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När Paulus skrev till Timoteus, hans yngre kollega i Ordets tjänst, såg han mod-
löshet plåga Timoteus. Nog fanns det skäl till modlösheten. Paulus var Timoteus 
andlige fader och rådgivare, men satt nu i det fängelse som skulle bli hans sista 
boning på jorden. Ett tungt herdeansvar vilade över Timoteus, som (troligtvis) tjä-
nade församlingen i Efesus, och som hade att förhålla sig till både yttre angrepp 
och inre stridigheter. Paulus hade varnat Efesus-församlingen att ”rovlystna var-
gar” skulle komma in bland dem när Paulus lämnat dem och att män ”ur deras 
egen krets” skulle träda fram för att dra lärjungar över på sin sida (Apg 20:29f). 
In i den situationen påmindes Timoteus om att missmodet ändå inte var av Guds 
Ande. Timoteus hade mer än modlöshet att hämta fram genom den helige Ande 
som getts åt honom. Och kanske att detta med Andens gåva in i modlösheten 
kan få säga oss något när vi å ena sidan befinner oss i Corona-tid och å andra 
sidan i Pingsttid.       
   Modlöshet, och andra ovälkomna sinnesstämningar, kryper in under skinnet 
när Corona-viruset håller hela världen i sitt grepp. Kristna drabbas också. Även 
om Timoteus situation inte är jämförbar med vår kan ändå känslan av modlöshet 
kännas igen av många. Och då talar Ordet till oss om den Ande som Gud gett 
i dopet, att Anden inte gör oss modlösa. Och Anden är i de orden! Med Anden 
uppstår en dubbelhet inför livets alla omständigheter. Vi kan vara trängda, som 
Paulus skriver (2 Kor 4:8f), och var och en kan föreställa sig vad det är att vara 
trängd. Men det är inte det enda vi har. Med den helige Ande är vi ”inte utan 
utväg.” De som känner sig rådvilla är ändå ”inte rådlösa.” Anden är Hjälparen, 
Tröstaren. Det som vi är och har i oss själva är inte det enda. Man kan vara all-
deles ensam och övergiven, och inte känna annat än modlöshet, och ändå inte 
vara övergiven (4:9). 

   Inte så övergiven som Sonen var av Fadern på Golgata, det som var Guds enda 
utväg för att föra oss till sig. Med sin Ande påminner Gud om att han därför inte 
kan överge eller lämna sina barn. Det vi är och har i oss själva är fastklibbat med 
synd, tankar och begär som skiljer från Gud. Där är en avgrundsdjup källa till 
modlöshet. Men det är inte det enda vi har. Vi har fått barnaskapets Ande som i 

Den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, Den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, 
kärlekens och självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7)kärlekens och självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7)



våra hjärtan ropar till Fadern, som till en tillflykt, som till en säker källa med rening 
från synden (Sak 12:10-13:1). Paulus kan t.o.m. skriva att Anden hjälper oss i 
svagheten så att Han själv ber för oss med suckar utan ord när vi inte vet vad vi 
bör be om (Rom 8:15,26f), när vi i modlösheten blir kraftlösa och ordlösa i bönen.   
   Anden förhärligar Jesus (Joh 16:14). När Paulus talar om kraftens, kärlekens 
och självbehärskningens Ande så är Han inte en ”quick-fix” för den nedstämde. 
Anden visar oss den verkliga kraften in i modlösheten, till kärlekens källa när den 
egna källan sinar, och till anledningen att inte styras av den egna sinnesstäm-
ningen (självbehärskning). Kraftens Ande visar på Jesus, som till sista andetaget 
var inriktad på att frälsa oss. Han orkade att bära rövaren med hela hans tyngd in 
i paradiset! Det finns alltid kraft för den som själv är buren. Kärlekens Ande visar 
hur långt Jesus älskar – villkorslöst och oförtjänt – och manar att fortsätta älska 
såsom en som själv är älskad ”långt utöver vad någon kan förstå” (Ef 3:19). Och 
in i modlösheten talar självbehärskningens Ande så att de egna känslorna inte 
tar överhanden utan hittar sin fasta punkt i Honom som tömde sig på allt, för 
att vi inte i något stycke skulle sakna något, utan att alltid ha nog, och över nog. 
   Ja, Timoteus fick veta vart han skulle vända sig när han hade att stå kvar i 
tjänsten med sin modlöshet. Några rader senare skrev Paulus: ”Du mitt barn, 
hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus” (2:1) Det är inte en abstrakt 
väg framåt i Corona-tid, utan Andens väg, som i Ordet och vid bordet ger Kris-
tus åt oss och som manar hjärtat till samtal med Gud, till att finna det där rådet 
i rådlösheten, och till att fortsätta tjäna och älska såsom en som är högt älskad 
och betjänad av Herren.

Jakob Appell, kyrkoherde

 Ack, mildaste Jesus, din Ande oss sänd
att väcka vårt domnade sinne,
och giv att din sanning må bliva bekänd
och gömd uti hjärta och minne.
Försmäktar vår själ under ångest och strid,
låt komma din Ande med strömmar av frid
där vi vår hugsvalelse finne. 

(Sv.ps. 475:5) 
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Information
Information angående COVID-19.Information angående COVID-19. Prognosen för Göteborgsregionen, med topp 
under försommaren vad gäller dödsfall och insjuknade i behov av vårdplatser, 
kräver en förnyad uppmärksamhet och uthållighet för oss som församling i Gö-
teborg. Förbudet mot samlingar med över 50 personer gör att vi måste säker-
ställa att det tillåtna maxantalet inte överträds. Om maxantalet uppnås måste vi 
vid kyrkporten hänvisa människor till webb-sändningen. Rekommendationen för 
riskgrupper är som tidigare att stanna hemma från gudstjänster, handhygienen 
fortsatt viktig för alla (gärna tvätta händer när man kommer till kyrkan), liksom att 
hålla det avstånd till varandra som rekommenderas (1,5 m). 
Med tanke på ovissheten kring Corona-situationen och framtida riktlinjer gäller 
all information i detta församlingsblad med reservation för ändringar. Hemsidan, 
Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra primära in-
formationskanaler.   

GuGudstjänst utan nattvard och med direktsändning på Internet hela sommaren kl. 11.00dstjänst utan nattvard och med direktsändning på Internet hela sommaren kl. 11.00   
HHögmässa med nattvard vid sommarens större firningsdagar kl. 9.00ögmässa med nattvard vid sommarens större firningsdagar kl. 9.00 (OBS! ti-
den och datumen 21/6, 12/7, 26/7, 16/8). I övrigt ingen dubblering av gudstjäns-
ter efter pingst. 

VeckVeckomässa omässa blir det varje onsdag kl. 18.00 under försommaren och under som-
maren endast enstaka onsdagar (1/7, 5/8). Övrigt nattvardsfirande i mindre sam-
lingar eller enskilt i hemmen efter överenskommelse med tjänstgörande präst.

* Högmässa firas som vanligt, men med följande riktlinjer vid kommunionen:* Högmässa firas som vanligt, men med följande riktlinjer vid kommunionen:
 
• Den som går till nattvarden knäfaller med ett avstånd på 1,5 meter till 
nästa kommunikant. Liknande hänsyn vid ev. köbildning till nattvarden. Äkta 
makar/familjer kan knäfalla tätare bredvid varandra. 
• Det första duklaget är avsett för dem som önskar att inte dricka ur den ge-
mensamma bägaren. Prästen (inte den enskilde) doppar brödet i vinet och 
räcker brödet så att det kan tas emot med fingertopparna. Enskild intinktion 
är inte tillåten. 
• Det andra duklaget är avsett för dem som dricker direkt ur bägaren efter 
att först ha tagit emot brödet (direkt i munnen eller genom att sträcka fram 
handen).  
• Den som av olika skäl inte önskar ta emot nattvarden kan ändå knäfalla och 
bli välsignad. Denne lägger sin högra hand på vänster axel för att uttrycka 
denna sin önskan. 



Webbsända kvällsandakterWebbsända kvällsandakter fortsätter under sommaren vardagar och lördagar 
kl. 18.00 under Bengt Birgerssons ledning, om inget annat anges. Andakterna 
innehåller betraktelser utifrån Johannesevangeliet och kan vid behov ses i efter-
hand på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal.   
FFördjupning i anslutning till gudstjänsterna kl. 10.30ördjupning i anslutning till gudstjänsterna kl. 10.30 (inkl. direktsändning).(inkl. direktsändning). Det 
är Daniel Johansson som ger inblickar i den augsburgska bekännelsen, ca 20 
min vid varje tillfälle. När det är högmässa kl. 9.00 (21/6, 12/7, 26/7, 16/8) utgår 
fördjupningen i kyrkan, men på webben sänds likväl fördjupning och då förinspe-
lade inslag av Jakob Appell om varför vi firar gudstjänst på det sätt som vi gör. 

Apostoliska, Nicenska och Athanasianska trosbekännelseApostoliska, Nicenska och Athanasianska trosbekännelsen n 
- me- men vad tillför den Augsburgska? n vad tillför den Augsburgska? 

En vandring genom huvudpunkterna i vår kyrkas bekännelse med Daniel Johansson

Söndagar kl. 10:30-10:50 i Immanuelkyrkan och på webben sommaren 2020 
(med reservation för ändringar).

24/5  En introduktion till våra bekännelserEn introduktion till våra bekännelser
31/5      (Pingstdagen): ”och på den helige Ande… som utgår av Fadern och Sonen””och på den helige Ande… som utgår av Fadern och Sonen”
 om Nicenska trosbekännelsen 
7/6 (Trefaldighetsdagen): ”den som icke troget och fast tror den, kan icke     ”den som icke troget och fast tror den, kan icke     
 bliva salig”  bliva salig” 
 om Athanasianska trosbekännelsen
14/6  Om GudOm Gud – första artikeln i Augsburgska bekännelsen 
21/6  Endast på webben: Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 1)?Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 1)? Jakob Appell   
28/6  Om arvsyndenOm arvsynden (art. 2)
5/7  Om Guds SonOm Guds Son (art. 3) 
12/7  Endast på webben: Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 2)? Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 2)? Jakob Appell   
19/7  Om rättfärdiggörelsen Om rättfärdiggörelsen (art. 4)
26/7  Endast på webben: Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 3)? Varför firar vi gudstjänst som vi gör (del 3)? Jakob Appell   
2/8:  Om predikoämbetetOm predikoämbetet (art. 5)
9/8:  Om den nya lydnadenOm den nya lydnaden (art. 6)

Verksamheter Verksamheter (föräldra-barn-gruppen, öppen kyrka, fredagsklubben/juniorerna, 
Emmausvandrarna, bibelstudier, etc.) har uppehåll under sommaren. Informa-
tion om när verksamheterna återupptas kommer i nästa församlingsblad och via 
vår hemsida/pålysningar i kyrkan. Jakob Appell har semester 29/6-2/8 och Niclas 
Olsson har semester 3/8-30/8 följt av föräldraledighet under hösten fr.o.m. 1/9.  
Bengt och Maria Birgersson hör till riskgrupp men tjänar fortsatt inom ramen för 
de rekommendationer som finns.

Barn och ungdom.Barn och ungdom. Fredagsklubben och Juniorerna har legat nere några veckor 
pga. Corona-situationen, men det blir en terminsavslutning fredagen den 5 juni 



Augsburgska bekännelsen presenteras för kejsar Karl V den 25 Juni 1530. 
Tavlan finns i Pfarrkirche St Georg i Eisenach.

kl. 18 i Hisingsparken (samling vid Tuve ishalls parkering). Ta med egen matsäck. 
Emmausvandrarna anordnar lite informella utomhusaktiviteter under försomma-
ren (information lämnas av Gabriel Birgersson).  

Prästkandidater.Prästkandidater. Pastorala kursen är avslutad och fyra prästkandidater är i det 
närmaste färdiga för prästvigning, bl.a. Joacim Brandt-Erlandsson och Henrik An-
dersson i vår församling samt Anders Svensson och Haoyin Cheng. Därutöver 
finns också bl.a. Oscar Wessman som också är på sluttampen i sina studier. 
Joacim, Henrik och ev. Oscar leder gudstjänster i Immanuelkyrkan i sommar. 

Samordning och diakoni.Samordning och diakoni. Det finns ett nätverk för att kunna finnas till hjälp för 
varandra i Corona-tid. I ett skede kan man få vara en hjälpare, i ett annat skede 
en mottagare. Hjälpen eller stöttningen kan bestå i allt från att hjälpa till med 
handling, med extra förbön, till att någon regelbundet ringer eller kan erbjuda 
skjuts. Den som är i behov av något av det som nämnts (eller annat) eller som 
kan bistå med olika tjänster kan kontakta nedanstående, för samordning av de 
resurser som finns i församlingen:
Samordnare Hannah Olsson: hannah.m.olsson@gmail.com, 073-723 09 17 
Diakonissa Maria Birgersson: maria.birgersson@missionsprovinsen.se, 070-946 41 00

Ekonomi
Corona-pandemin försämrar de ekonomiska förutsättningarna för oss både som 
enskilda och som församling. Vi kan nog inte ens föreställa oss de långsiktiga 
effekterna av pandemin. Det kan vara klokt att se om sitt hus och ställa om för-
valtarskapet efter bistrare tider, t ex genom att som enskild och som församling 



Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell                                               0736-18 23 09
(semester 29/6–2/8) 
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson                        0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson  (semester 3/8-30/8, föräldraledig fr.o.m. 1/9)  
niclas.olsson@missionsprovinsen.se                                      0732-55 66 70
Diakonissa Maria Birgersson                            0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovinsen.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 Eric Rundqvist                                    0730-72 52 61
Barn- och ungdom Henny Johansson                           0702-51 96 98

Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns på Facebook, Youtube och som Podcast

Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:
   Bankgiro: 225-9026    Bankgiro: 225-9026 Ange om du vill ge gåva till ”församlingen” eller ”givartjänst”          
   Gåvor till församlingen:Gåvor till församlingen: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank
   Gåvor till givartjänsten:   Gåvor till givartjänsten: Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank
   Swish: 123 085 78 39   Swish: 123 085 78 39

MMissionsprovinsens ekonomi bygger på gåvor.issionsprovinsens ekonomi bygger på gåvor. Givandet kan ske dels till Missions-
provinsen ospecificerat, dels till Missionsprovinsens givartjänst vilket innebär stöd 
till prästlön och församlingsverksamhet. Praktiska möjligheter att ge är följande: 

   M   Missionsprovinsen allmänt: issionsprovinsen allmänt: Plusgiro: 11 36 63 – 9, 
   stående överföring: 9960420 1136 639 
   Missionsprovinsens givartjänst:   Missionsprovinsens givartjänst: Bankgiro: 5210-8131

bli mer sparsam. I detta läge är sparsamhetens syfte att kunna samla in mer nu, 
medan vi fortfarande känner av ”de goda åren”, för framtida behov. Allt detta 
utan att misströsta om Faderns omsorg eller fastna i bekymmer för morgon-
dagen. Förvaltare är både ”kloka som ormar” och ”menlösa som duvor” (Matt 
10:16) med tillförsikt till Guds försyn.      


