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Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp 
åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet, han ska utöva rätt åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet, han ska utöva rätt 
och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygg-och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygg-

het, och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet.  het, och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet.  
(Jer 23:5)

Det finns så många mäktiga profetior i Gamla testamentet om Messias och de 
händelser vi fått höra om denna julhögtid att de inte ens får plats i vår evange-
liebok. Jeremias profetia är en av dem. Å andra sidan hade det kanske blivit för-
virrande om vi i jul också fått höra att den nyfödde skulle få namnet Herren vår 
rättfärdighet, utöver Jesus och Immanuel. Men de olika namnen säger något 
viktigt om Messias, vem han är och vad han kommit för att göra.

   Profeten förklarar att Jesus är den rättfärdige telningen av Davids hus, en 
kung, som handlar med vishet. Men det är inte en vishet vi förväntar oss. Hans 
födelse var så oansenlig att den gick de flesta förbi. De vise männen fann ”den 
nyfödde judakonungen”, men det var inte för att de var visa och kloka i sig själ-
va. Snarare tillhörde de en suspekt grupp bland hedningarna i Östern, men de 
blev visa därför att de mot alla odds och allt mänskligt förnuft höll sig till Skrif-
tens ljus och fann i det lilla barnet sin Herre och kung som också de fick tillbe. 
Och skulle tillbe. Han hade kommit för dem också.  

   Och hans död, på ett kors, är och förblir en dårskap för världen, som Paulus 
skriver (1 Kor 1:23). En stötesten för judar. Men just där ligger Guds vishet 
gömd. Inget förnuft i världen tar in det, eller accepterar det. Men de som hung-
rar efter just det som korset ger, som ser att synd och död är den djupaste 
nöden, en nöd utan lösning, för dessa fattiga och små kan det anstötliga korset 
börja lysa och växa fram som den allra största vishet, ja, Guds egen utväg för 
oss ur nöden. Jesus prisade Gud för att han dolt detta för de kloka och de visa, 
men uppenbarat det för de små (Matt 11:25).  

   Här ställs vi med vår egen vishet inför Guds vishet, och måste antingen böja oss un-
der den, bekänna att detta ÄR visheten, eller stå där själva – med vår egen vishet. Vilket 
är syndens väsen och satans lögn ”Ni ska bli som Gud” (1 Mos 3:5). Att ta Guds plats. 
Och det är syndens förbannelse. Att vara sin egen vishet är en börda människan inte 





kan bära. Det kan bara sluta med graven, som det ju också gör. Därför är det ingen 
överraskning att Gudsfruktan är vishetens början, som det står skrivet (Ords 9:10).

   Visa män samlas kring det fattiga barnet i Betlehem, till förundran över kraf-
ten och visheten i Guds ord som leder famlande och blinda människor rätt. 
När barnet växte upp och till slut avrättades på ett kors, så var det visa att 
böja sig under korset. Detta måste vara visheten som övergår allt mänskligt 
förstånd! Där vid korset är det vist att dröja kvar och hämta sin vishet, först 
och främst för att se vad Gud där ger. Jesus bar allt det som inte kan passa 
i Guds närhet in under den helige Gudens vredesdom och lämnade kvar en 
evig och full rättfärdighet åt oss, för att du och jag och rövaren skulle kunna 
blicka på den korsfäste Jesus och säga i trygghet: Herren, vår rättfärdighet.

   Att dröja kvar vid korset är också att se och smaka Guds vishet inför det att 
kors möter i det egna livet, prövningar som Gud i sin vishet ger till vårt bästa. 
Han förmår att vända det svåra till något gott, under det att han bär all synd 
och svaghet som ofta blir större på grund av prövningen. För den som älskar 
Gud, hans nåd och vishet, samverkar allt till det bästa (Rom 8:28). Korsets 
dårskap i det egna livet visar sig vara Guds vishet.

   Psalmens ord får sammanfatta detta Herrens ord till en bön, som också kan 
få vara en lovsång inför det år som ligger framför oss, Herrens år 2021:

Jakob Appell, kyrkoherde

1. På Gud och ej på eget råd
vill jag min lycka bygga,
till Faderns vishet, makt och nåd
med barnsligt hopp mig trygga.
Han allt förmår, han allt förstår, 
och allting som han giver 
hans barn till nytta bliver. 

2. Jag vet att både natt och dag
på denna jord behövas,
att vilja, tro och sinnelag
i livet måste prövas.
Så har jag lärt: blott det är värt
att lita till i livet
som av Guds nåd är givet.

3. All världens makt är bräcklighet
och ingenting att äga.
Och all min självtillräcklighet
för Gud skall intet väga.
Ett vet jag visst: att Jesus Krist
i trofasthet är nära.
Hans kärlek skall mig bära. 

                                          Sv.ps. 555 



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen

17/1 17/1     2 sönd. efter Trettondedagen2 sönd. efter Trettondedagen
     11.00  Gudstjänst*     Niclas Olsson
 12.30 Nattvardssamlingar**                   Kollekt: Immanuelförsamlingen

19/1 Katekesandakt kl 18.00*
20/1     Veckomässa kl 18.00**
22/1     Veckomässa kl 18.00**

24/1     3 sön. 24/1     3 sön. efter Trettondedagenefter Trettondedagen
  10.30 Fördjupning i bekännelsen*    Daniel Johansson            
 11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell  
            12.30 Nattvardssamlingar **                 Kollekt: Immanuelförsamlingen

26/1 Katekesandakt kl 18.00*
27/1     Veckomässa kl 18.00**
29/1     Veckomässa kl 18.00**

31/1     Septuagesima31/1     Septuagesima
  10.30 Fördjupning i bekännelsen*    Daniel Johansson            
 11.00  Gudstjänst*   Bengt Birgersson
            12.30 Nattvardssamlingar **                        Kollekt: Missionsprovinsen 

2/2 Katekesandakt kl 18.00*
3/2       Veckomässa kl 18.00**
5/2       Veckomässa kl 18.00**

7/2       Kyndelsmässodagen7/2       Kyndelsmässodagen
  10.30 Fördjupning i bekännelsen*    Daniel Johansson            
 11.00  Gudstjänst*   Henrik Andersson
            12.30 Nattvardssamlingar **                 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

9/2 Katekesandakt kl 18.00*
10/2       Veckomässa kl 18.00**
12/2       Veckomässa kl 18.00**

14/2     Fastlagssöndagen14/2     Fastlagssöndagen
  10.30 Fördjupning i bekännelsen*    Daniel Johansson            
 11.00  Gudstjänst*   Niclas Olsson
            12.30 Nattvardssamlingar **                 Kollekt: Immanuelförsamlingen 



* Pga. restriktionerna om max 8 personer vid offentliga sammankomster går 
gudstjänster, fördjupning i bekännelsen och veckoandakter endast att följa via  
Youtube-kanal (inspelningar lagras och kan ses i efterhand). Klicka dig fram via 
vår hemsida: www.immanuelforsamlingen.se

** I anslutning till de webbsända gudstjänsterna ordnas kortare nattvards-
samlingar i Immanuelkyrkan. En nattvardssamling utgörs av avlösning och en-
kel nattvardsliturgi för 8 personer åt gången. Första samlingen kl. 12.30, andra 
13.00, och därefter så många som behövs utifrån antalet anmälda. Anmälan 
görs senast dagen före till tjänstgörande präst som fördelar tider och informe-
rar anmälda. Vid veckomässorna gäller också anmälan till tjänstgörande präst 
dagen före, Jakob Appell för onsdagar och Bengt Birgersson för fredagar.

I händelse av att restriktionerna lättas öppnas också gudstjänsterna i Immanu-
elkyrkan upp för flera deltagare. Informationen i detta församlingsblad gäller 
med reservation för ändringar. Hemsidan, Facebook-gruppen, församlings-
mejl och pålysningar i kyrkan är våra primära informationskanaler.

Information om konfirmandundervisning, barn- och ungdomsverksamhet läm-
nas separat. Kyrkan är i regel öppen på onsdagar från kl. 15.00 fram till vecko-
mässan kl. 18.00, för enskild andakt och möjlighet att samtala med präst. Till 
veckomässan gäller dock föranmälan. 

• • Jakob AppellJakob Appell 0736-18 23 09  jakob.appell@missionsprovinsen.se
• • Bengt BirgerssonBengt Birgersson 0707-77 26 09  bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
• • Henrik AnderssonHenrik Andersson 0735-42 42 31  henrik.andersson@missionsprovinsen.se
• • Niclas OlssonNiclas Olsson 0732-55 66 70 niclas.olsson@missionsprovinsen.se



FördjFördjupning.upning. På söndagar kl. 10.30 (se schema ovan) fortsätter Daniel Johans-
son genomgång av Augsburgska bekännelsen, närmare bestämt de avslutan-
de missbruksartiklarna. 
På tisdagar kl. 18.00 blir det veckoandakter som församlingens präster leder 
med utgångspunkt i Lilla katekesens innehåll och struktur. Första avsnittet 
(första budet) publicerades 12/1 på Youtube-kanalen. Ett tips är att införskaffa 
nyutgåvan av Lilla katekesen (finns att köpa på Din Bok och i Immanuelkyrkan, 
79 kr/st).   

Tjänster. Tjänster. Under våren är kyrkoherde Jakob Appell föräldraledig på deltid och 
arbetar 30%. Henrik Andersson fortsätter därför sin tjänst på 20% och Niclas 
Olsson är tillbaka från sin föräldraledighet (20%). Bengt Birgersson och Maria 
Birgersson tjänar ideellt.

Jakob Appell har för kyrkorådet aviserat en önskan om tjänstledighet för stu-
dier fr.o.m. hösten 2021. Studierna avser doktorsstudier i teologi vid Concor-
dia Theological Seminary i Ft Wayne, varav två års studier krävs på plats i 
USA. Jakobs avsikt är att flytta till Ft Wayne med familjen för en tvåårsperiod. 
Under våren fortskrider förberedelserna för ev. flytt och kyrkorådet arbetar 
med frågan om vikarie och tjänster. Som med så mycket annat dessa dagar är 
morgondagen oviss, vilket påminner om det som Jakobsbrevet lyfter fram, att 
inför alla framtidsplaner lägga till orden: ”Om Herren vill och vi får leva” (4:15). 
I sammanhanget kan nämnas att biskop Ådahl insatt Gunnar Andersson som 
ny distriktsledare för Missionsprovinsen i väst.    



Övrigt.Övrigt. Johan Åström är ny kassör efter Robert Holmqvist som under många 
tjänat förnämligt i uppgiften. Lova Herren togs i bruk under adventstiden. När 
det är möjligt för hela församlingen att samlas till gudstjänst i kyrkan igen är 
avsikten att uppmärksamma sångboken mera. 
Emma Hartikka som hyrde ett rum under hösten har flyttat hem till Finland. 
Förhoppningen är att inom kort kunna hyra ut rummet till någon annan; tips 
kan förmedlas till uthyrningsansvarig. 
Kyrkorådet arbetar med frågan om att dra in fiber till Immanuelkyrkan för bätt-
re bredbandskoppling, inte minst för att direktsändning av gudstjänster ska 
kunna fungera utan störningar. Sändningarna har visat sig vara både mission-
erande (når långt utanför de ”ordinarie” kretsarna) och diakonala (till stöd och 
tröst för många). Det får uppmuntra till uthålligt givande när mycket ordinarie 
verksamhet får stå tillbaka under pandemin:  

Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:    
BaBankgiro: 225-9026. nkgiro: 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 39Swish: 123 085 78 39



Kyrkboken Kyrkboken 

OOlivialivia Moriah Iréne Johansson Moriah Iréne Johansson, dotter till Mia och Erik 
Johansson, döptes 3 januari 2021 i Immanuelkyrkan.  

MMärtaärta Judit Manning, Judit Manning, dotter till Caroline och Peter 
Manning, döptes 18 oktober 2020 i Immanuelkyrkan. 

KjKjell Rosseland,ell Rosseland, medlem i Immanuelförsamlingen, 
avled 19 september 2020 (född 1941). 
Begravningen ägde rum 22 oktober i Vallda kyrka.

Kontakt

Kh Jakob Appell (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)   0736-18 23 09
jakob.appell@missionsprovinsen.se

Komminister Bengt Birgersson                                     0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se

Komminister Niclas Olsson                                           0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Pastorsadjunkt Henrik Andersson    0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se

Diakonissa Maria Birgersson                                 0709-46 41 00
maria.birgersson@missionsprovincen.se

Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson 0723-25 94 80

Kassör Johan Åström                                                  0738-21 70 03

Fastighetsfrågor Eric Rundqvist                                    0730-72 52 61

Barn- och ungdom Henny Johansson                           0702-51 96 98
Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen 
onsdagar kl. 15-18:00. 

Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se 
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook, Youtube och som Podcast


