
Allhelgonakyrkan Malmberget 
Onsdag 17/4 kl 18.00 Passionsgudstjänst, Niclas Larsson,
	 	 	 efteråt	korsvägsandakt	i	församlingshemmet
Torsdag 18/4 kl 18.00 Skärtorsdagsmässa, Niclas Larsson
Fredag 19/4  kl 11.00 Långfredagsgudstjänst,	Mats	Rondahl,
	 	 	 Per	Westerlund,	Allhelgonakören
Lördag	 20/4	 kl	23.00	Påsknattsmässa,	Mats	Rondahl,	Niclas
	 	 	 Larsson,	Per	Westerlund,	Allhelgonakören
Onsdag	 24/4	 kl	18.00	Veckomässa,	Mats	Rondahl,	
   Niclas Larsson

Hl Josefs kapell Koskullskulle
Måndag	22/4	 kl	18.00	Mässa,	Mats	Rondahl

Församlingshemmet Malmberget
Tisdag	 23/4	 kl	18.30	Hantverkskafé
Onsdag	 24/4	 kl	17.00	Barnkören

Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Öppettider: må, ti, to, fr 10.00–13.00, on 10.00–16.00

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
0970-240 30, malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Öppettider: må–to 10.00–13.00

18/4–24/4 2019
Söndagens tema: Kristus är uppstånden

Gällivare kyrka
Onsdag 17/4 kl 18.00 Passionsgudstjänst,	Anders	Bondesson
Torsdag 18/4 kl 18.00 Skärtorsdagsmässa,	Mats	Rondahl
Fredag 19/4 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, 
	 	 	 Anders	Bondesson,	Anders	Näsholm
Söndag	 21/4	 kl	11.00	Högmässa,	Mats	Rondahl,
	 	 	 David	Larsson,	Kyrkokören

Nattavaaraby bönhus
Söndag	 21/4		 kl	11.00	Gudstjänst,	Niclas	Larsson,	Anders	Näsholm

Hakkas kyrka
Söndag	 21/4		 kl	14.00	Högmässa,	Niclas	Larsson,	Anders	Näsholm

Nikkaluokta kapell
Måndag	22/4	 kl	11.00	Gudstjänst,	Anders	Bondesson

Forsgläntan
Torsdag 18/4 kl 14.00 Skärtorsdagsmässa, Niclas Larsson

Sjukhuskyrkan
Torsdag	 18/4	 kl	15.30	Skärtorsdagsmässa,	Anders	Bondesson

Enen
Onsdag	 24/4	 kl	14.00	Andakt,	Anders	Bondesson	

Gällivare församlingsgård 
Tisdag	 23/4	 kl	10.00	Syföreningen
Onsdag	 24/4	 kl	19.00	Samisk psalmsång

Vi firar Kristi uppståndelse med en 
P å s k f e s t 

Onsdag	24/4	kl	18.00
Mässa	i	kyrkan,	därefter	påskfest	i	församlingshemmet.	
Knytkalas,	ta	med	något	gott	som	räcker	till	4-5	personer.	

Varmt välkommen! 
Malmbergets	församling

Expeditionen i Malmberget
håller stängt vecka 16

Öppen lek har våruppehåll  
22/4 – 6/5

Välkommen som vanligt från 7/5

Berättelser som har allt
Senast vi möttes i dessa spalter var det jul och vin-
termörkret stod omkring oss. Nu är vårens ljus här 
och påsken står för dörren. Dessa fenomen kan  
synas vara varandras kontraster och ligga långt 
ifrån varandra. Julen och påsken blir så lätt separa-
ta högtider utan inbördes relation.

Den kristna tron betraktar dock dessa som två 
ytterpunkter i en elips. Den kristna tron kan sam-
manfattas i två meningar: Gud har blivit människa. 
Kristus har uppstått från de döda. 

Båda utsagorna inrymmer ett stort mått av mys-
terium, en hemlighet som tål att utforskas och för-
söka tränga djupare in i och som förändrar hela den 
mänskliga tillvaron. 

Den kristna tron gör ju inte anspråk på att vara 
en åskådning bland andra, en möjlighet vid sidan 
av andra som säger ungefär samma sak, nej den 
kristna tron gör anspråk på att säga som det är. Den 
är förankrad i verkligheten. 

I alla tider har människor naturligtvis invänt 
mot detta vilket lett till att de kristna ibland bli-
vit förföljda och dödade för tron och ibland bara 
allmänt hånade för att de hyser så konstiga och 
orimliga uppfattningar. Icke desto mindre har den-
na tro dragit ut på segertåg genom historiens gång 
och skänkt världen ett hopp som den saknat sedan  
paradisets portar tillslöts. 

Påskens berättelser, ja hela Bibeln förresten, är 
något vi kan läsa om och om igen därför att de har 
allt som människans hjärta längtar efter. Berättel-
serna handlar om vänskap och svek, kärlek mot alla 
odds och framförallt seger när nederlaget verkade 

totalt. När allt hopp var ute och Jesus efter grym 
tortyr lades i graven, tändes ett levande hopp då 
uppståndelsens ljus fördrev dödens mörker. 

Människan som en gång blivit fördriven från 
paradiset får det nu åter öppnat. Gud har inte 
övergivit henne. Han bevisar sin kärlek till henne  
genom att stiga ner i hennes mörker och tända sitt 
eviga ljus.  

Att påskens berättelser är god litteratur är de 
flesta överens om, men invändningar mot deras 
sanningshalt kan lyda ungefär som den brittiske 
författaren C S Lewis sade: Det är myter och myter 
är lögner om än spunna med silvertråd. Han me
nade att bara för att en historia är bra och rörande 
så betyder det inte att den är sann. 

Det har han naturligtvis rätt i, men efter många 
diskussioner med författarkollegor blev Lewis så 
småningom övertygad om att Bibelns berättelser är 
sanna och han blev en ivrig försvarare av den krist-
na tron. I sitt liv fick han erfara sorg och smärta, 
men fann att Guds ljus är starkare än allt mörker. 
Sorgen och smärtan försvinner inte men leder inte 
till hopplöshet för den som tror. Det gällde för C S 
Lewis och det gäller för oss. 

Det levande hoppet som strömmar genom kyr-
kan och innehåller uppståndelsens liv finns framför 
våra ögon. 

Kom till kyrkan i påsk och 
delta i Kristi seger över döden 
och se att denna seger också 
är din om du vill lägga ditt liv i 
Hans händer! 

Niclas Larsson 
Komminister

Hantverkskafé 
Malmbergets  

församlingshem 
tisdag 23/4 kl 18.30 

Sy, sticka, virka eller vad du 
vill. Inspirera & inspireras.

Välkommen


