

over kl.12. Natur og kultur i gudstjenestelig samspill gjør at opplevelsen i Fagervika 

blir total og helhetlig.  

 

3.2.3. Saksvikkorsen i Malvik 

Da vi flyttet til Malvik i Trøndelag, oppdaget vi snart at pilegrimsleden gikk i gjennom 

kommunen. Ikke langt fra oss var et sted som het Saksvikkorsen. Der var det en 

gammel gravrøys, men ikke noe kors. Stedet lå veldig fint til inni skogen med utsikt 

over fjorden og byen Trondheim. Etter å ha snakket med lokale historikere, skjønte 

jeg at man mente at det hadde stått et kors her «i gamle dager». Så derfor begynte vi 

arbeidet med å få et nytt kors på plass. Først fikk vi et provisorisk kors mellom to 

trær, godt nok til å feire gudstjeneste ved. Vi ryddet området og hentet benker fra 

kirken. Etter hvert har det utviklet seg til en friluftskirke der det er et stort trekors 

plantet i en stein, og det er kommet klokketårn og faste benker. Og det er turkasse 

der. Det er også en meditasjonstavle med et bibelsted. Vi har to–tre gudstjenester i 

Saksvikkorsen i året på søndag ettermiddag. Om våren er det et yrende fugleliv og 

mye kvitveis der. Da kan vi ha en gudstjeneste med tema «Sang i skogen». Vi har 

også hatt tema «Fugler i skogen», der vi gjør oss kjent med fuglene på stedet og 

leser tekster fra Bibelen om fugler. Det brukes ofte trekkspill, og det synges ulike 

vårsanger. Alltid kaffeservering etterpå. Veldig stemningsfullt og fint. Ved olsoktider 

kommer det mange pilegrimer til stedet fordi det ligger langs pilegrimsleden på veg til 

Nidaros.  

Annen søndag i advent har vi lysmesse i Saksvikkorsen. Før var den alltid i kirken, 

men de siste fire–fem årene har vi hatt den ute. Konfirmantene går i fakkeltog til 

stedet. På vegen og inn til korset er det satt opp fakler. Under gudstjenesten leses 

det tekster fra lysmessetradisjonen. Etterpå serveres det pepperkaker og gløgg. Det 

oppleves fint å være under åpen himmel når julenatta nærmer seg.  

Vi vet at stedet brukes mye av både enkeltvandrere, barnehager og turgåere. 

Generelt kan en si at mange gir uttrykk for at de er glad i denne døgnåpne kirken, 

nær folk og i skogen. Benker innbyr til å sitte ned, og korset innbyr til en liten 

meditasjon.  

 

3.2.4. Kjerkstimarsjen og gudstjeneste ved Nyvannet 
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I forbindelse med at Pilegrimsleden ble gjenåpnet og de gamle stiene skulle gås på 

nytt, kom Kjerkstimarsjen til å se dagens lys for 30 år siden. Det var historielaget i 

Malvik og Orienteringsgruppa i idrettslaget som gikk sammen om denne turmarsjen. 

Det er en 8 km lang tur fra Jervskogen i Mostadmark til Engan i Malvik, 3 km fra 

Malvik kirke. Denne stien måtte folket gå i gamle dager når de skulle til kirke. 

Midtveis er det en kvilestein der folk kunne sette seg ned mens de så etter lysa 

hjemme. Stien er en del av Romboleden, pilegrimsvegen som går fra Uppsala-

traktene i Sverige til Nidaros, og her har den navnet «Kjerkstien». Ved Nyvannet er 

det en rasteplass, ca. 2 km før mål. Her blir det solgt bålkaffe, varme pølser og kaker.  

I 17–18 år er det også blitt holdt gudstjeneste her. Jeg tok over tradisjonen da jeg 

kom til Malvik. Det er blitt et veldig fint gudstjenestested med en meditasjonstavle 

med sitat fra Salme 23, og grunneieren har lagd en fin prekestol som presten 

benytter under gudstjenesten. Grunneieren sørger nesten hvert år for en liten 

forbedring på stedet, og det er fint tilrettelagt med benker og bålplass. Mange stopper 

opp og får med seg salmer, tekster og musikk på vegen. Ofte har vi med trekkspill 

eller gitar. En blåsergruppe har også ofte bidratt. Folk sitter spredt på stubber, 

lyngtuer og benker. Bare det ikke blir for surt vær, koser folk seg. De fleste har gått 

marsjen, men det finnes også en kortere variant der en kan kjøre nærmere med bil. 

Men alle må gå litt. Her er det mange interesser som smelter sammen. Det er 

pilegrimstanken, det er historielagets lokalhistoriske agenda, det er 

orienteringsgruppa med sine oransje og hvite faner, og det er søndag og kirketid og 

gudstjeneste i det fri. De som går på søndagstur, kan få en tur med «någgå attåt». 

De får det. Dette er en god tradisjon med mange aktører som gjør en solid jobb år 

etter år. Det er ofte en spesiell stemning der ved vannet, og det har vært mange 

hellige øyeblikk da en har fornemmet Ånden over Nyvannet og deltagelse i sang og 

bønn fra litt slitne turfolk. Noen sitter på benkene ganske nær, andre sitter på ei tue 

litt langt unna. Det er frihet til å velge det stedet en kjenner seg mest fortrolig med. 

 

 

3.2.5. Pilegrimer ved Mariakirkens minnealter i Mostadmark 

Vi har også et fint sted i Mostadmark der det holdes flere friluftsgudstjenester i året. 

Det er ved Mariakirkens minnekapell. I Middelalderen stod det en kirke i Mostadmark 

som var viet til Maria Magdalena. Marimesse ble holdt 22. juli, og det passet godt å 

vandre inn til Nidarosdomen derifra fram mot Olsok 29. juli. I nærheten av 

Mariakirken var det en kilde som gav legedom, og tradisjonen sa at både krykker og 

staver lå igjen der etter de som var blitt friske. Det må ha vært en jevn strøm med 

pilegrimer fra Sverige mot Nidaros som gikk forbi her i Middelalderen.  

Etter reformasjonen mistet kilden sin betydning, og kirken forfalt. Det var små kår i 

Mostadmark, og ingen hadde råd til å holde den ved like. Da Gerhard Schøning fôr 

forbi på 1700-tallet, var det bare noen små rester igjen. Men fortellingen om kilden 

levde videre. Da pilegrimsleden ble gjenåpnet i 1997, var det også et ønske om å 

markere dette stedet på nytt. Det er blitt satt opp et overbygd alter, nydelig i sin form, 

og det er benker og et klokketårn der. Det er blitt et veldig fint sted, og det holdes 
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både gudstjenester, dåp og bryllup i Mostadmark. Årlig feires det gudstjeneste der i 

tiden før Olsok. Dette er gjerne på den tiden pilegrimsvandrerne på Romboleden 

kommer gående, og gudstjenesten blir lagt slik at de kan være med på den, gjerne 

25. eller 26. juli.  

Siden jeg kom til Malvik i 2002 har jeg holdt mange av disse pilegrimgudstjenestene. 

Det er alltid stas å ta imot pilegrimer der og da; vi er med i strømmen mot Nidaros, 

selv om vi bare er i Mostadmark en fin sommerkveld. Men jeg har også funnet ut at 

det er viktig å bygge opp rundt den lokale tilknytningen. Og jeg prøver å få med 

lokale innslag og aktører. Seniordansen er inne som en god samarbeidspartner. De 

ble spurt om å være med å danse på vollen i forbindelse med 

pilegrimsgudstjenesten, og det ville de gjerne. De har vært med i mange år nå, og 

samarbeidet har utviklet seg. De har lagt om repertoaret sitt litt etter at de begynte å 

danse hos oss og øvd inn egne kirkedanser i tillegg til dem de hadde fra før. Det er 

salmer eller sanger som menigheten er med og synger, eller som vi hører på, og som 

de danser til. Det er også fint når de er med i prosesjonen, og når de har en egen 

dans som postludium. Seniordansen gir gudstjenesten et lokalt preg, og de som 

deltar, gjør det med stor glede og innlevelse. Det har vært et spennende samarbeid 

til glede for begge parter. Seniordansen har fått en egen kirkedansgruppe som har 

vært med på flere gudstjenester i kirkene i bygda også.  

I gudstjenestene i Mostadmark er det alltid nattverd. Og det er fint å se flokken 

komme frem; trøtte pilegrimer, glade dansere, gode kaffekokere og andre som har 

funnet veien. Det er høytid og ro over disse gudstjenestene. Taket er høyt, og blikket 

kan kvile på det gamle minnealteret. 

 

3.2.6. Vandregudstjeneste andre påskedag på Midtsand 

De siste årene har vi prøvd ut et nytt og spennende opplegg på Midtsandtangen i   

Malvik. Jeg hadde lenge lurt på hvor det kunne passe med en friluftsgudstjeneste i 

påsken. Snøen er stort sett borte da, og skihytta er ikke noe mål. I påsken er mange 

ute og reiser, også i Malvik. Men jeg hadde sett at andre påskedag er folk tilbake fra 

ferien, og de tar gjerne småturer i nærområdet. Så kanskje kunne en påsketur/ 

påskevandring kombineres med en gudstjeneste?  

I de senere årene har Malvik kommune fått et nytt friluftsområde. Det var et gammelt 

militæranlegg fra krigens dager som hadde stått brakk i flere år etter at Forsvaret 

hadde lagt det ned. Det var mange ønsker for området som ligger veldig fint til nede 

ved sjøen. Mesteparten av brakkene ble fjernet, men noen hus lot man stå igjen. Helt 

ytterst på odden stod det en bunker. Jeg hadde vært og sett på området og tenkt at 

her hadde det vært flott å feire en påskegudstjeneste. Bunkeren var som Jesu tomme 

grav, og rundt den stod gamle, knudrete trær som i Getsemane hage. Så tanken 

hadde ligget en stund i hodet mitt før det ble bestemt at dette området skulle bli et 

friluftsområde for allmennheten. Nå har stedet fått universell tilrettelegging. Det er 

blitt anlagt et parklignende område med plen og mye bærbusker og andre busker. 

Det er volleyballbane der, og ly og leskur med grillplasser. Det er også en fin 

strandlinje. Stedet er blitt veldig populært, ikke minst en varm sommerdag.  
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Så hvorfor ikke ha gudstjeneste her?  

Med «Den tomme grav», bunkeren, som innfallsvinkel til hele konseptet, hadde jeg 

tro på dette. Påskevandringen fikk følgende opplegg: 

Vi starter med å ønske velkommen nær parkeringsplassen. Så begynner vi vår 

vandring mens vi synger «Påskemorgen slukker sorgen». Alle versene synges, 

gjerne to ganger. I spissen for prosesjonen har vi en som bærer et stort trekors, og 

påskeliljene fra gudstjenesten første påskedag er festet på korset. Dette er veldig 

synlig på det store området, og veldig flott. Sangen blir akkompagnert av trompet.  

Første stopp er ved bunkeren. Her har vi en kvitkledd engel som tar imot oss og sier: 

«Frykt ikke. Jeg vet dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her, han er 

oppstanden. Kom og se stedet der han lå.» Så går folk inn i grava. Her er vinterens 

rusk og rask tatt vekk, og det ligger et linklede på et trebrett inn mot veggen på den 

ene siden. Det er også tent et par lys og litt røkelse. Det er enkelt og virkningsfullt. 

Folk blir veldig berørt av dette. Vi gir oss tid så alle kommer inn. Utenfor leses hele 

påskeevangeliet, og det synges to salmer. Det blir også knyttet noen ord til dagen, 

blant annet at grava ligger som i en stor hage. Det er blitt plantet mange nye frukttrær 

på området. 

Så går følget videre langs stranda, rundt odden. Der venter et bål på oss. Og det 

ligger fisk i folie på bålet. En mann reiser seg og ønsker oss velkommen, og så leser 

han fra Johannes, kapittel 21, om da Jesus møter disiplene på stranda etter 

oppstandelsen og gir dem brød og fisk å spise. Fortellingen blir veldig tydelig der vi 

står og ser ut mot sjøen og samtidig har bålet i øyekroken. Vi synger: «De trodde at 

Jesus var borte, de trodde at Jesus var død, da kom han på stranden en morgen 

som lyste rød.» Her er det så muligheter for å lage seg pinnebrød. Deigen er ferdig 

og pinnene spikket på forhånd. Vi får også smake på grillet laks som er stekt på 

bålet. Folk småsnakker og koser seg. Det er måker og ærfugl som dykker, eller 

kajakker som dras i land. Og noen trenger litt varme fra bålet. 

Men vi har en etappe igjen, og følget går videre mot midten av området der det er 

noen gresskledde høyder. På en av høydene kommer Emmausvandrerne gående. 

Det er to unge gutter med noen passende kapper på seg. En forteller begynner å 

lese historien fra Lukas 24, og Jesus i kvit kjortel kommer gående mot vandrerne. Det 

er veldig flott å se på silhuettene mot himmelen. Fortellinga lyder, og disiplene går 

glade bort. Når fortellinga er slutt, leses det en vekselbønn. Veksellesningen handler 

om at Jesu går med oss på vegen. Det sørger for å binde opplevelsen til eget liv.  

Vi synger «Han er oppstanden. Halleluja!» Alle inviteres inn til kaffe og varme etterpå 

i et snekkerverksted i nærheten. Folk sitter gjerne lenge og prater da. Rundt 80 

mennesker har vært med på dette de tre siste årene, og det er den 

påskegudstjenesten som samler mest folk i Malvik. 

Min erfaring er at de som har vært med, synes dette har vært en veldig fin 

opplevelse. Det sier at det gjør inntrykk når de får smake, se og kjenne. De setter 

også pris på kirkebakkeopplevelsen når de står rundt bålet og kan prate med 

hverandre. Mange kommer igjen hvert år. Jeg tror at en slik opplevelse og en slik 

bruk av Midtsandtangen også gjør noe med hele området. For det første betyr det 
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noe for de som går vandringa. Når de kommer tilbake senere på året, husker de: Det 

var her vi tente bål, det var her grava lå, her har jeg gått og sunget. For det andre 

betyr det noe for dem som ser på. Det er alltid en del som er på sin andre 

«søndagsturer» den dagen. De blir minnet om påskens budskap, særlig ved kjente 

salmer. Og siden dette er et område fra krigens dager, er det godt at det blir sunget 

inn igjen med håp og glede i grunntonen. Jeg tror dette gjør noe med landskapet og 

stemningen på stedet.  

 

 

3.3. Andres erfaringer med friluftsgudstjenester 

Det er mange som sitter med erfaringer fra friluftsgudstjenester. Jeg har samlet 

erfaringer fra tre prester fra tre ulike bispedømmer. Jeg mener disse er gode 

representanter for hva som rører seg i mange menigheter her i landet. 

 

3.3.1. Erfaringer fra Flakstad og Moskenes 

Sokneprest Trond Gran i Flakstad og Moskenes menigheter i Lofoten i Sør-

Hålogaland har lang erfaring med å holde friluftsgudstjenester, både i fra sin tid i 

Finnmark og nå i Lofoten. Soknepresten har alltid vært innstilt på å samarbeide med 

lokale lag og foreninger. Han har blant annet erfaring med dette fra Sør-Varanger 

prosti i Finnmark. Et eksempel som han trekker frem, er fra tiden i Berlevåg. 

Palmesøndag brukte det å være en isfiske-konkurranse på et vann som fast 

tradisjon. Noen lurte på om presten kunne komme å holde en andakt der. Det ville 

han. Den lokale Lions-klubben ville sørge for at de som ikke var så gangføre kunne 

kjøre med bil så langt som mulig, og der bilvegen tok slutt kom lokale snøskuterfolk 

og hentet dem. Så det endte opp med å bli en stor samling på vannet til 

Palmesøndagsgudstjenesten det året. Og det ble en fast tradisjon videre!  

Gran mener at det ofte er lettere for folk å bidra med praktiske ting og tilrettelegging 

hvis de gjør det på vegne av idrettslaget eller Lions-klubben. Denne erfaringen tok 

han med seg til Lofoten.134 Han forteller at da han kom til Flakstad på 

etterjulsvinteren i 2009, så han at på gudstjenesteplanen stod det friluftsgudstjeneste 

på palmesøndag i Nappskaret skianlegg på Flakstadøy. Han tekte at dette sikkert var 

en tradisjon som han gikk inn i. Det viste seg at menighetsrådet nettopp hadde et 

sterkt ønske om at dette måtte bli en tradisjon. De hadde sett at andre holdt 

friluftsgudstjenester i påsken. I Nappskaret var det i palmehelga et skikurs for barn, 

og det skulle deles ut diplomer kl. 12. Derfor mente menighetsrådet at det måtte 

passe med en gudstjeneste kl.11. Soknepresten forberedte gudstjenesten og tok 

kontakt med idrettslaget og de som drev skistua slik at det ble et samarbeid. 

Friluftsgudstjenesten palmesøndag i Nappskaret skianlegg er blitt en fast tradisjon 

med god oppslutning. 135  I stedet for offer, oppfordres folk til å kjøpe kaffe og kaker, 

og dermed støtte opp om et lokalt kaffested. Som kors brukes ofte to barneski.  

                                                           
134 Telefonsamtale med sokneprest Trond Gran 26. november 2014 
135
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Det samme konseptet brukes på skjærtorsdag; da er det gudstjeneste på et vann 

nær idrettshuset på Sørvågen i Moskenes, der turløypene starter. Her har 

kommunefysioterapeuten tilrettelagt for skileik og et «Kom deg ut på tur»-konsept. Et 

annet prosjekt menigheten har startet, er en pilegrimsvandring som blir gjennomført 

to ganger i året. Turen tar ca. en time med små stopp undervegs. Den ene gangen 

vandrer menigheten på Skaperverkets dag i juni. Den andre vandringen er for 

konfirmanter og foreldre ved konfirmantoppstart. Turen følger en gammel veg, den 

gamle kirkevegen. Den går parallelt med den nye vegen, så de som har med 

barnevogn eller bruker rullestol kan koble seg på undervegs. På Skaperverkets dag 

ender vandringen med en gudstjeneste i kirken. På konfirmantturen stopper de ved 

kirken og peker framover mot konfirmasjonsdagen som kommer i denne kirken om 

en tid. Hele konfirmasjonstiden blir sammenlignet med pilegrimsvandring. Selve 

kirkestedet er svært gammelt, fra 1400-tallet, og dagens kirke er fra 1700-tallet. Hele 

vandringen fram til kirken er som en meditativ gudstjeneste, forteller soknepresten. 

Der kan man både meditere over sitt eget liv og over forfedrenes kamp for å komme 

seg til kirke, som ofte var sjøvegen. Det lokalhistoriske perspektivet er viktig her. 

Gran forteller videre at menigheten har planer om flere friluftsgudstjenester om 

sommeren. De diskuterer hvor disse gudstjenestene skal finne sted.  Dette jobber 

menighetene i Flakstad og Moskenes med. Fordi gudstjenester ute er ønsket av 

menigheten, vil sokneprest Trond Gran legge vekt på dette i sitt videre arbeid. Han 

etterlyser samtidig en idébank for friluftsgudstjenester – et (nett)sted der en kan finne 

ideer til opplegg og selv legge inn sine ting, og hvor det kan ligge lenker til 

hjemmesider og reportasjer om friluftsgudstjenester.  

 

 

3.3.2. Erfaringer fra Nord-Fron 

Sokneprest Jens Petter Ous arbeider i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen, 

Hamar bispedømme. Der har de satset bevist på ute-/friluftsgudstjenester om 

sommeren, både for å nå ut over menighetskjernen og for å nå turister i området. 

Han forteller at det er fire sogn i kommunen: Kvam, Kvikne, Sødorp og Skåbu, og at 

alle menighetene gjerne ville ha hver sin setermesse.136 Dette er det tradisjon for, og 

den ville de gjerne beholde. Samtidig ville de gjerne prøve å nå lenger ut, noe de 

hadde prøvd på sommeren 2014.  

Den nye storsatsinga var en friluftsgudstjeneste på Kvamsfjellet siste dagen under 

Peer Gynt-stemnet. Peer Gynt-stemnet er det største kulturelle opplegget i 

Gudbrandsdalen og samler vel 20 000 mennesker til sammen på alle 

arrangementene. Den siste søndagen er det en stor friluftskonsert på en egen 

friluftscene på Kvamsfjellet kl.14. Selve scenen er opptatt med prøver og så videre 

før konserten, men nær hotellet er det også en platting som kan brukes, og der feiret 

de årets gudstjeneste. Sokneprest Ous forteller at hotellets ledelse var veldig positiv 

til dette. Så gudstjenesten ble feiret på plattingen med utsikt mot Rondane, mellom 

hotellet og høgfjellsscenen. De kalte gudstjenesten «Peer Gynt-messe», og tekster 

                                                           
136 Telefonsamtale med sokneprest Jens Petter Ous 26. november 2014 
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fra Peer Gynt ble integrert i gudstjenesten. Likeledes brukte de en skuespiller fra 

Peer Gynt-oppsetningen på Gålå som tekstleser. I 2014 var det mor Åse som ble 

gestaltet. I Kyrkjebladet for Nord-Fron nr.3 2014 er det en fin reporatsje om dette. Det 

står også at tekstene ble formidlet på en måte som gikk rett til hjertet. Og: «Kan ein 

tenkje seg nokon vakrare stad å feire gudstjeneste på enn midt i Guds 

skaparverk?»137 

Dette er et konsept de vil utvikle og satse på i Nord-Fron. Ifølge Ous var det fånyttes 

å holde gudstjeneste nedi dalen den dagen. Alle var på fjellet! Kvamværingene 

mistet setermessa si dette året på grunn av denne nye gudstjenesten, men den skal 

komme tilbake i juli neste år. De vil også prøve noe nytt der, nemlig å ro over 

Furusjøen til seterstølen «Lusby», det de skal ha gudstjeneste. Før i tiden var dette 

stedet der folk samlet seg når de skulle inn i fjellet og sanke mose. Bakgrunnen for 

ønsket om å ro var at soknepresten hadde fortalt i menighetsrådet om sitt besøk i 

Rättvik i Sverige: Der hadde folket kommet roende til kirken i festpyntede båter, og 

det hadde vært spelemenn med. Da folket kom i land, gikk alle inn i kirken til 

gudstjeneste. «Vi kan også gjøre det», sa Kvamværingene. Så det blir prøvd.  

For soknepresten er det viktig å lytte til folket og spille på lag med dem. Han opplever 

at soknerådene er veldig viktige samarbeidspartnere når det gjelder slike lokale 

arrangementer. Selv om han selv har bodd i Nord-Fron i 22 år, så kjenner de folket 

best, og de vet hvem de skal spørre. Ous sier at presten ikke kan være ildsjel i alle 

de spesielle gudstjenestene. Det må også være andre pådrivere og ildsjeler. At de 

fortsatt har fire sogn i Nord-Fron kommune, opplever han som positivt, for da er det 

en folkevalgt gruppe han kan spille på lag med i de forskjellige bygdene. I de 

omliggende kommunene er det nå gjerne bare ett kirkelig råd, og da kan det bli 

vanskeligere å finne folk som vil stille opp og hjelpe til.  

Et ønske Ous har, er å få til en gudstjeneste første påskedag tidlig om morgenen, når 

sola stiger opp over Kvamsfjellet. Da er det spesielt flott på fjellet. Å feire 

gudstjeneste der er fortsatt en drøm! På olsok har de tradisjon for å ha gudstjeneste 

på bygdetunet. Ved dårlig vær kan de trekke inn i en av bygningene. Her er det ikke 

så mange som kommer, men det er en fast kjerne. Alt i alt er det enighet om å satse 

videre på friluftsgudstjenester om sommeren for både bygdefolk og turister i Nord-

Fron. 

 

 

3.3.3.  Erfaringer fra Skaun og Børsa 

Sokneprest Ralf Ruckert i Skaun og Børsa menigheter, Nidaros bispedømme, har 

også mange erfaringer med friluftsgudstjenester. Ruckert forteller at det hadde blitt 

holdt gudstjeneste vinterstid i mars i mange år på en høyslette mellom kommunene 

Skaun, Melhus og Orkdal, som et samarbeidsprosjekt mellom flere menigheter.138 

Det var minst halvannen time å gå dit fra vegen. Tanken var at dette skulle være et 

møtested for skifolk fra flere menigheter. De siste årene hadde deltakelsen minket. 
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Det var noen få deltakere fra Melhussiden, noen få fra Børsa menighet, og gjerne en 

fra Skaun som var kirkevert den dagen. De brukte å lage et alterbord av snø og et 

kors av kvister fra bålet. Det var forholdsvis stor innsats fra Skaun menighet sin side.  

Etter ønske fra Skaun menighet ble det sist år prøvd ut noe annet. Tidspunktet er 

fortsatt en søndag i mars, men nå satses det på et familievennlig arrangement ved 

Ramsjøbu aktivitets- og friluftsarena, et sted nærmere veg og lettere for familier å nå. 

Selv om det heller ikke kom så mange sist år, vil menigheten prøve videre. De 

ønsker å knytte dette opp mot Skaperverkets dag i trosopplæringssammenheng, og 

kanskje få til noe skileik etterpå. Det andre nye de ønsker, er en gudstjeneste i 

båthavna i starten av juni. Bakgrunnen for at dette kom opp var blant annet at det 

hadde vært en stor ulykke i båthavna. Kriseteamet var der, og presten var viktig i 

arbeidet. Dagen etter var presten selvfølgelig med i minnemarkeringen i båthavna.  

Sist sommer, da presten hadde besøk av en tysk ungdomsgruppe, sendte han et 

spørsmål til båtforeningen om noen kunne ta ungdommene med ut på fisketur. Siste 

kvelden kom det svar: Klart vi stiller opp for presten. Og det ble nok båter til å ta med 

både norske og tyske ungdommer på fisketur. Da de etterpå grillet fisk i havna, sa 

båtfolket til sokneprest Ruckert at det hadde vært fint om en kunne ha en 

gudstjeneste der en ba for «våre landsmenn i det fjerne og på havet». Han tok med 

spørsmålet til menighetsrådet, som var entusiastisk. Det var «ja» med én gang, så 

dette ble bestemt. Ruckert tror også det er en god idé å be et av korene i kommunen 

å være med på en slik dag.  

En av de tinga de vil fortsette med, er gudstjeneste første påskedag når sola står 

opp. Dette samler ikke de store skarene, men det er en entusiastisk gruppe som 

deltar. Dette er en lekmannsgudstjeneste, for det er vanskelig for presten å rekke den 

før høymessen. Men så lenge de har en til å lese påskeevangeliet og en som tar med 

seg trykte salmer opp, kommer dette til å fortsette, sier soknepresten. I følge 

menighetsbladet139 er det også tradisjon på å holde Olsokgudstjeneste i de gamle 

kirkeruinene på Husaby 29.juli. Og i juni innbys barnefamilier til å holde dåp på en 

friluftsgudstjeneste ved Lisbetseæter. Så menighetene har et aktivt forhold til 

friluftsgudstjenester både sommer og vinter. 

 

 

3.3.4. Hellig landskap på Lia Gård 

I mitt arbeid med gudstjenester har jeg flere ganger støtt på begrepet «hellig 

landskap». Dette begrepet tror jeg det er viktig å ha med når vi snakker om 

gudstjenester ute. Det er blitt berørt i den historiske delen her i forbindelse med 

vandregudstjenester i et hellig topografisk landskap rundt Jerusalem, det er blitt 

omtalt i den keltiske tradisjonen, og det er kommet fram som et begrep rundt bruken 

av kirkegårder, og også i arven fra tidlig misjonsstrategi. Nå vil jeg se på nyere 

erfaringer med bruk av begrepet «hellig landskap», og jeg vil trekke fram erfaringer 

fra retreatstedet Lia Gård i Østerdalen.  
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Eier og gründer av Lia, Sigmund Bø, bruker uttrykket Hellig landskap bevist om 

eiendommen de har.140 Da han og kona Ingeborg arvet stedet på 1970-tallet, visste 

de ikke hva de skulle med den store eiendom på 8 km2. En gård for seg selv oppi lia, 

mellom Koppang og Rendalen, med uendelige skoger rundt. Da de overtok og flyttet 

dit, gikk de rundt hele eiendommen, til grensesteinene, og sang og ba, og på den 

måten innviet de stedet og eiendommen. Det var viktig at det ikke bare var husa de 

ba for, men også landskapet og marka. De ønsket å bruke eiendommen i en kirkelig 

sammenheng, men de visste ikke til hva. Etter hvert kom ordet «familieretreat» for 

dem, og sommeren 1979 hadde de den første retreaten for familier. Stabburet ble til 

kapell, låven ble til Herrens låve. Og en tømmerkoie noen kilometer unna ble til 

Pannekakehytta.  

Lia Gård har utviklet seg enormt på 35 år. I dag står det et moderne retreatsenter 

der. Nylia, med blant annet kirke, bibliotek og spisesal, kom i 2002. Herrens låve er 

fortsatt i bruk til retreater og gjester, det er bygget en ny stavkirke, og rundt omkring i 

landskapet er det mange små kapeller som bare ble til av folk som vandret og så 

mulighetene: Det er et  julekapellet, et  Peters kapell   og det finnes et ortodoks kapell 

i skogen.  

Og mellom alt dette er det mennesker som går. De vandrer, de mediterer, de ber. 

Dette gjør noe med landskapet, mener Sigmund Bø. Han sier videre at landskapet på 

den måten kan sammenlignes med en stor kirke med mange altre. Der er det mange 

stoppesteder for bønn og tilbedelse, men det bes også mellom altrene. Derfor kan en 

finne seg et tre, en stubbe eller en utsikt og slå seg ned der, men en er fortsatt i 

«kirka». Det blir en atmosfære av bønn når det bes mellom kapellene på stier og 

veier.  Sigmund Bø sier: «Det gjelder å gjenfinne det hellige i naturen, i livet, i det 

store og i det små.»141 Det er viktig å vinne det hellige tilbake i livet i våre dager, og 

det kan et hellig landskap hjelpe oss til. Når et naust eller en forlatt stall blir til et 

kapell, handler det om å se; nemlig at det som ingenting er, blir til noe. Denne 

bevisstheten overfor naturen tror jeg er til stor hjelp når en vil finne berøringspunkter 

til det hellige og åpne opp for det.  

På Lia Gård har de mange ulike retreater, og det gis alltid mulighet for å vandre ute. 

Spesielt på de ignatianske retreatene, som varer i 10–30 dager, er det mye taushet 

og bønn, og mye vandring på alle stiene i Liaskogen. De blir innbedt, kan en si.  

Ingeborg Bø sier at Hans Børli er den femte evangelisten på Hedemarken, og 

påpeker dermed hvordan evangeliet kan nå folk som har et nært forhold til 

naturen.142 

Landskapet og alt i naturen åpner opp så vi skal se Skaperen, eller som Hans Børli 

sier: «Jorden – og alt av jorden – er til for at vi skal øyne Det store lyset.» 143 

                                                           
140 Samtale med Sigmund Bø 23. januar 2014 på Lia Gård 
141 Samtale med Sigmund Bø 29. oktober 2014 på Lia Gård 
142 Under en retreat på Lia Gård 29. oktober 2014 
143 Børli 1995: Fra diktet «Du møter dine døde», s. 238  
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Hans Børli sier også:«La meg tro at suset i skogen er noe mer enn et fysisk fenomen; 

grenenes friksjon mot strømmenes luft.»144 Det ligger et håp og en bønn i disse 

ordene. I tanken om et hellig landskap kommer det uutsigelige nærmere. 

Min egen erfaring med landskapet på Lia, etter å ha vært der en rekke ganger 

gjennom mange år, er at det åpner opp indre og ytre rom. Kapellene er plassert rundt 

i skogen og gjør at vandringen mellom dem også blir spesiell. Her er det mye lek og 

mange anledninger som har vært drivkraften. Julekapellet som jeg nevnte, er et lite 

fjøs med en autentisk krybbe der det ligger et lite Jesus-barn. Peters kapell er rett og 

slett et gammelt naust. Ved det tredje kapellet, Fotinis kapell, er det laget en brønn 

for å understreke historien om den samaritanske kvinnen.  

 

Alle kapellene er åpne hele tiden, og det er godt for vandrere som er ute og ber. 

Siden Lia Gård er et retreatsted, er det lagt vekt på den enkeltes vandring, prosess 

og tro. Relasjonsbygging blir ikke det viktigste her. Men ofte opplever man en 

samhørighet med mennesker en nesten ikke har snakket med. Relasjoner kan også 

bygges i taushet. På den andre siden er det nettopp relasjonen til naturen som blir så 

viktig her. En vandring gir en åpenhet for naturens velsignelser og er en stille preken. 

Men kanskje handler det ikke minst om opplevelsen av et nærvær. Jeg tror det er 

noe av dette nærværet en søker når i gudstjenester ute; dette nærværet av hellighet i 

det store og i det små som kan erfares der og da. Det kan være i suset av 

granskogen og en stille vind, eller at man ser en sommerfugl som tegn på liv etter en 

lang dvale.  

At vi ofte vender tilbake og har friluftsgudstjenester på de samme stedene, handler 

nettopp om følelsen av at et landskap blir innviet. Det blir en sedvane; stedet blir et 

helligsted av at det tas i bruk. Det blir innbedt, man aner noe mer, noe som er stort 

og velsigna.  

 

 

3.3.5. Oppsummering av praktiske erfaringer 
 

Mitt kall som prest er å forkynne evangeliet. Dette gjelder selvfølgelig enten 

gudstjenestene skjer ute eller inne. For min del har det vært viktig å prøve å inkludere 

landskapet i gudstjenestefeiringen. Jeg har på de ulike stedene jeg har vært prest 

prøvd å finne tilknytningspunkter mellom kirke, miljø, kultur og natur. Jeg har prøvd å 

ta tak i en lokal kultur som har ligget der, og sett hvordan den kunne være en 

innfallsvinkel til å forkynne evangeliet og skape anledninger for dette. Min og andres 

erfaring er at det åpner seg nye muligheter, og andre muligheter, hvis man velger å 

gå ut av kirkerommet, i denne sammenhengen ut under en åpen himmel. Erfaringen 

er at mange nordmenn kjenner seg hjemme ute i naturen og under en åpen himmel. 

Det vil ofte dermed være snakk om å treffe folk på hjemmebane når man går ut. 

 

                                                           
144 Børli 1995: Fra diktet «Bønn for drømmer», s. 68 
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3.3.5.1. Landskapet 

Min erfaring er at det er svært viktig å bli kjent med landskapet og stedet der en bor. I 

Norge er naturen ofte en viktig del av nærområdet. Hvordan kan dette integreres i en 

helhetlig forkynnelse? Er det sjø eller strand eller skog som preger stedet der vi bor? 

Å være kontekstuell i betyr i vårt land ofte å forholde seg til natur. I Nordland var det 

naturlig å bruke fjæra i forbindelse med langfredagsgudstjenesten fordi den allerede 

hadde en funksjon den dagen. Likeledes var det naturlig å ha en vandregudstjeneste 

nær fjæra i Malvik andre påskedag fordi folk i Malvik trekkes ned på sjøen da. For 

andre vil det være naturlig å trekke til fjells. Det kan være i påsken med skiutfart slik 

som i Børsa, eller det kan være til fjells om sommeren i Gudbrandsdalen. Man kan 

komme til å se landskapet på en ny måte ved å feire gudstjeneste der. Min erfaring er 

at det handler om å helliggjøre hverdagen og landskapet vi vandrer i. På mange 

måter blir landskapet enda tydeligere, og det løftes opp i takksigelse når vi feirer 

gudstjeneste på en konkret plass. Når man gjerne vil feire gudstjeneste på setra i 

Nord-Fron, kan nettopp dette ligge til grunn: Gud har kommet til vår seterstøl. 

 
3.3.5.2. Historiske steder 

Min erfaring er at en må gå ut for å bli kjent med miljøet sitt, en må være nysgjerrig 

og være åpen. En må finne ut hva som ligger der av muligheter, og en må samtidig 

være nyskapende. Flere av gudstjenestene blir holdt på steder som har en historie. 

Det gjelder Saksvikkorsen i Malvik, der det fra gammelt av var en vikinggrav, men 

også et pilegrimssted fra middelalderen. Der er den gamle tradisjonen tatt opp igjen. 

Likeledes ved Mariakirkens minnealter i Mostadmark. Der er også en gammel 

tradisjon tatt opp igjen. I Vevelstad gikk pilegrimsvandringen til de gamle 

helleristningene. Og gudstjenesten som ble holdt på Fortet fra andre verdenskrig i 

Leirfjord, bidro til en fornyelse av stedet. Det var ikke krigsaspektet, men 

fredsaspektet vi la vekt på. 

En nyere tradisjon ser ut til å utvikle seg i Børsa. Der er det båtforeningen som kunne 

tenke seg en årlig gudstjeneste i havna der en ønsket å be «for våre landsmenn i det 

fjerne og på havet». Bakgrunnen var en stor båtulykke som hadde vært i havna 

tidligere. Der er det ønske om en nyskapende tradisjon som vokser fram.  

Man ser at det kan være viktig å bruke steder som folk har et forhold til fra tidligere 

tider. 

 
3.3.5.3. Årstid og rytme  

Vi ser at mange av gudstjenestene er knyttet opp mot både årstidsrytmen og 

kirkeårsrytmen. I påsken er det mange gudstjenester ute. I Berlevåg knyttes 

gudstjenesten på palmesøndag opp mot en fiskekonkurranse. Trond Gran forteller 

også om gudstjenester ute i påsken i skianlegget Flakstad og i et skiområde i 

Moskenes. Ralf Ruckert forteller om skigudstjenester i påsken som er et samarbeid 

mellom tre menigheter, og også en gudstjeneste ute første påskedag når sola 

kommer. Jeg har erfaring med vandregudstjenester fra Midtsand andre påskedag. 

Den er, til forskjell fra mange andre friluftsgudstjenester i påsken, en gudstjeneste 
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uten ski-ramme. Vi ser at for mange er det naturlig å trekke ned til sjøen når påsken 

og våren kommer.  

Om sommeren skjer det andre ting: «Kjerkstimarsjen» og gudstjenesten ved 

Nyvannet handler om turmarsjer i sommerhalvåret. Og fra Nord-Fron forteller 

soknepresten at det er lang tradisjon med setermesser. Dette foregår om sommeren, 

knyttet til den lokale seterdrifta. De har dessuten en stor friluftsgudstjeneste i 

tilknytning til det store kulturarrangementet «Peer Gynt-stevnet». Vi ser også at Olsok 

er en aktuell tid for utegudstjenester. Eksempler på dette er olsokgudstjeneste ved 

Bygdetunet i Nord-Fron og pilegrimsvandring i Mostadmark. 

 
3.3.5.4. Samarbeid og personlig engasjement 

Min erfaring er at det er svært viktig og avgjørende at en selv ivrer for hele prosjektet. 

Det må være et personlig engasjement for å gjennomføre slike ting. For det krever 

god planlegging og sterk gjennomføringskraft.  

Samtidig blir det mer gjennomførbart og mye morsommere å holde på med hvis det 

er flere aktører og flere involverte. Hvis en får til et teamarbeid rundt gudstjenesten, 

blir den bedre, og det blir mulig å holde på med år etter år. Jeg har sett at det å 

engasjere lokale folk er en svært viktig suksessfaktor. Dette kan være i form av 

kaffekoking, musikkinnslag, seniordans, bål, pinnebrød og dramainnslag. På 

«Kjerkstimarsjen» er vi avhengig av at både orienteringsgruppa og historielaget 

legger til rette for selve marsjen, og at vi tar ansvar for gudstjenesten. Involvering av 

mange parter krever arbeid, men det gir gode resultater og et bredere nedslagsfelt. 

Og det er jo det vi ønsker skal skje.  

Denne erfaringen deler jeg med mine kolleger. Trond Gran mente at det kunne være 

lettere å få folk til å bidra med praktiske ting hvis de gjorde det på vegne av en 

gruppe, for eksempel et idrettslag eller en Lions-klubb. Jens Petter Ous påpekte også 

viktigheten av det lokale engasjementet, og at det er viktig å lytte til folk og spille på 

lag med dem. 

Kjærligheten til naturen, kulturen og menneskene tror jeg er grunnleggende viktig i 

arbeidet med friluftsgudstjenester. Og jeg tror også det er viktig å ha et genuint ønske 

om å se og erfare at «Alt hører Herren til». 

 

3.4. Refleksjon over praktiske erfaringer                     

Jeg har på de ulike stedene jeg har vært prest prøvd å finne tilknytningspunkter 

mellom kirke, miljø, kultur og natur. Jeg har prøvd å ta tak i en lokal kultur som har 

ligget der, og sett hvordan den kunne være en innfallsvinkel til å forkynne evangeliet 

og skape muligheter og anledninger for dette.  

I boka Menneskelig gudstjeneste framholder Martin Modeus ulike aspekter som 

viktige når en skal drøfte gudstjenestene. Dette kan sammenfattes i: 

1. Relasjon   2. Lek   3. Anledning 
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Modeus peker på relasjonsbygging som en av de viktigste faktorene i en 

gudstjeneste. Både relasjon til Gud, til oss selv og til hverandre. Han sier at et 

fornyende gudstjenestearbeid skal bygges opp rundt at det er «et rom for relasjon og 

livsrytme».145 

Han legger også stor vekt på at barns deltagelse i gudstjenesten er vesentlig for å få 

fram det menneskelige aspektet.146 Dette har med både lek og alvor å gjøre. Modeus 

sier: «Perfeksjonisme er en af de største trusler mod gudstjenesten. 

Ufuldkommenheden er altså i sig selv en viktig værdi, fordi den får mennesker til at 

slappe af».147 

Han reflekter også mye over hvilken anledning som skal til for at vi skal samles til 

gudstjeneste. Hvorfor går vi til gudstjeneste? Hva har skjedd? Er det en 

familieerfaring? En sosial erfaring? En eksistensiell erfaring med grensene i livet?148 

Det kan være mange forskjellige faktorerting som gjør at folk samles til gudstjeneste. 

Jeg finner disse tre begrepene: relasjon – lek – anledning nyttig når jeg skal drøfte 

erfaringene jeg har gjort i arbeidet med friluftsgudstjenester.  

 
 

3.4.1. Relasjon  

Relasjoner er viktig i alle gudstjenester. Man er ikke aleine i en gudstjeneste. I 

friluftsgudstjenester er det det flere relasjoner som spiller inn. Man har en relasjon til 

gruppa som er med og arrangerer det hele. Historielaget, Lions-klubben eller for den 

saks skyld menighetsrådet. Eller en er med en gruppe venner som er på tur.  

Ofte er relasjonen til stedet også viktig. Man kommer fordi gudstjenesten er ved det 

vannet eller det fjellet en liker å gå på. Tilhørighet til stedet eller nabolaget er viktig.  

Eller man håper i det minste å treffe noen kjente. Ofte er det også grupper som går 

på tur: pilegrimer, speidere, venner. Eller det er hele familier. Vi ser ofte at flere 

generasjoner går sammen på friluftsgudstjenester.  

Dypest sett handler det å ha gode relasjoner og om det å være trygg, trygg på seg 

selv, trygg på andre. Når man er trygg, vil man også være mer åpen.  

Jesus sier at vi skal tilbe i ånd og sannhet.149 Hvis Guds Ånd skal nå oss, må 

menneskets ånd ha tatt bolig i mennesket, og ikke være på flukt. Å tilbe i ånd og 

sannhet handler om å være seg selv, og da spiller Guds ånd og menneskets ånd på 

lag slik også Augustin argumenterte for.150  

Da kan Gud få menneskene i tale, og hvert menneske kan høre Guds stemme og 

vende sitt ansikt og liv mot ham og møte ham i kjærlighet. Da begynner 

                                                           
145 Modeus 2007, s. 71ff., se bl.a. s. 77 
146 Modeus 2007, s. 273ff 
147 Modeus 2007, s. 265 
148 Modeus, Martin: s.54 ff 
149

 John 4,23. Se også 2.4.2 Gudstjenestefornyelse ved Jesus. 
150

 Se 2.7.5 Det er Guds Ånd som gjør at vi gjenkjenner Gud i skaperverket 
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gudstjenesten å nærme seg sitt mål: et gjensidig møte mellom Gud og mennesker. 

Friluftsgudstjenester tar på alvor at for mange mennesker er det godt å møte Gud 

ute. 

 

3.4.2. Lek 

Enhver gudstjeneste har noe av leken i seg. Liturgi er viktig i alle gudstjenester. Ordet 

«liturgi» er satt sammen av to greske ord: laos, som betyr folk, og laikos, som betyr 

det som hører folket til. Ordet ergon betyr arbeid. Liturgi blir da: folket i arbeid, folkets 

arbeid. Og liturgi i gudstjenesten blir: folkets arbeid for Guds ansikt.  

Lek og liturgi ligger nær hverandre. Det gjenskaper en virkelighet der alle er med. Når 

en kjenner reglene i en lek, skaper det trygghet. Arne Bakken sier «Gudstjenesten er 

frihetens lek midt i en verden av ufrihet». (Den hellige leken). Kanskje det er et stykke 

himmel på jord vi prøver å skape gjennom gudstjenesten? Det er kanskje ikke uten 

grunn at det å hoppe paradis har vært en viktig lek for mange barn gjennom tidene!  

Martin Modeus sier at liturgi er en øvelse i oppmerksomt nærvær.151 Og skal man 

leke, må man også være våken. Å holde gudstjeneste er på mange måter å 

tilrettelegge for en slik øvelse. Å holde gudstjenester ute er på en måte å skjerpe 

sansene enda mer på.  

Har vi eksempler på lek i friluftsgudstjenestene? Ja, på mange måter. Når en lager et 

kors av ski eller et alter av snø, er det en form for lek. Når en lager Jesu grav i en 

bunker og ber folk komme inn, er det en form for lek. Når en lager pinnebrød på bål 

for å huske på at Jesus gav disiplene mat på stranda, er det også en lek. Jeg 

opplever at det er mange lekende innslag under gudstjenestene, særlig når de 

holdes ute. Ellers mener jeg at det er viktig at bønner, tekster og salmer omhandler 

det man faktisk gjør. På den måten blir det nærværende og virkelig, og bygger opp 

under lekens realisme. 

 

3.4.3. Anledning  

Det siste punktet her gjelder anledning. Hvilken anledning er det i dag? Hva skal til 

for at vi skal ha gudstjeneste i dag? Hva skal til for at en skal ha gudstjeneste ute? 

Skal man ha den inne, er det i vår tradisjon nok at det er søndag. Når man feirer 

gudstjeneste ute, kan det lett bli mer av en «happening». Man legger opp til at det er 

noe ekstra. Det kan være mange tilknytningspunkter for friluftsgudstjenester: Det er 

søndag, mange vil på tur. Det er påske, og enda flere vil på tur, de vil være ute. Dette 

ser vi eksempler på fra Lofoten som har skigudstjenester, og i Malvik der 

påskegudstjenesten er lagt i nærheten av sjøen. Det er sommer og mange vil til fjells, 

og det er fint med setermesser, slik som i Nord-Fron. Eller det kan være historielaget 

som vil ha blest om turmarsjen, eller det er Peer Gynt-stemne på fjellet, og det er 

fiskekonkurranse på palmesøndag. Det er olsok, og mange pilegrimer er på tur. Det 

er desember, og det er fint å tenne lys ute i mørket med fakler.  
                                                           
151 Modeus 2007, s. 137 
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Så det er uendelig mange positive anledninger. Og mange opplever at det er lettere 

å få andre grupper i tale ved friluftsgudstjenester enn dem som går i kirken søndag 

formiddag. Men vi har også sett at kriseperspektivet har vært aktuelt som bakgrunn 

for ønske om en friluftsgudstjeneste, slik som etter båtulykka i havna i Børsa. Det er 

mange anledninger, og jeg tror at her er det uendelige muligheter. Det gjelder å være 

våken og se anledningen. Noen ganger ligger anledningen der åpenlyst, andre 

ganger må en skape en anledning. 

På gudstjenesten på Midtsandtangen andre påskedag knyttes anledningen opp mot 

kirkeåret og påskehistoriene. I tillegg kommer folks lyst til å trekke til sjøen om våren 

og gå på små vandringer i fjæra på denne årstiden. Og det er en gammel bunker der 

som passer til å være Jesu grav. Det skal muligens en viss fantasi til å finne ut av 

dette, men det er mulig. Jeg tror at kjærligheten til evangeliet må være en drivkraft. 

Og jeg mener det er store muligheter hvis en bare lever med åpne øyne og tør å ta 

stedene i bruk! 

Ofte handler det om å være kjent med det lokalmiljøet en lever i og at en kommer i 

kontakt med andre grupper. Sokneprest Trond Gran framholdt at det ofte er lettere 

for folk å engasjere seg og bidra på vegen av en gruppe enn bare på egne vegne.     

Ofte kan en utegudstjeneste være et lavterskeltilbud både for å delta og for å bidra 

med noe praktisk. Jeg tror det handler om at folk er på hjemmebane. De kjenner 

kodene for det å være ute, og alt er ikke så stivt og høytidelig som det kan bli en 

kirke.  

Jeg mener at Modeus’ anliggende – relasjon, lek og anledning – er tre fine knagger å 

henge refleksjoner over friluftsgudstjenestene på. Det er et samspill av ulike faktorer 

som virker inn på resultatet.  

 
 

4. Drøfting og ny praksis 
 

Jeg vil her se nærmere på de spørsmålene jeg stilte innledningsvis i oppgaven for å 

komme nærmere noen svar. 

Problemstilling 

1. Hvilke teologiske begrunnelser og kirkelige tradisjoner har vi for å feire 
gudstjeneste ute? 

2. Hvilken sider av den kristne skapertroen gjør at menneskene lettere tiltales 
ute?  

3. Hva skal til for å få en meningsfull friluftsgudstjeneste? 

4. Hvilke aspekter kan friluftsgudstjenester tilføre gudstjenestelivet i Den 

norske kirke?  

 

4.1. Hvilke teologiske begrunnelser og kirkelige tradisjoner har vi for å feire 
gudstjeneste ute? 
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I den første delen av oppgaven har jeg gjennomgående pekt på mange 

sammenhenger der Gud møter mennesker i naturen. Det er en lang tradisjon både i 

Det gamle og Det nye testamentet at menneske møter Gud og hans tanker ute. Vi så 

det fra skapelsen av, via Jakob som erkjenner at «Her er Guds hus og himlens port», 

til Moses og Elia som har sterke møter med det guddommelige i ørkenen og på 

fjellet. Vi så også at dette fortsatte hos de kristne i urkirken og blant annet hos 

kelterne. 

Kirkefedrene Ireneus og Augustin gir oss reflekterte teologiske begrunnelser for den 

fortsatte samhørigheten med naturen.  

Ireneus framholder at det er den samme Gud som skaper og frelser; ja, at frelsen er 

en del av skapelsesakten, og at skapelsen av menneske stadig pågår; det er 

nyskapelse, det er «rekreasjon». Slik jeg ser det, opplever mennesket derfor en 

gjenkjennelse i naturen. Den Gud som handler i skaperverket, handler også i 

mennesket. Guds skaperkrefter er der og virker, og virker på nytt gjennom 

frelsesverket i Kristus Jesus. I naturen kan mennesket gjenkjenne skapelseskraften 

og dermed komme på sporet av den nyskapende Gud. I mennesket skjer det en 

fyldest når Gud handler og skaper, og mennesket blir det det er tenkt å være. Da kan 

det tilbe Gud i ånd og sannhet. 

Augustin forteller oss at naturen er «tegn» som vi kan lese for å finne Gud. Alle 

mennesker har mulighet for å «lese» dette, også de som i første runde vil ære 

skaperverket mer enn Skaperen. Det er nemlig Guds ånd som er i menneskene som 

ser dette. «Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? 

Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud». 152Guds ånd er i 

menneskene fordi de er en del av skaperverket. Dette var tanker og tro som var 

tydelig i en del av kirken, men som stadig stod i fare for å bli slukt av gnostiske tanker 

som var en viktig del av åndsstrømningen på denne tiden. I den gnostiske verden var 

ånd viktigere enn materien, og naturen og den materielle verden ble sett ned på. 

Både Ireneus og Augustin kjempet mot slike tanker, og det er i den tradisjonen vi 

står. 

 

4.2. Hvilken sider av den kristne skapertroen gjør at menneskene lettere 
tiltales ute?  
 

I Første Mosebok kan vi lese om skapelsen av menneskene, om oppdraget Gud gav 

dem, og om livet i Edens hage. Vi kan også lese om utdrivelsen av hagen, og 

hvordan synden gjorde livet vanskelig for menneskene. Dette er vår grunnfortelling. 

Har den noe å gjøre med menneskets søken til naturen? Ja, jeg tror det. Det er 

«noe» som driver oss tilbake. Det er en indre lengsel eller drøm, det er noe gudskapt. 

Dette er noe menneskene aner, men de må få hjelp til å tolke det. Salmenes bok i 

Bibelen gir oss flere eksempler på denne lengselen. Samtidig som salmene maler 

                                                           
152 1 Kor 2,11–12 
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med bred pensel hvordan naturen forteller oss om Gud. Når menneskene går ut og 

ser på stjernene, månen, himmelen og havet og alt som er der, er det mulig for oss å 

fornemme mer av den Gud som har skapt oss og finne den som vi dypest sett lengter 

etter. Både hos Augustin og hos kelterne finner vi denne tanken at naturen er som en 

stor bok, en tekst, der vi kan lese om Gud. Vi kan derfor si at når menneskene både 

har den «store teksten», naturen, og den «lille teksten», Bibelen, foran seg, blir de 

lettere tiltalt.  

Jesus viser også gang på gang hvordan han tar menneskets livsvilkår på alvor når 

han møter dem der de er, enten det er ved brønnen når de skal hente vann, ved 

Betestadammen der de lengter etter å bli friske, i ødemarken der 5 000 mangler mat 

eller på sjøen og er redde for stormen. Da roer han hjertene deres. Jesus finner 

veien til hjertene våre også ved å snakke om liljene på marken. Jesus forbinder 

stadig sine taler med menneskelivets vilkår i naturen, og det løfter menneskelivet 

opp. Og jeg tror at vi på den måten kjenner oss igjen i hans ord. 

 

4.3. Hva skal til for å få en meningsfull friluftsgudstjeneste? 
 

For å få en meningsfull friluftsgudstjeneste tror jeg det er flere ting som en må 

vektlegge og som bør ligge til grunn. 

1. For det første er det viktig med en teologisk grunnforståelse som vist i punkt 
4.1. og 4.2. Mennesket er en del av skaperverket, og vi kommer nærmere 
både Gud og hverandre og verden når vi erkjenner det. Det handler om å finne 
en grunnleggende identitet og selvforståelse.  

2. Dernest handler det om å oppdage stedet der en bor slik jeg omtaler det i 
punkt 3.3.5. En må bli kjent med naturen og bruke den aktivt i 
frilluftsgudstjenesten. Enten det er fjell, skog, sjø eller hav så må det 
integreres i gudstjenesten for eksempel gjennom tekster, bønner, salmer og 
preken. 

3. Friluftsgudstjenester kan være med å åpne opp øynene for den historien som 
vi er en del av, og de knytter seg ofte til konkrete steder. Det gir mening å 
kjenne tilhørighet til mennesker som har vært her før og som har gått på de 
samme stiene. Historiefortelling og gjennoppdagelse av gamle steder er ofte 
en viktig side ved friluftsgdsutjenester. 

4. Man kan også komme til å se landskapet på en ny måte ved å feire 
gudstjeneste ute. En kan oppleve at fjellet, skogen, sjøen, det stille vannet 
eller setervollen får en enda større plass i bevisstheten når en kan feire 
gudstjeneste der.  

5. Det ligger også sterk mening i å knytte ulike elementer sammen slik som årstid 
og helligdager. Dette skjer for eksempel i påskegudstjenester der de ulike 
tradisjonene knyttes sammen. Tradisjonen med friluftsliv i påsken på den ene 
siden og påskens evangelium på den andre siden kan oppleves som en god 
helhet når påskegudstjenesten feires ute.  

6. Det gir også god mening når flere sanser tas i bruk, for eksempel slik det skjer 
ved vandregudstjenesten på Midtsand. Der er det smak, lukt, syn, fellesskap, 
vandring og bål som understreker innholdet i bibelhistoriene.  

7. For å få en meningsfull gudstjeneste ute er også felleskapet viktig. Dette 
gjelder både før, under og etter gudstjenesten. Her tenker jeg blant annet på 
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at det er viktig med samarbeid, og at resultatet ofte blir best når det er flere 
aktører på banen. Da blir det også flere som har et eierforhold til 
gudstjenesten.  
 

Som vist under punkt 5.1. tror jeg det gir god mening å bruke begrepene relasjon – 

lek – anledning når en arbeider med friluftsgudstjenester Dette ivaretar både 

relasjoner mellom mennesker og relasjoner til et sted, og det ivaretar mulighetene 

som ligger i lekens glede og lekens alvor, og det skjerper blikket til å se hvilken 

anledning man har for å stoppe opp og feire gudstjeneste ute, nettopp her.  

 
 

4.4. Hvilke aspekter kan friluftsgudstjenester tilføre gudstjenestelivet i Den 
norske kirke?  

 

Jeg tror det er mange gode aspekter som friluftsgudstjenester kan tilføre den norske 

kirke. Bakgrunnen for at dette er så aktuelt nå er flere ting:  

1. For det første er folk mer innendørs nå enn før. Bilen blir mye brukt, folk trener 

inne på treningsstudio, og færre og færre jobber i landbruket eller i skogen. 

Graden av nærkontakt med naturen i hverdagslivet er synkende. Derfor blir 

det viktigere for mange å komme seg ut i helgene. 

2. For det andre er det fra kirkens side behov for å nå lengre ut. Kirkesøkningen 

er dalende. Folk kommer ikke av seg selv til kirke søndag kl.11 som en fast 

vane. Derfor kan det handle om å gå ut på gater og streder for å møte folk der 

de er. I denne sammenhengen vil det si å gå ut i skogen, i fjellet, ved sjøen og 

andre steder der folk ferdes i naturen. 

3. For det tredje er Grønn kirke, vern om skaperverket og miljøfokus en annen 

grunn til å oppsøke naturen og feire gudstjeneste der. Dette gjelder også den 

gudstjenestefeirende menigheten som går i kirken. Klimaspørsmålet og 

endringer i naturen kan komme enda nærmere når man faktisk er ute. 

Herunder kommer også fra kirkens side en større vektlegging av den første 

trosartikkelen og en fornyet skapelsesteologi de siste 25 åra. 

4. For det fjerde har pilegrimssatsingen i Norge de siste 15–20 åra gjort at gamle 

stier, kilder og helligsteder er blitt gjenoppdaget. Det er en historisk tradisjon 

som er blitt tatt opp igjen. Mange steder er blitt gjenoppdaget hvor det kan 

være fint å feire gudstjeneste. I tillegg kan det feires gudstjenester undervegs 

langs stiene der folk går dagens etappe. Det kan feires mange morgenmesser 

på vegen mellom Oslo og Trondheim!  

 

Alle disse faktorene virker inn på hvorfor gudstjenestefeiring i friluft er mer aktuelt nå 

enn før.  

Et viktig anliggende er å være der folk er! En kan ikke alltid vente at de kommer til 

kirken først. Det er derfor et evangeliserende aspekt i det å feire gudstjeneste ute. 
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Mange kan føle at det lettere å gå til en gudstjeneste ute enn inn i en kirke fordi 

kirkerommet kan virke lukket. Det er mer høytidelig i kirken, og mange kan føle at de 

ikke helt hører til der, eller at de ikke kjenner «spillereglene».  

Det er fint å bruke lokale plasser; en blir bedre kjent i nærmiljøet, og det er lettere for 

kirken å være kontekstuell. Det understreker at her hører vi til! Vi har sett at det gis 

mange muligheter til å knytte kirkens budskap til lokale tradisjoner.  

Noe som ikke er nytt, men som spiller en viktig rolle i Norge, er den naturfølelsen 

som mange i Norge kjenner på. Mange har et nærmest religiøst forhold til naturen og 

oppsøker den når de skal hente nye krefter og kjenne at de er i sitt rette element. 

Dette bør vi som kirke merke oss og spille på lag med når gudstjenester skal formes 

og planlegges. 

I naturen kommer vi nærmere skaperverket og den fortsatte skapelsen på den ene 

siden, og vi kommer nærmere lengselen etter helhet og hellighet på den andre siden.  

Disse aspektene ved friluftsgudstjenester er såpass viktige at jeg mener at kirken bør 

satse mer på dette framover. Det handler om tilrettelegging, oppmuntring og 

verdsetting av arbeidet.  

 

4.5. Revisjon av praksis  
 

I vår norske sammenheng liker mange å være ute og gå tur på søndager, og som før 

nevnt, er det svært mange som har et nært forhold til naturen som et sted å hente 

nye krefter. Mange liker å komme seg ut, være på tur, finne fine steder.Dette kan 

kirken forholde seg mer aktivt til.  

Gudstjenesterevisjonen tar ikke høyde for at mange gudstjenester allerede feires ute. 

Det er få retningslinjer på dette området, og det er få, om noen, aktuelle liturgier som 

ligger klar. Men likevel er det mange menigheter i Den norske kirke som feirer 

nettopp en eller flere gudstjenester ute i løpet av året.  

Jeg tror kirken med god grunn kan tilrettelegge for flere friluftsgudstjenester, og 

begrunne dette teologisk slik jeg har vist over. Jeg tenker blant annet på at 

mennesker lettere kan tiltales ute, og at vi ofte har en naturlig nærhet til naturen. Jeg 

tenker også på vårt miljøansvar, og at Gud har betrodd menneskene å forvalte 

naturen. Derfor mener jeg menighetene godt kan feire flere gudstjenester ute, og på 

den måten også pleie sitt forhold til naturen. Kirken sentralt bør tilrettelegge for dette, 

og de bør også oppmuntre til det. 

Jeg tror derfor det vil være bra med en håndbok fra Den norske kirke med praktiske 

råd hvordan friluftsgudstjenester kan gjennomføres. Jeg kan også tenke meg et 

nettsted eller en interaktiv bok der det fortløpende kan legges ut ideer og tips til 

friluftsgudstjenester. Dette er et ønske fra flere prester. (Se 3.3.1.) Det er mange ting 

en kan lære av hverandre. En slik håndbok/nettsted bør også inneholde ulike liturgier 
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som passer til ulike temaer som er forbundet med natur. Her er det et vidt spekter å 

ta av.  

Mye er litt annerledes når vi feirer gudstjeneste ute. Det er noe uforutsigbart over det 

å være ute. Vær og temperatur kan fort endre seg, og sansene må skjerpes. Vi blir 

mer vâre, og kanskje dermed også mer åpne til sinns.  

Jeg tror dette er viktige erfaringer. Jeg tror at en videre satsing på 

friluftsgudstjenester kan bidra til at kirken vil være i bevegelse i tiden. Det kan bidra til 

at den ikke stivner, men at evangeliet forkynnes på nytt og stadig vekk.  

I Johannesevangeliet står det: «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men 

du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. Slik er det også med den 

som er født av ånden».153  

Disse ordene rommer noe av den fleksibiliteten jeg ser for meg vil være viktig for 

kirken framover. Jeg ønsker at kirken skal være i bevegelse og at den skal være vâr. 

Alt dette kan vi erfare og øves opp i ved å feire friluftsgudstjenester.  Når vi feirer 

friluftsgudstjenester øves vi opp i ydmykhet, fleksibilitet og tilstedeværelse. Vi blir 

velsignet ved å være i kontakt med den vind som beveger, og Den Ånd som berører. 

Og vi kan samles rundt erfaringen som ligger i ordene: «La oss være stille og tenke 

på at Jesus er her.» 

 

 

4.6. Forslag til en liturgi  
 

 

                                                           
153

 Joh 3,8 
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Velkommen til 

friluftsgudstjeneste! 

 

Fredshilsen 

L: Fred være med dere 

A: Fred være med deg 

L: La oss hilse på dem som sitter rundt 

oss. (Ta litt tid) 

L: Sammen er vi her i Guds 
skaperverk,  
i hans nærhet og i hans omsorg. 
Gud vil oss noe. 
La oss derfor komme til ro, åpne våre 
hjerter og be en stille bønn, og takke 
for at Han er her. 
(Eventuelt tre slag med en klokke) 

Salme «Takk gode Gud» nr.290 

Gloria 

L: Lovet være du, Himmelens og 

jordens Gud 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk 

L: Lovet være du som gir liv til alt som 

lever 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk 

L: Lovet være du som har skapt 

stjerner og planeter 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk  

L: Lovet være du som har skapt 

blomstrer og sildrende bekker 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk 

L: Lovet være du som har skapt 

mennesker til å glede seg og leve i alt 

dette 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk 

L: Lovet være du som kan åpne våre 

hjerter med din milde og sterke vind 

A: Vi tilber deg her i ditt skaperverk 

L: Vi vil ta imot deg når du kommer 

             A: Amen 

Tekstlesning Jakobs drøm, 1 Mos 

28,10–19   

Andakt: «Her er Guds hus og 

himlens port» 

Salme «Nærmere deg, min 

Gud» nr. 471 

Kyrie 

L: Kyrie eleison 

A: Vis oss din veg  

L: Og gjør oss villig til å gå den 

A: Vis oss din veg 

L: Hjelp oss til å legge det vonde bak 

oss 

A: Vis oss din veg 

L: Så vi ikke mister motet 

A: Vis oss din veg 

L: Så vi tør å begynne på nytt 

 A: Kyrie eleison, Vis oss din veg, 

og gjør oss villig til å gå den 
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Salme «Du skapte skogen, og 

du skapte vannet» nr.648 

Forbønn 

L: Herre, vi kommer fram for deg med 
våre liv. 
Du som kjenner oss fra før vi ble født. 
Vi takker deg for den kjærlighet som 
møter oss,  
Også her ute i naturen. 
 
A: Gi oss mot – gi oss tro – gi oss 
håp 
 
L: Takk for alt det vakre som du har 
skapt, og at vi får glede oss over det. 
Hjelp oss å ta vare på jorda, lufta og 
vannet slik at det ikke blir misbrukt eller 
ødelagt. 
 
A: Gi oss mot – gi oss tro – gi oss 
håp 
 
Gi oss vilje og visdom til å kjempe for 
alt det gode. 
Du vet hvor kampen står i våre liv,  
du vet hvor kampen står i vår verden. 
 
A: Gi oss mot – gi oss tro – gi oss 
håp 
 
Vi ber for barn, unge, eldre og 
ensomme. 
Alle trenger vi venner og noen som 
bryr seg.  
Lær oss vennskapets evangelium, at vi 
alle trenger en nådig neste. 

 
Alle: Gi oss mot – gi oss tro – gi oss 
håp 
 
Når det er mørkt, hjelp oss du å søke 
mot lyset.  
Du som er verdens lys, vi ber om at ditt 
lys må skinne i våre hjerter  
så vi alltid følger deg på vår vandring 
gjennom livet. 
 
Alle: Gi oss mot – gi oss tro – gi oss 
håp. Amen 

Salme «Himlen blåner» nr. 296 

Velsignelsen 

Må Han som er livets kilde, velsigne 
deg                                                                  
så kjærligheten vokser til en kilde i ditt 
liv,  
 
Må Han som er livets skaper, 
overstrømme deg med sin Ånd                                                   
så du alltid kan prise Han i ditt hjerte,  
 
Må han som er livets giver, velsigne 
deg så du blir til velsignelse                                   
og godheten kan finne nye stier til 
andre gjennom deg! 
  

Vår Herre Jesu Kristi nåde 
Gud vår Fars kjærlighet  
og Den hellige ånds samfunn være 
med dere alle. Amen 
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