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Jag står här idag – full av förundran. Den krispiga luften. Solen bakom slöjor av moln. Det är just nu så
grönt och så vackert att det gör ont. Det gör oss gott att känna det undersamma i att vi finns till och
att den värld vi lever i bär våra liv dag som natt. Våra kroppar är gjorda av stjärnstoff och i en handfull
mull ryms nästan lika många levande organismer som det finns människor på jorden.
Vi lever våra liv i spänningen mellan litenhet och storhet, begränsning och gränslöshet, synd och
upprättelse. I Guds rike är allting gåva innan det blir uppgift. Förundran är insiktens moder.
Jag står här idag – full av förfäran. Förutsättningarna för allt liv har förändrats. Den internationella
solidariteten mellan människor och stater sätts just nu på hårda prov. De som bidragit minst till att vi
är där vi är, drabbas just nu allra hårdast. Klimatfrågor reser rättvisefrågor.
Vi talar om tipping points, trösklar, som när de överskrids leder oss från ett klimatläge till ett helt annat.
Från ett klimat som är beroende av vad vi gör eller inte gör, till ett klimat som vi inte längre kan påverka.
Vi vet inte om och när vi når en tipping point, eller hur det då ser ut. Vad det innebär för livet på jorden,
och för våren, sommaren, hösten och vintern så som vi känner dem. Vi vet bara att när vi når en sådan,
har vår förmåga till ansvar spelat ut sin roll.
Jag står här idag – full av förundran, förfäran men också förnyad.
Idag står vi sida vid sida med hundratusentals människor runt om i hela Europa. Samlade för att vi vill
förändring. Vi vill liv, vi vill hopp, vi vill framtid. Inspirerade av en 16-årig svensk tjej som följde sitt
hjärta. Hon och vi ger mig inspiration att tro på en annan tipping point. En plötslig och stark ström av
förundran och livskänsla som far genom hela mänskligheten, och får den att mobilisera all den
uppfinningsrikedom och organisationsförmåga och handlingskraft som krävs för att säkra villkoren för
sin egen existens. En mänsklig tipping point för att förhindra en omänsklig.
Det som nu sker med klimatet på jorden är en historisk prövning av vår förmåga till ansvar. Men också
en historisk chans att gjuta nytt liv och ny mening i den förmågan. Så att vi om 10 år när vi möts igen,
kan förundras över ljuset, livets mångfald och skönhet. Och se tillbaka på vår förmåga att när så
krävdes , vi tog vårt ansvar.*
I kristen tro och tradition har fredagen en särskild plats. Påskens fredag är dagen då en grupp
människor runt Jesus trodde att allt hopp var ute. Men den blev en Friday for future. Rädslan övergick
i förnyad kraft och glädje när det ett par dagar senare visade sig att döden och missmodet och rädslan
var den väg som skulle leda dem in mot liv och ljus och förnyad kraft.
Så är varje fredag, också denna, en möjligheternas tröskel. Det är här förvandlingen börjar; av oss
själva, av varandra och av den jord vi ska lämna över till våra barn. Och när vi misströstar får vi peppa
varandra och minnas att Ingenting är omöjligt för Gud.

Ann Aldén
Svenska kyrkan Jönköping, kyrkoherde
*tipping-point metaforen med inspiration från Göran Rosenberg

