Fjärde söndagen i advent
”Herrens moder”
Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

DET HÄNDER I VECKAN
Lördag 18 december
13:30 Pepparkaksverkstad!
Equmeniaföreningen inbjuder
unga och äldre till gemenskap
där vi ska bygga en söt modell
av vår kyrka!
Söndag 19 december
11:00 Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande:
Jul sångensemble
Orgel: Johan Wallin
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Teckningen längst upp förmedlar ett viktigt budskap från Bibelns
stora berättelse – teologi kan förmedlas på många roliga sätt! Bilden
gestaltar ett möte där Herrens moder Maria tröstar Eva. Det är en
bild som handlar om frälsning.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
Eva känner vi bl.a. igen från äpplet hon håller i och ormen som har
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
snärjt hennes fötter. Hennes ansiktsuttryck präglas av eftertänksam

VIKTIG INFORMATION
• Bibeltexter för söndag:
Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:3035, Ps.145:8-13

sorg men i blicken som har fastnat på Marias svällande mage syns ett
svagt hopp. Maria ser tillbaka på Eva med en blick av förståelse och
uppmuntran. Hon smeker Eva på kinden och guidar hennes hand till
att känna rörelsen av
bebisen
som
bär på.
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29Det är en bild av nåd!
Och som en man har noterat, multitaskar Maria. Utan att ens titta
ner trampar hennes häl på ormens huvud. Guds ord till ormen som
lurade Eva tolkades av den tidiga kyrkan som Bibelns första löfte om
en frälsare: ”[hennes avkomma] ska krossa ditt huvud och du ska
hugga honom i hälen.” (1 Mos 3:15).

• Vi delar ut satsar för årets
pepparkakstävling på lördag
eftermiddag mellan ca 13:00
och 16:00. Hämta åt barn och
barnbarn!

Förbannelsen som drabbade skapelsen genom Eva, ”allt levandes
moder” (1 Mos 3:20), upphävdes när Maria värvades av Gud till att
vara moder till ”Livets Herre”. Det finns en vacker poetisk dialog som
pågår mellan Bibelns texter!

Era gåvor av tid, närvaro,
kunskap, pengar och mycket
mer håller vår församling
levande. Vi tackar Gud för ert
engagemang!
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_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _

Bilden tecknades av Syster Grace Remington, en trappistnunna som
ofta använder tecknandet som en form av bön. När jag hörde av mig
till henne och frågade om jag kunde använda bilden i vårt veckobrev
fick jag ett generöst ”ja” som svar. Det kändes lite som ett eko av
Marias svar som vi ska höra bland söndagens texter. Hoppas att vi
ses!
Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

