
MIDFASTOSÖNDAGEN 
"Livets bröd"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

MARS 2021 |  VECKA 10 

Predikan:Sara Forslund 
Medverkande: Jenny Arnerlöf 
Musik: Linnea Sirborn 

Om du vill stödja pastors- och
diakonutbildningarna genom att
köpa deras årliga tidning
Årsringar för 50kr så droppa ett
mail till pastor Jenny som kan
hjälpa med det.

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

14 MARS 11:00
GUDSTJÄNST 
"Livets bröd"

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

Digitala gudstjänster gör det lättare
än någonsin att bjuda en vän att vara
med. 

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

Bröd är ett slags vardagsunder. Ingen lever länge som bara
äter vetemjöl och dricker vatten. Men när en surdeg (gjord
av vatten och vetemjöl som stått en stund) knådas med mer
vetemjöl, vatten – och en nypa salt – kan ett livnärande bröd
bakas. Det är inte förvånande att bröd kan betraktas som
något heligt som vittnar om Guds kärlek. 

En poet har hjälpt mig se en intressant utveckling i de fyra

evangelierna. I Markusevangeliet, som skrevs först, handlar

liknelsen om Guds rike om sådden som växer. I Matteus- och

Lukasevangeliet refererar Jesus till vetemjöl, surdeg och salt

i sina liknelser om riket. Och i Johannesevangeliet hör vi

Jesus kraftfulla påstående: ”Jag är livets bröd. Den som

kommer till mig skall aldrig hungra.” Johannes, som skrev 30–

40 år efter Markus, ansåg det nödvändigt att säga rent ut

att Jesus är nyckeln till Guds rike. Liksom Gud mättar vår

fysiska hunger genom skapelsen, är Gud den som förstår vår

hunger efter livets fullhet och kan ge oss det genom Jesus.

På söndag är det Bön- och offerdag för pastors- och

diakonutbildningarna i Equmeniakyrkan. Vi får då lyssna till

en predikan av en pastorskandidat som studerar på Enskilda

Högskola Stockholm. Blivande pastorer och diakoner får en

gedigen akademisk utbildning som betalas av staten. Men

de behöver också viktiga ”icke-akademiska” ämnen som

söndagens insamling bidrar till. Med våra gåvor signalerar

vi, att vi helhjärtat stöder välutbildade medarbetare i

kyrkans tjänst. 

Pastor Jenny

Tankar om "Livets bröd" 


