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AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

År 1481 gjorde renässansmålaren Sandro Botticelli det cirkulära
konstverket Madonna del Magnificat. Målningen betraktas av
många konsthistoriker som hans största verk. Över fem hundra
år senare är den fortfarande en detaljrik fröjd för ögat. Den är
också en fröjd för andra sinnen.

Botticelli var så kreativ att evangelisten Lukas håller en
bläckflaska åt Herrens moder, Maria. Maria avbildas både som
moder och som en poet som skriver en lovsång i Lukas bok på
uppslaget bredvid Sakarias lovsång. Målningen är verkligen
briljant.
 
I höstens studiecirkel om kyrkans trosbekännelser funderade vi
över de två andra personerna som nämns i den apostoliska
trosbekännelsen och den nicenska bekännelsen:  Jungfrun Maria
och ståthållaren Pontius Pilatus. Deras tillgångar till makt såg
så radikalt annorlunda ut, men båda är ihågkomna tack vare
Kristus, men på helt olika sätt.

Marias lovsång andas stor tillförsikt och tillit till Gud. Men som
en riktig poet har hon inte uppfunnit hela sången från grunden
själv (Poeten Meg Kearney hävdar att ”bra poeter lånar, stora
poeter stjäla”). Marias lovsång är en bearbetning av
föregångare som Hannas och kung Davids lovsånger. Maria var
förtrogen med en tradition som gav henne språk att föreställa
sig en annan världsordning.

När vi nu kommit fram till fjärde söndagen i advent känner vi
ännu mer doften av Ordet som blev kött. Låt oss då öppna alla
våra sinnen och sprudlande stämma in i Marias lovsång, som
just inledes på latin med ordet ”Magnificat”, det vill säga jag
”ser storheten” hos Gud.
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Predikan: Jenny Arnerlöf 
Musik medverkan: Ruth
Segerberg, Berit & André
Ekespong, Towe Ireblad 

20 DECEMBER 11:00
VI SJUNGER IN JULEN 
"Herrens moder"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

STUDIECIRKELN om advents "O
antifoner" är inställd. Hålla istället
utkik efter en liten film på vår
Youtube kanal framåt torsdag kväll
(senast fredag fm).   

VIKTIG INFO
S:t Peters diakonala verksamhet
fortsätter under pandemin. De
nuvarande restriktionerna slår
mycket hårt mot hemlösa och andra
utsatta. Din gåva behövs. 

Swisha en gåva märkt "diakoni" till  
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


