Samiske kirkedager 2013, Mo i Rana
Hilsen ved preses i Den norske kirkes Bispemøte,
Helga Haugland Byfuglien
Kjære alle sammen.
Det er en stor glede og ære å hilse dere alle.
Å være en del av fellesskapet på samiske kirkedager berører og beveger. Vi blir beriket og
utfordret.
”Hellig jord-hellig ord” som tema setter søkelyset på naturen og skaperverket. ”Ta dine sko
av deg. For du står på hellig jord" er Skaperens ord til Moses. Kirkedagene får slik frem at
båndet til skaperverket og troen på Skaperen går hånd i hånd. Det minner også om
sammenhengen mellom skaperverket og Ordet, som er Kristus, som kom til vår verden og
delte våre kår og viser oss Guds ansikt. Og satte oss inn i forskningens tjeneste.
Naturen betyr mye for oss alle, men det er særlig viktig for urfolk i alle deler av verden. Den
nære tilknytningen til naturen og resten av skaperverket er grunnlaget for identitet, kultur og
verdensforståelse. Det har vi ikke minst blitt minnet om gjennom sterk formidling av Bierna
tidligere i formiddag . En av de største utfordringer og kilder til nød blant urfolk i dag er
klimaendringer og stadig tap av landområder til fordel for aktivitet som setter fortjeneste i
sentrum. Den nød som oppstår på grunnlag av dette, er tap av fremtidshåp og verdighet. Dette
må kirkene kjempe i mot. Det handler om solidaritet og nestekjærlighet.
Som preses i Bispemøtet og visepresident i Det lutherske verdensforbund- fellesskapet av
lutherske kirker - vil jeg særlig løfte fram betydningen av det økumeniske engasjementet for
urfolk. I internasjonal kirkelig sammenheng har spørsmålet om urfolks rettigheter blitt viet
stadig større oppmerksomhet både når det gjelder spiritualitet, kultur og menneskerettigheter.
Blant annet har LVFs generalforsamling tidligere uttalt at det er et økumenisk siktemål, ikke
bare et lokalt, å beskytte menneskerettighetene for urfolk.
Å beskytte menneskerettighetene for urfolk kan imidlertid ikke gjøres uten at vi sammen
retter oppmerksomheten mot klimautfordringer og naturvern. Miljøkrisen er en av de største
utfordringene verden - og dermed kirkene over hele verden - står overfor. Særlig urfolk
rammes av denne. Over hele verden opplever de den menneskeskapte krisen på kropp og sjel
hver dag. Slike forhold kan ikke være kirkene uvedkommende. Som kirker må vi stå sammen
om vernet av skaperverket.
Samiske kirkedager er et uttrykk for et grensoverskridende fellesskap. I økumenisk
sammenheng er Norden en urfolksregion. Betydningen av at vi har et økumenisk og
overnasjonalt engasjement for skaperverket blir av den grunn spesielt tydelig når de samiske
kirkedagene løfter fram dette temaet.
De samiske kirkedagene er til inspirasjon for alle oss som deltar disse dagene.
Musikk, ord og symboler er sterke inntrykk vi vil bære med oss herfra. Men festivalen vil
også ha betydning langt utover grensene for dette arrangementet.
Nå ser jeg frem til konsert og gudstjeneste i morgen med forventning- de er skrudd høyt!
Min bønn er at Gud fortsatt vil velsigne samiske kirkedager 2013.
Og at de fortsatt vil inspirere, motivere og forplikte oss alle til å kjempe for respekt for
Skaperverk, menneskerettigheter og forsoning.

