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11/6-17/6 2020
Söndagens tema: Vårt dop

Gällivare kyrka
Söndag 14/6 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson, 
   David Larsson

@svkygallivaremalmberget

Våga hoppas! 
Nu är snart sommaren här och med den en lite mer 
lättsam attityd till livet hos många människor. Det 
är som om hoppet och förväntan stiger i takt med 
naturens uppvaknande. 

Samtidigt ser vi i skrivande stund hur det rasar  
våldsamma upplopp i Amerika som också spillt 
över i vårt land. Upplopp som sägs ha sin grund i 
bekämpandet av ”onda strukturer” och rasism. Vi 
känner igen denna klagovisa också från vårt eget 
land och de många grupper som menar sig vara  
offer för motsvarande ondska.  

Detta leder till att grupper av människor kräver 
saker vilka skall tjäna som botgöring för de många 
oförrätter de eller deras förfäder blivit utsatta för. 
I en av de mer extrema botgöringsceremonierna  
avkrävs personer att gå ner på knä och be om förlå-
telse för sina ”vita privilegier”.  

Just knäböjandet är ett tecken på underkastelse 
och något människor brukar ägna sig åt när de ber 
om något men inser sin egen ovärdighet att be om  
saken. Till exempel brukar mannen gå ner på knä 
för att fria till kvinnan han älskar och en kristen 
böjer knä inför Gud för att tacka, tillbe och ära  
Honom. 

Båda gesterna är i sin underkastelse ett medgiv-
ande av att frälsningen alltid måste komma utifrån 
som en gåva. Den måste vara ett uppfyllt hopp.

Mannen kan inte kräva av kvinnan att hon skall 
gifta sig med honom, men han hoppas förstås att 
hon skall besvara hans gest med ett äktenskap. 
En kristen kan inte kräva av Gud att få del i det  
eviga livet men vill med sina böner tacka för att den 
möjlig heten erbjuds och ta emot det ur Guds hand. 

Dessa gester är tecken på vördnad och ovärdighet 
men gjorda inom ramen för kärleken och hoppet. 

Den som vill tvinga ner en annan människa på 
knä för att hon skall undgå våld, eller göra bot för 
saker hon inte är skyldig till, begår våld på männ-
iskans värdighet och sätter sig i Guds ställe. Detta 
kallas högmod och leder människan bort från Gud.

Den som istället vill böja sina knän inför Gud 
och ta emot evangeliet i sitt liv får sin högsta vär-
dighet bekräftad och påminns om att evangeliet är 
en inbjudan till glädje. Det är ett levande hopp.  

Äkta förändring kan bara åstadkommas om du 
böjer dina knän, lyfter blicken mot himlen och tar 
emot Guds nåd som en gåva och ett löfte. Så kan det 
onda både inom dig och utanför 
dig bekämpas. 

Så våga hoppas i denna tid 
då sommaren ännu finns som 
ett löfte. Våga hoppas på Gud, 
för den som sätter sitt hopp till 
Honom ska se rättvisa och frid 
omfamna varandra.

Niclas Larsson, komminister

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–15.00

(Från och med 15 juni: Måndag–fredag 08.00–12.00)

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Gällivare församling,  
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr  
kan användas för brev till oss. 

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på   
https://www.svenskakyrkan.se/ 

  gallivare-malmberget, välj  
”Beställning av minnestelegram”  
i menyn uppe till vänster, eller  

använd QR-koden här intill.  
Telegram kan även beställas via 

telefon eller e-post.

Behöver du hjälp med att handla?
Kan du inte få hem den mat eller de apoteks-
varor du behöver på grund av coronautbrottet?  

Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36
Tisdag, onsdag, torsdag och fredag

kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00
Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan 
för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller 
till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om 
pengar innan varorna är levererande – om någon 
gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Ett stort varmt TACK till alla frivilliga 
medarbetare som har hjälpt till under 
året. Sommarfesten flyttar vi fram på 
grund av rådande omständigheter.

Kyrkoherde Anders Bondesson

BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi kommer inte att klippa alla grönytor 
på våra kyrkogårdar och runt våra fast-
igheter då vi vill värna om den biologis-
ka mångfalden. Dessa ytor kommer att 
slås efter att blomningssäsongen är över.

Fastighetsförvaltningen


