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Vi är begravda med Kristus Jesus genom dopet till döden för att leva det nya livet, 
liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. (Rom 6:4)

Under hela Fastan har vi med Jesus haft vår blick fäst på Golgata, lidandet och döden 
på korset. Där har också hela tiden funnits med en förväntan på Påskdagens glädje: 
Jesu Kristi uppståndelse från de döda, ”Du död, var är din seger? Du död var är din 
udd?” (1 Kor 15:55). Men sedan då? Där ur graven stiger Jesus förhärligad, något nytt 
har kommit. Hans uppståndelse är inte lik Lasarus, som närmast får sägas återvände 
till sitt forna liv. Jesu Kristi uppståndelse är uppståndelse till nytt liv. Detta är vår upp-
ståndelse. Inte först vid den yttersta dagen, utan också nu, även om vi ännu väntar 
på våra kroppars förlossning. Vi är levandegjorda med Kristus för att leva det nya livet. 
    Påskens händelser är ständigt återkommande i en kristens liv. Det är vad vi 
kallar att leva i sitt dop – vi bekänner våra synder, dör bort från dem och uppstår 
till nytt liv med Kristus. Ja, där är också verkligen ett nytt liv; ”för att jag ska vara 
hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, 
oskyldighet och salighet, liksom han är uppstånden från döden, lever och regerar 
i evighet” (Lilla katekesen, förklaring till 2:a trosartikeln). Detta är viktigt: det nya 
livet är ett liv med Jesus, och i tjänst för honom. Vi är ”skapade i Kristus Jesus 
till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem” (Ef 2:10). 
    Under påskhelgen gömde kanske somliga av er påskägg fyllda med godis, 
som sedan barn (och vuxna!) fick gå på jakt efter. Goda gärningar är såsom 
dessa ägg, gömda av vår himmelske Fader, gåvor för oss att upptäcka. Det är 
inte stordåd det handlar om. Ofta är det oerhört vardagliga ting, små och stora 
möjligheter att tjäna som Herren ger oss i de kallelser vi står i. Ta fram din Lilla 
katekes, och om du inte har någon så skaffa en genast! Börja från början och 
läs de tio buden med förklaringar. Lägg märke till att de inte endast berör vad 
vi ska låta bli att göra, utan också beskriver vad vi ska göra. Ta med dig dessa 
uppmaningar genom din dag, och se var Gud gömt påskäggen, se var han ger 
dig en möjlighet att tjäna i ord och handling. Så får du börja dagen som en opti-
mist, liksom Luthers förslag till morgonbön i katekesen saknar syndabekännel-
se. När natten kommer får du återigen vandra igenom buden, och då finns där 
helt säkert behov av den syndabekännelse som nu är tillfogad bönen. Så lever 
vi i Påskens händelser, så lever vi i vårt dop. Om morgonen uppstår vi till nytt liv 
med Kristus, och när kvällen kommer dör vi bort från synden med Kristus.

Niclas Olsson, komminister
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Församlingsstämma efter gudstjänsten
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Kyrkkaffe serveras i regel efter varje gudstjänst. Söndagsskola erbjuds i regel vid varje 
gudstjänst för barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år. Sista samlingen för terminen 27/5.

Information

Semester. Jakob Appell har semester 18/6-21/7. Niclas Olsson har semester 
16/7-19/8 och beräknas därtill nyttja 10 pappadagar. Hannah och Niclas Olsson 
väntar tillökning i augusti. 

Emmausvandrarna bjuder in till storsamling fredagen 13/4 då vi får besök 
av två kyrkliga ungdomsgrupper. Fredagen den 27/4 blir det specialkväll, mer 
information kommer. Sista samlingen för terminen blir på Örtagården, med 
övernattning fredag till söndag 18-20 maj. Se separat blad.

Föräldra-barn-gruppen tisdagar från kl. 09.00 har sin sista samling innan 
sommaruppehållet 29/5.  

Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-18, med sista tillfället innan sommaruppe-
hållet 30/5. 

Församlingsstämma efter högmässan 20 maj. Röstberättigade vid stämman 
är medlemmar fyllda 18 år. 

Fasteinsamlingen till Nordiska Lutherhjälpen inbringade 11 072 kr. Genom 
NLH förmedlas pengar till bl.a. diakonalt arbete genom messianska judar bland 
utsatta i Jerusalem, till gatubarnsarbete och hantverksutbildning för unga i 
Tanzania, samt katastrofbistånd. Under fastetiden togs också upp kollekt till 
församlingens diakonala kassa: 5 407 kr.

Sommartips för andlig fördjupning: Kyrkliga förbundets familjevänliga mid-
sommarläger i Hjortsberga 22-24/6, Corpus Christi läger för unga vuxna i Prag 



23-27/7, Församlingsfakultetens sommarbibelskola för alla intresserade 2-4/8, 
Örtagårdens bibel- & idrottsläger för barn 10-14 år 30/7-2/8, Bibeldagar på Ols-
näsgården i Siljansnäs 24-26/8.

Inspelningar från Immanuelförsamlingens gudstjänster läggs i regel alltid ut 
på vår hemsida. Nu finns inspelningarna dessutom tillgängliga som podcast, 
vilket gör att man i sin mobil/surfplatta kan lyssna i en så kallad podradio. Sök 
på ”Immanuelförsamlingen” eller ”Missionsprovinsen” i din podcast-app. 

Kalender
7/4  09.00-14.00 Församlingens städ- och fixardag
13/4  18.00-21.00 Emmausvandrarna 
20/4  18.00-20.00 Fredagsklubben
27/4  Emmausvandrarnas specialkväll (mer info kommer)
4/5  18.00-20.00 Fredagsklubben (sista för terminen)
18-20/5 18.00-21.00  Emmausvandrarnas läger på Örtagården 
    (terminsavslutning)
29/5  09:00   Föräldra-barn-grupp (sista för terminen)
30/5  15.00-18.00  Kyrkan är öppen (sista för terminen)

Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-18, t.o.m. 30/5) 
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson              031-22 28 23, 0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson                                            0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson                  031-22 28 23, 0709-46 41 00
maria@trevlig.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson 0723-25 94 80
Kassör Robert Holmqvist                                               0708-54 20 72
Föräldra-barn-grupp Hannah Olsson                             0737-23 09 17
Fastighetsfrågor Bertil Svensson                                    031-54 19 85

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen 
onsdagar kl. 15-18 (sommaruppehåll fr.o.m. 1/6)
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se


