
 
 

 
HÄNDER I S:T PETER 

Torsdag 16 mars 2023 

12.00 – 15.00 Öppen kyrka 

13.00 Gunnil Korswing om sin 

tid på ett center för barn med 

funktionsvariationer i Riyadh. 

18.00 På spåret anmälan 

behövs ej men snälla hör av dig 

om du kommer. 

 

Söndag 19 mars 2023   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf 

Sång: Sångare från damkören 

SALT  

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Psalm 107:1-9, 
Ordspråksboken 9:1-6, Första 
Korinthierbrevet 10:1-6, 
Johannesevangeliet 6:48-59 
Årsmöte direkt efter 
gudstjänsten! 
 

VIKTIG INFORMATION 

• Tack för de många olika 
sätt som ni bidrar med till vår 
församlings gemenskap! Ni 
ber, ni ger, och ni ställer upp 
och hjälper till med olika 
insatser - det gör en skillnad i 
vår stad!  
• Om du missade Elaine 
Lindbloms predikan i söndags 
är det värt att kolla upp den. 
Här får ni en länk ☺.  

 
 
 
 
 
 
 

Tankar om livets bröd 
 

Efter flera veckor med fastans utmanande teman känns Midfastosöndagen 

som en viloplats där vi kan pusta ut, och bli närda med livets bröd. 

Vetekornet och brödet är två rika symboler som, utan ord, säger något om 

de vackra och komplexa förloppen som börjar i naturens kretsgång och 

kommer till omsorgsfullt uttryck i kulturens traditioner. Vetekornet och 

brödet som symboler innefattar teman av tillväxt, mognad, omsorg och 

uppoffring. Jesus använde dessa symboler som ett sätt att förklara den 

givande och fruktbara karaktären av sitt eget liv och död, identitet och 

uppdrag. Nattvardens måltid omfattar allt detta – naturen och kulturen 

samt Jesus identitet som frälsare och Herre över allt. 

 

En av kyrkans viktigaste handlingar är just när vi äter en bit av helgat bröd 

och vin för att komma ihåg Jesus. Brödet och vinet, som allt annat vi äter, 

bryts ner av våra kroppar – vi förvandlar det till energi. Men minnet av 

Jesus blir inte nedbrutet. När vi minns Jesus i brödet och vinet accepterar 

vi hans liv i vårt eget liv där vi öppnar oss för Jesus förmåga att förvandla 

oss på djupet. Att minnas Jesus handlar inte om nostalgi eller att trolla 

fram minnen från ett dött förflutet. Att minnas Jesus genom nattvardens 

måltid är att erkänna att Kristus är närvarande och aktiv i vår gemenskap 

och våra liv i nuet, på sätt som vi ser och på sätt som vi inte har förstått än. 

 

När jag var barn sade hälsokostförespråkare, ”du är det du äter”. Jag kan 

bara hoppas att det är sant när det gäller nattvarden. Albert den store, en 

tysk munk under medeltiden sade ”att äta Jesus är som att svälja ett frö 

som gror i själens trädgård. Det gror, växer och producerar god frukt, 

kanske likt den frukten som Paulus beskriver i sitt brev till Galaterna: 

kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet till andra.” 

Vilken frukt vill du be Jesus att odla i ditt liv? 

 

Jenny Arnerlöf 
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Midfastosöndagen 

”Livets bröd” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer: 
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se  

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se 
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm 

 

https://youtube.com/live/Si4yfbPxC3Y?feature=share

