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Appell av biskop emeritus Tor Singsaas 

Vi bor på en jord som er såret, - og er i ferd med å bli ødelagt av oss mennesker. 

Allerede for snart 2000 år siden ble det skrevet i et brev som står i Bibelen om at alt det 

skapte på jorden,- dyr, - fugler, - fisk, - blomster og humle, - sukker og stønner i fellesskap. 

(Rom. 8) 

De er trykket ned av oss mennesker.  

Skaperverket sukker og stønner over den måten vi mennesker lever på jorda. Vi har ikke lyttet 

etter sukkene og stønnene til våre medskapninger, - dyene, - fuglene, - fiskene, - blomstene, og - 

humla. Vi har bare tenkt på oss selv og våre egne nære og kortsiktige behov. 

Frans av Assisi var en som forandret verden på 1200-tallet. En merkelig mann. 

Han lyttet og hørte sukkene, - stønnene. Han snakket med fuglene og dyrene og blomstene,- og 

humla. Han var verdens første økolog.  Derfor valgte nåværende pave navnet Frans for å løfte fram 

Frans av Assisi sin visjon i vår tid.  

Det viktigste nå i dag for menneskene er klimaspørsmålet, sier pave Frans.  

Og det haster! 

Vi har ikke lagt øret ned til jorda slik at vi har hørt sukkene, -stønnene. For vi har ikke hatt ører som 

har hørt. 

Og sukkene og stønnene er med tiden blitt til rop! 

Vi har heller ikke hatt ører som har hørt ropene. Og det har vært nød-rop nedenfra og 

omkring oss, - lenge, - i mange, mange år allerede. 

Og nå bråvåkner vi plutselig!  

For ropene et blitt til et brøl!  

Jorda brøler!! 

Våre medskapninger på jorda finner seg ikke lenger i den behandling vi mennesker påfører 

dem. 

Nå vender de seg imot oss med et stort brøl! 

Vinden og havet brøler mot oss. 

Vi har nettopp erfart det med det intense og ødeleggende regnet og lynnedslagene på Øst- 

og Vestlandet sist uke. Det er bare et lite forvarsel for oss i forhold til det mennesker andre 

steder på jorda allerede opplever på grunn av menneskets vanskjøtsel av jorda. 

Jorda, vår vakre blå klode! 



Jord og skaperverk brøler mot oss! 

Vi må bli medskapninger med alle skapningene på jorda.  

Ikke motskapninger, - som vi er nå. 

Vi hører sammen, - alle.  

Vi er vevd inn i hverandre liv.  

Jeg og du og hvalen,- og humla. 

Vi må brøle sammen med våre medskapninger for å vekke opp folk!  

Vi må solidarisere oss med våre medskapninger og vår sårede jord! 

Vi forlanger handling raskt! 

Det har vært en sendrektighet og en sørgelig utsettelsespolitikk fra Klimamøte til Klimamøte. 

Dette går ikke lenger! 

Vi forlanger av våre politikere; - handling nå!!  

Ingen flere utsettelser!  

Det har vi ikke tid til! 

Politikerne må vekkes! 

Derfor brøler vi nå!! - sammen med hele jorda!! 

 


