Min dag i coronatider
Fader Tobias Unnerstål, kyrkoherde i Kristus Konungens församling i
Göteborg

Surrexit Dominus vere!* Alleluia!
Denna sanning om Herrens Uppståndelse behöver genomsyra mitt liv mycket
mer. Ofattbart och ändå gripbart! Ofattbart för det går bortom vad vi som
människor någonsin skulle ha kunnat tro, gripbart för det är det yttersta beviset
på att inget lidande, ingen motgång, ingen sjukdom, dystra framtidsutsikter kan
förmörka evigheten.
Inte lätt när man som präst, van vid fullpackad kyrka flera gånger varje söndag,
blir tillsagd att låsa kyrkan. "Lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar av
rädsla för judarna". Men vi behöver ju inte vara rädda. Frid vare med er! säger
Herren flera gånger som en förkunnelse av att den eviga avskildheten från Gud
på grund av människans synd nu är återupprättad av honom som är sann Gud
och sann människa. Hoppet om framtiden måste alltid lysa genom vårt kristna
liv.
En dag för några veckor sedan:
Går upp som vanligt ca 04.15 för att få tid att be breviariet i lugn och ro, och
sedan samling i kyrkan 06.15 för gemensam inre stilla bön innan
morgonmässan 07.00. Ett 20‐tal personer dök upp. Dörrarna var inte så
nogsamt låsta…
Frukost tillsammans i prästgården och sedan första mötet för dagen. Samtal om
en avliden. Familjen är i djup sorg. Vi talar om hoppet och glädjen över allt gott
som funnits i den avlidnes liv och kommer överens om dag för
begravningsmässa.
Lägger på luren och ser församlingens kanslist som önskar lite uppmärksamhet.
Något underligt med 2019 års årsbokslut som ingen av dem som hjälper oss
med årsredovisningen förstår riktigt hur det ska bokföras. De frågar mig… Ber
att få återkomma.
Svarar på mejl. Moder Charlotte i Glumslöv undrar om några band som skulle
kunna användas på en mässhake som systrarna håller på att förfärdiga för
Kristus Konungen inför biskopsbesök i höst. Efter några mejl fram och tillbaka

bestämde vi att de ska satsa på riktiga material denna gång, även om det blir en
större kostnad. Det är ju trots allt till Guds större ära.
Får höra om en församlingsbo som ramlat och brutit revbenen och som är
otröstlig. Ringde upp och försökte muntra upp lite, vilket fick till följd att
personen skrattade så mycket så det gjorde mycket mer ont än innan.
Förmiddagsbönen – Ters. Utan dessa andningshål skulle jag bli helt utslagen.
Begravningsbyrån ringde och frågade om en begravning senare i månaden. En
avliden som var på särskilt boende och som fått diagnosen den "kinesiska
sjukan". Familjen önskar en ytterst liten begravning. Endast familjen, organist
och jag. Vi gör något större i sommar om restriktionerna då har lyft.
Middagsbön – Sext. Fick tid med Rosenkransen innan middagsbönen. Så fint att
få lyfta fram allt och alla med Guds Moders hjälp.
Lunch i Prästgården. Idag utan gäster.
Byggmöte efter lunchen. Dessa möten är nu uppe i nr 5, och då samlas
representanter för entreprenaden (den firma som åtagit sig att hålla i det hela),
projektledningen och stiftet, förutom att vi är någon eller några från
församlingen. Kyrkan skulle få två ytterväggar renoverade, samt renovering av
de drygt 80 år gamla kyrkfönstren. Men precis när entreprenaden kommit på
plats kom en av årets häftigaste stormar så på måndagsmorgonen var det
gamla plåttaket upprullat och hängde löst. Det regnade och hade sig, så mycket
arbete togs vid för att inte hela byggnaden skulle bli förstörd (vatten förstör
mycket). Därigenom blev projektet mångt mycket mer komplicerat och drar ut
på tiden. Efter mötet fick vi gå upp på ställningen och se det helt blottlagda
taket som behöver läggas på nytt. Vilken syn!
Nere på jorden igen var det några personer som önskade bikta sig. Och sedan
samlades vi till inre stilla bön i kyrkan. Hann be Vesper innan.
På kvällen skulle vi ha haft undervisning för konvertiter men den genomfördes
genom nätet av någon som inte var jag (min medarbetare Johan!!) medans jag
deltog i Göteborgs Kristna råds årsmöte. Vanligen kommer kanske 100
personer till dessa. Vi var inte ens 15 denna gång.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.**

*Herren är sannerligen uppstånden!

**I dina händer, Herre, lämnar jag min ande.

