
Allhelgonakyrkan Malmberget 
Söndag 12/5 kl 11.00 Högmässa, Niclas Larsson,  
   Anders Näsholm
Onsdag 15/5 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson

Församlingshemmet Malmberget
Tisdag 14/5 kl 19.00 Bokkafé
Onsdag 15/5 kl 17.00 Barnkören
Onsdag 15/5 kl 19.15 Allhelgonakören

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

9/5–15/5 2019
Söndagens tema: Vägen till livet

Gällivare kyrka
Söndag 12/5 kl 11.00 Högmässa, Mats Rondahl, David Larsson

Nilivaara kyrka
Söndag 12/5 kl 14.00 Gudstjänst, Mats Rondahl, David Larsson

Sjukhuskyrkan
Torsdag 9/5 kl 15.30 Nattvardsgudstjänst, Mats Rondahl

Hedgården
Onsdag 15/5 kl 14.00 Nattvardsgudstjänst, Niclas Larsson

Gällivare församlingsgård 
Tisdag 14/5 kl 10.00 Samtalsgrupp
Tisdag 14/5 kl 12.00 Andakt och lunch
Tisdag 14/5 kl 18.45 Stilla stund

Lapphärbärget
Måndag 13/5 kl 09.00-11.30 Öppen lek, 0-5 år
Måndag 13/5 kl 18.00 POP-UP KÖR
Tisdag 14/5 kl 09.00-11.30 Öppen lek, 0-5 år
Onsdag 15/4 kl 16.30-19.00 Middag för barnfamiljer

Nattavaara församlingsgård
Fredag 10/5 kl 14.00 Barnverksamhet

Hakkas församlingshem
Måndag 13/5 kl 13.00 Stickcafé
Måndag 13/5 kl 17.30 Barn-och ungdomsverksamhet

BOKKAFÉ
Välkommen till en kväll med god 

litteratur och goda samtal. 
När vi träffas har vi läst  

Karin Smirnoffs bok 
”Jag far ner till bror”
Tisdag 14/5 kl 19.00

Malmbergets församlingshem

Middag för barnfamiljer
Lapphärbärget onsdag 15/5 kl 16.30-19.00

Ta med hela familjen och kom!

STILLA ST UND
Tisdagar kl 18.45 

Gällivare församlingsgård
Välkommen till en stund i stillhet. I gemenskap 
stillar vi oss, vilar och öppnar oss för det som många 
av oss kallar Gud. Vi möter tystnaden helt utan ord.
Alla är välkomna – oavsett tro, livsåskådning.
Everyone is welcome – regardless of faith or 

conception of life.
För mer information, kontakta  

Catharina Gustafsson 0730-899 893

Min glädje! Kristus är 
uppstånden!

Den helige Serafim av Sarov (1760-1833) är 
en av den ryskortodoxa kyrkans främsta andliga  
lärare. Böckerna och berättelserna om hans liv är 
många – ett liv präglat av sträng askes, intensiv 
bön, profetior, själavård – allt i påskens ljus. Hans 
andliga råd sprungna ur 16 år som eremit är ett 
destillat av ett liv präglat av kärleken till Gud och 
kärleken till de mänskor som kom för att söka hans 
råd och vägledning.  Det berättas att de som sökte 
sig till Serafim av Sarov alla möttes av samma häls-
ning: Min glädje! Kristus är uppstånden. 

Vi är just nu någonstans mellan påsk och 
pingst i kyrkans liv. Påsken tar liksom ald-
rig slut, varje söndag är en påskdag och varje  
gryning en påminnelse om den gryning som för all-
tid förändrade förutsättningarna för liv och hopp 
och framtid. Men hur ska vi, du och jag, i det liv, 
som mest består av vardagar – en ny skoldag, ett 
nattskift, en ledigvecka som allt för fort tog slut, 
stora ambitioner, drömmar, allt som borde göras, 
och allt som blev ogjort – kunna bära något av den 
glädje, det liv och det ljus, som påsken berättar om? 
Hur kan vi, tillsammans med den helige Serafim 
av Sarov hälsa den besvärliga föräldern, den sure 
grannen eller din till vansinne ambitiösa kollegan 
med orden ”Min glädje!”?

Det handlar inte om att plöja ytterligare en bok 
om självhjälp, eller lägga mer pengar på ytterligare 
en till kurs i positivt tänkande. Det handlar om att 
ta emot den gåva som Gud ger genom den helige 
Ande. Den är gratis. Priset är redan betalt, en gång 
för alla.

Broder Roger av Taizé (1915-2005) upprepade: 
”Kristus är förenad med varje människa utan un-
dantag. Även om de inte vet om det.” De tusen och 
åter tusen ungdomar som kom till Taizé blev för 
honom en hälsning från den Uppståndne Herren, 
ja Herren var mitt ibland dem. För Serafim av Sarov 
var det klart att Kristus hade dött och uppstått för 
alla människor. 

Låt mig vara brutalt ärlig med dig. Kristus har 
dött och uppstått för ditt ex, för din oförstående 
chef, för din griniga tonåring, din jobbarkompis 
som aldrig passar tiden, din struliga elev, för din 
lärare som inte förstår att livet är mer än centrala 
prov och glosläxor. Ja, Kristus har uppstått också 
för dig, även under dina värsta dagar och mörkaste 
stunder. Låt oss börja där. 

Vi är kallade att ta emot och ge vidare. Anden är 
vind. Tron är rörelse. Kärleken ett flöde. Bevare oss 
från att skymma, hindra och förminska. 

Hur ska vi öva oss?  Den gammaltesta-
mentliga texten på söndag hämtad från Jesus   
Syraks vishet (JesSyr: 28:3-7) är tydlig.  En text som 
inte kräver utläggning. Den kan inte missförstås. 
”Om en människa bär på agg mot en annan, hur 
kan hon då kräva läkedom av Herren? [...] Tänk 
på livets slut och hata inte mer, minns döden och 
förgängelsen, håll fast vid buden. Tänk på buden 
och vredgas inte på din nästa; 
minns förbundet med den  
Högste och glöm andras fel.” 

Låt oss utmanas. Låt oss 
bländas. Låt oss älska tappert.

Min glädje! Kristus är  
uppstånden! 

Tomas Åberg 
Församlingsassistent


