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1/8–7/8 2019
Söndagens tema: Jesus förhärligad

Gällivare kyrka
Söndag 4/8 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   David Larsson

Soutujärvi kyrka
Söndag 4/8 kl 14.00 Gudstjänst, Alexander Jäderblom,  
   Per Westerlund

Gällivare gamla kyrka
Torsdag 1/8 kl 18.00 Sommarandakt, Alexander Jäderblom

Sommarcafé
på Lapphärbärget

Öppet 3 juli–4 augusti
onsdag–lördag 10–16

söndag 12.30–16

Under Fjällräven Classic har Svenska kyrkan öppet 
hus i Nikkaluokta kapell. Kom förbi uppe på kullen 
för en stunds andakt i kapellet innan färden eller  
en kopp kaffe och njut av vidunderlig utsikt över 
Láddjuvággi med Siŋŋičohkka och Doulbagorni i 
blickfånget. Vi berättar om kapellets historia, de 
Lappländska fjällkarlarnas klubb, pilgrimsleden 
Dag Hammarskjölds led och de sju meditations-
platserna på vägen mellan Nikkaluokta och Abisko. 

Nikkaluokta kapell 
Fredag 9/8–lördag 10/8 

Öppet hus 08.00-16.30, andakt kl 08.15, 12.15 
och 15.15, kvällsandakt 19.00

Söndag 11/8  
Öppet hus 08.00-13.30,  

andakt kl 08.15 och 12.15

Andaktsstunderna är ca 10 minuter utom  
kvällsandakten som är något längre

VÄLKOMNA

Sommartider på expeditionen
i Gällivare fram till 23 augusti:

Må–fre 10.00–13.00

ORGELKONSERT
Anders Näsholm

Gällivare kyrka, lördag 17 augusti kl 18.00

Ett bergsperspektiv
Berg är centralt i bibeln. Evangelierna skildrar ofta 
Jesu bergsbestigningar och toppturer. Exempelvis 
när han tar med sig tre lärjungar upp på härlig
hetens berg. Där får de se honom i hans härlighet 
som det står. Lite svårt att förstå vad som menas, 
men ett totalt härligt och fantastiskt Gudsmöte fick 
de uppleva, härlighetens avslappnade enkla tro. 

På berget i Jesu närhet är det lätt att tro, inte 
minst eftersom vi från toppen har en annan över
blick och utsikt än från bergets fot. Lite tafatt frågar 
Petrus om de skall slå upp tält där på toppen av 
berget. De vill gärna stanna i Gudsmötets härlighet 
och bo kvar på berget. Men Jesus måste ha infor
merat dem om att det inte var tanken att de skulle 
campa på berget eller ännu mindre bosätta sig där. 
Kanske var det med ett uns av besvikelse de började 
klättra ner mot vardagen igen. 

Jag tror de flesta av oss har upplevt besvikelse 
eller vemod i känslan av en trevlig upplevelse på 
väg att ta slut. En fin resa, en rolig fest, en bra bok, 
ett omtyckt redskap som man fyllt med affektions
värde. Kanske reciterade någon av dem Davids ord 
på vägen ner? ”Herre, vem får vistas i ditt tält. Vem 
får bo på ditt heliga berg”? Och Jesus tar dem med 
in i svaret när han följer dem ner för berget. För när 
de kommer ner så är det påtagligt att det är tillbaka 
i den pulserande ”verkligheten” igen. 

Det första som händer när de återvänder är att 
en man skyndar till dem för att be om hjälp för 

sin sjuke son. De tre lärjungarna som nyss känt 
sig oöver vinnerliga i sin tro uppe på berget, står 
nu handfallna. De blir besvärade och vet inte alls 
vad de ska säga till mannen som anförtror dem sina 
problem. 

Genast ställs de inför vardagens och livets ut
maningar. Trixigheter som vi bl.a. får uppräknade 
i helgens psaltarpsalm: att leva fullkomligt, tala 
sanning, inte baktala, vanära eller handla illa mot 
någon. Att skickligt urskilja gott från ont och inte 
bryta sin ed om än det kostar dyrt. Att inte lyra 
någon eller låta sig mutas för egen vinnings skull. 
Och mer där till… ”Vem får vistas i ditt tält och vem 
får bo på ditt heliga berg”. Vem får leva i himmelri
ket kort och gott? 

Att himmelrikets fullhet inte står att finna på 
jorden vet vi ju om, men just för att kunna upptäcka 
Jesus mitt i vardagens alla små detaljer så kan vi be
höva få följa med Gud upp på ett Förklaringsberg 
emellanåt. Klarheten däruppifrån får vi sen försöka 
bära med oss ner i vardagen så att den kan lysa upp 
med Guds ljus och göra något av hans perspektiv 
tillgängligt för oss i våra liv. En påminnelse att pri
oritera kvalitetstid med Gud för 
att bevara klarheten från berget 
så att vi kan behålla blicken för 
heligheten i vardagligheten och 
se hur Jesus i varje människa 
kommer dig till mötes!

Emelie Holmgren 
Komminister

Folkmusik och visa
Helena Johansson och Rikard Apelqvist  
Sommarkaféet, Lapphärbärget, den 4 augusti  

i samband med kyrkkaffet, ca 12.30.


