
”I dopet har vi redan dött den enda döden som spelar roll,
vilket gör oss fria att riskera alla andra dödar för livets skull.” 
 Dessa starka ord skall Franciskus av Assisi ha sagt.  Jag minns
inte var jag hittade citatet, Sankt Franciskus sägs ha sagt
många saker. Oavsett citatets källa, landade det hos mig
första gången jag läste det. Mina första tankar kring dopet
kretsade kring att bli gjord ren från skuld och skam.  Det var
inte fel; jag var glad att lämna det förflutna bakom mig och
börja på nytt och dopet rymmer många motiv.  

Dopet är en initieringsrit som bara händer en gång, men vi får
upptäcka och påminnas om dess innebörd många gånger under
vår livsresa i tron.  Det som jag fastnade för i ovanstående
citat var att den öppnade upp ett utrymme eller ett rum i mina
tankar som jag behövde växa in i. Och jag växer fortfarande in
i det utrymmet.  Ju mer jag lär mig att leva i mitt dop desto
lättare har jag haft att möta vardagens små dödar. Med
vardagens små dödar menar jag t.ex. saker som min rädsla för
andras tankar om mig eller när situationer inte blir som jag vill.  
Saker som jag inte har kontroll över helt enkelt. 

När vi lever i vårt dop, får vi mod att leva fastän vi inte har
kontroll över alla livets omständigheter. Det finns något friskt
och spännande i det - som vatten självt! Här har jag skrivit
ganska personligt om mina tankar kring dopet. Vad tänker ni på
när ni tänker på ert dop?  

På söndag predikar Sune Fahlgren över detta stora och
spännande tema i vår livesända gudstjänst. 

Pastor Jenny

"Vårt dop"
Predikan: Sune Fahlgren 
Medverkande: Daniel Ardabili-
Farshi, Gunnil Korswing 
Musik:  Mats van der Geer 

I Stockholm gäller de regionala
rekommendationerna t o m mitten av
juni och de kan komma att
förlängas. Vi fortsätter därför med
våra livesändningar och hoppas
kunna öppna kyrkan i augusti.
Det finns så många sätt att stödja
vår församling. Här är en uppmaning
till att tänka fritt och  kreativt. Om
du har idéer på saker som du vill
bidra eller tankar om något som
behövs hör gärna av dig! 

03 JUNI 19:00
STUDIECIRKEL
Kvällens tema: "En treenig Gud"

06  JUNI 11:00
GUDSTJÄNST 
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Swisha en gåva till 123 390 86 88 
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Om det kristna dopet 

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm


