
Dialogpredikan:Sune Fahlgren och
Jenny Arnerlöf 
Medverkande: Stephan Andrén 
Musik & sång: Sebastian
Johansson

Anmäl er gärna till årsmötet

genom att kontakta pastor Jenny

senast fredag 19/3 kl.12:00. 

Alla gåvor till församlingen och
dess verksamhet är viktiga.  Vi 
 tackar Gud för allt som ni ger i
form av tid, pengar, och förbön. 

21 MARS 11:00
GUDSTJÄNST 
"Guds mäktige verk"

 Sön kl. 12:15 Årsmötet

Missa inte lunchmusik varje tisdag
kl.12:00 på vårYoutube kanal.  

VIKTIG INFO

Swisha en gåva 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

”Hur skall detta ske?”.  Det var Marias första svar när ängeln

Gabriel hade förklarat Guds plan för henne. Hennes svar var

ganska annorlunda från hennes kusins man Sakarias.  När han

fick höra det osannolika att han skulle bli far svarade han, ”Hur

skall jag få visshet om detta?” Vi ska inte missa ironin i att det

var prästen som hade svårt att höra när Guds budbärare dök upp

med något mycket viktigt att säga! Jag måste nog erkänna att

jag liknar Sakarias mer än Maria. 

Marias initiala svar visar på både öppenhet och ödmjukhet. Hon

förblev öppen till idén att Gud hade vägar som hon inte hade

förställt sig. Det är uppfriskande att förbli öppen till tanken att

Guds vägar övergår mina tankar och föreställningar. En sådan

inställning gör det lättare att möta livets komplexa utmaningar

med nyfikenhet.

I en skicklig reflektion över Marias och Sakarias olika svar till

ängeln Gabriel, har författaren Kathleen Norris ställt en viktig

fråga. ”Inför mysteriet som är Guds kärlek för mig, ställer jag

frågor som den inte kan svara på? Eller är jag jungfru nog att

svara från mitt djupaste, sannaste jag, och säga något nytt: ett

’ja’ som kommer att förändra mig för alltid?”

På söndag kommer Sune Fahlgren och jag att hålla i årets andra

dialogpredikan över mötet mellan ängeln Gabriel och Jungfru

Maria. Det lär bli ett spännande samtal över en text som har så

mycket att säga. Varmt välkommen till både gudstjänst och

årsmötet på söndag! 

Pastor Jenny 

           konstverk av Robert Campin, ca. 1427–1432 

JUNGFRU MARIE 
BEBÅDELSEDAGEN 
"Guds mäktige verk"

Veckans nyhetsbrevet

från S:t Peters kyrka
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Tankar inför söndag 


