
Tankar om de senaste nio månaderna 
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

I våras blev ”fysisk distansering” ett allmänt råd från

Folkhälsomyndigheten. Sedan dess har församlingar ställt om

och ställt in sin verksamhet i olika takt, beroende på hur

smittorisken och reglerna varit. För mig var Jungfru Marie

Bebådelsedag (25 mars) den första söndagen som min

dåvarande församlings portar var stängda för besökare. Nio

månader har nu gått.

Om några dagar firar vi kulmen på det budskap som ängeln

Gabriel gav till Maria. Det är ett märkligt sammanträffade och

en hoppfull tanke, att vi faktiskt har burit på en kollektiv oro

över pandemin ungefär lika länge som Maria bar på sin

förstfödde son. 

Jag undrar vilka tankar och böner som har väckts inom oss under

dessa nio månader? Säkert bär många med sig en trötthet och

tecken på utmattning. Jag är också lika säker att många av oss

bär med sig viktiga insikter och förhoppningar som är värda att

begrunda och jobba med.

För två tusen år sedan föddes Hoppet i Betlehem. Det är julens

budskap till vår oroliga värld, plågad av pandemi, systematiska

orättvisor, fattigdom och ständiga krig. Likt Maria i grottan med

barnet i sin famn, får vi begrunda i våra hjärtan det goda tankar

som vi har burit på sedan pandemin bröt ut.

Och när vi känner fruktan och oro får vi på nytt öppna oss för

Gud, som blev sann människa i barnet som Maria födde i

Betlehem.
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25 DECEMBER 11:00
JULDAGSGUDSTJÄNST 
"Jesu födelse"
En samling inför krubban och
ljusbäraren 

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO
Nu på söndag sänder vi ingen
gudstjänst. Nästa sändning blir från
vår Förnyelsegudstjänst på
nyårsdagen, men vi hinner med en
veckobrev till innan dess.     

 Tack för era gåvor till vårt
diakonala arbete.  Vi har kunnat 
 vandra under hela hösten och
vandrar även nu på lördag kväll.
Nöden vi möter genom S:t Peters
diakoni är stor. Be gärna för den
verksamhet.  
Swish 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

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


