Jungfru Marie bebådelsedag
”Guds mäktiga verk”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
Torsdag 24 mars 2022
12:0o-15:00 Öppen kyrka
”Hunden-människans bäste
vän” Sue-Anne Moody
18:30 Bibelstudium
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Tankar inför söndagen
Jungfru Marie bebådelsedag kommer till oss med ett avbrott i fastetiden,
den tid som annars handlar om bot och kamp.
Sådana avbrott kan vi längta efter och behöva.
Men i en mening fungerar det inte. Fastetiden pågår trots det som ser ut
som ett avbrott. Så pågår också livet hela tiden, med dess goda sidor och
dess onda, obeskrivliga och oförklarliga.
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Söndag 27 mars 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Anders
Segersson, Anders Jonåker
Orgel: Göran Grahn
Bibeltexter: Mika 5:2-4, Rom
4:18-21, Lukas 1:39-45,
Psaltaren 147:7-15
Efter gudstjänsten
Församlingens årsmöte

VIKTIG INFORMATION
Demokratin har stått i fokus
under de senaste veckorna.
Demokratiska stater och
demokratiska processer är under
angrepp. I det demokratiska
förhållningssättet behöver vi
hela tiden öva oss. Församlingen
är en övningsplats. Kom och gör
din röst hörd på årsmötet. Du är
en viktig del i församlingens
demokratiska process.

När ängeln kom till Maria för att berätta om hennes uppdrag, befann
Maria sig mitt i livet. Livet runt omkring henne förändrades inte trots
änglamötet. Men hennes eget liv gjorde det.
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Vi fokuserar gärna på Maria denna dag och undret att hon vågade säga ”ja”
till kallelsen. Men egentligen är det stora undret, i det ögonblicket, att
Maria blir gravid, att Gud blir människa.
Med Marias graviditet sker ett möte mellan Gud och människa. Gud tar
kroppslig gestalt för människans skull.
I östkyrkan sjunger man: ”Idag avslöjas det mysterium som är av evighet.
Gudasonen blir Människosonen.”
Vår möjlighet är, precis som Marias, att leva mitt i livet sådant det är och
där ta emot det gudomliga. Mitt i livet låter Gud oss lära känna sin vilja. Vi
kan inte pausa från det svåra och oförklarliga men vi kan få mod och kraft
att leva mitt i det och trots det.
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Kom ihåg sommartiden på
söndag. Det betyder en timme
kortare nattsömn.

På söndag välkomnar vi Anders Segersson som vår nye pastor med
diakonal inriktning. Anders har sagt ”ja” både till Guds och församlingens
kallelse. Nu får vi säga ”ja” till Anders och tillsammans med honom bära
Jesus i vårt liv och till vår samtid.
Solveig Högberg

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

