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Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? 
Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 

(1 Kor 10:16)

Påskfirandet 2021 får en annan prägel än tidigare är. En dystrare prägel, ef-
tersom restriktionerna inte lättas förrän efter kyrkoårets höjdpunkt firats. Stilla 
veckans firningsdagar får för de flesta följas digitalt i år. Sändningarna vittnar 
dock om att Guds ord inte bär bojor (2 Tim 2:9). Ordet om den korsfäste och 
uppståndne Jesus når ut och genom Guds Ande också in – till näring för tron, 
för hoppet och till uthållighet i kärleken. 

   Däremot kan inte ”bägaren som vi välsignar” eller ”brödet som vi bryter” 
överföras digitalt. Skärtorsdagen är högtiden för nattvardens instiftelse – och 
utdelande. Det blir ingen Internetsändning på Skärtorsdagen men så många 
nattvardsgudstjänster i Immanuelkyrkan att alla som önskar och har möjlighet 
ska kunna möta upp vid Herrens bord och höra Jesu egna ord om nattvardsbor-
det i evangelieläsningen för dagen. 

   Det kan först verka lite märkligt att nattvarden instiftas före själva lidandet, 
innan Jesus dött på korset. Dopet instiftas ju först efter uppståndelsen (Matt 
28:18). Men Skärtorsdagens budskap blir som en lins för hela påskhelgens bud-
skap, en tolkningsnyckel. 

    På Annandag påsk avslutas evangelieläsningen med att den uppståndne Je-
sus bröt brödet i gemenskap med Emmauslärjungarna (Luk 24:30ff). I samma 
ögonblick försvann han dock ur deras åsyn. Kvar låg det brutna brödet. Denna 
märkliga måltid skulle för lärjungarna bli en övergång, där de började öva sig i att 
känna igen och möta sin uppståndne Herre osynligt i det brutna brödet. Tidigt i 
Apostlagärningarna kan man läsa hur lärjungarna samlades just till brödsbrytel-
se (Apg 2:42; 20:7). 

   Under tiden mellan brödsbrytelsens instiftelse på Skärtorsdagen och bröds-
brytelsen på Annandagen ”fylldes” brödsbrytelsen steg för steg med sitt inne-
håll, med det som Jesus sa att brödet och vinet skulle ge. Lärjungarna kunde på 
Långfredagen se hur Kristi kropp och blod skildes åt (normalt sett inte åtskilda), 
när kroppen spikades fast på korset och blod rann ut ur såren. För tron började 



nattvardsorden från kvällen innan fyllas med innehåll. På korset såg de Kristi 
kropp utgiven och Kristi blod utgjutet. När de tagit emot brödet hade de hört 
Jesus säga att det var hans kropp som blev utgiven för dem, och när de drack 
ur bägaren hade de hört att det var hans blod som blev utgjutet för många till 
syndernas förlåtelse. Att nattvarden instiftades innan korsfästelsen blev en 
hjälp för dem att se korset som en försoningsdöd och att den var avsedd för 
deras skull. 

   Allt hade dock varit förgäves och meningslöst om inte Jesus uppstått från 
de döda. Vi hade varit kvar i våra synder, skriver Paulus (1 Kor 15:17). Det är till 
slut Jesu uppståndelse som ger kraft åt de ord Jesus uttalade över bröd och 
vinet på Skärtorsdagskvällen. För att Jesus lever är han närvarande i bröd och 
vin. För att han lever är varje ord han sade innan sin död av största betydel-
se, inte minst orden om brödet och vinet, som på ett särskilt sätt knyter den 
korsfäste Jesus till sakramentet, med allt vad korset åstadkom för vår skull.

   Utan att ta ut påskens glädje i förväg kan påskpsalmen få sammanfatta Stilla 
veckans ärende, hur firningsdagarna vävs samman till en enhet, och till upp-
muntran att själv ta del av gåvan i Ordet (om än genom digitala sändningar) 
och vid bordet.

Jakob Appell, kyrkoherde

Sann livets frukt det träd oss bär 
där offrad din lekamen är, 
där blodets ström rann rosenröd. 
Vi lever nu av himmelskt bröd. 

Likt Israel ur ofritt land 
befrias vi från syndens band. 
Nu slutad är den träldom svår, 
nu är det rätta fria år. 

Vårt påskalamm är du, o Krist, 
oskyldig, ren och utan brist. 
Åt oss du kraft och näring bjöd 
i brutet och välsignat bröd.  
                                          

Vi här ett heligt offer får, 
som död och ondska nederslår. 
Det löser fångar, dig till pris, 
och öppnar för oss paradis.  
                                          

(Sv.ps. 465:2-5, G Bexell 1983 efter en fornkyrklig latinsk hymn)

Sista måltiden. Puccio di Simone (1345-1365)



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
28/3 28/3     PalmsöndagenPalmsöndagen
  10.30   Fördjupning i bekännelsen*    Daniel Johansson            
     11.00  Gudstjänst*     Henrik Andersson
 12.30   Nattvardssamlingar**                 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen

30/3 Katekesandakt kl 18.00*

1/4       Skärtorsdagsmässa** 1/4       Skärtorsdagsmässa** kl 17.00, 18.00, 19.00 m.fl.                          Jakob Appell 
         2/4       Långfredagen2/4       Långfredagen
  11.00  Gudstjänst*   Bengt Birgersson
            18.00  Gudstjänst*                                         Bengt Birgersson

4/4       Påskdagen4/4       Påskdagen
  11.00  Gudstjänst*   Niclas Olsson
            12.30   Nattvardssamlingar **               Kollekt: Immanuelförsamlingen 

5/4       Annandag påsk5/4       Annandag påsk
  11.00  Gudstjänst*   Biskop em. Roland Gustafsson
                                      Kollekt: ELM-BV:s utlandsmission

6/4 Katekesandakt kl 18.00*

10/4 Sångsamling - På vandring genom Lova HerrenSångsamling - På vandring genom Lova Herren - kl 19.00*
 Del 3 från Fridhem: Den evangeliska väckelsen. 1800-början av 1900-talet. 

11/4     1 sönd. efter Påsk11/4     1 sönd. efter Påsk
  9.00  Söndagsmässa   Jakob Appell
            11.00   Gudstjänst *                                 Jakob Appell

Kollekt: Immanuelförsamlingen 

13/4 Katekesandakt kl 18.00*

18/4     2 sönd. efter Påsk18/4     2 sönd. efter Påsk
  9.00  Söndagsmässa   Henrik Andersson
            11.00   Gudstjänst *                         Henrik Andersson

Kollekt: Missionsprovinsen 

20/4 Katekesandakt kl 18.00*

25/4     3 sönd. efter Påsk25/4     3 sönd. efter Påsk
  9.00  Söndagsmässa   Bengt Birgersson
            11.00   Gudstjänst *                         Bengt Birgersson

Kollekt: Immanuelförsamlingen

20/4 Katekesandakt kl 18.00*
 



1/5 Sångsamling - På vandring genom Lova HerrenSångsamling - På vandring genom Lova Herren - kl 19.00*
 Del 4 från Immanuelkyrkan: Evangeliet fortsätter att sjungas,      
           1900-2000-talet. 

2/5       4 sönd. 2/5       4 sönd. efter Påskefter Påsk
    9.00    Söndagsmässa   Jakob Appell
            11.00  Gudstjänst*   Jakob Appell  
                                Kollekt: Immanuelförsamlingen 

4/5 Katekesandakt kl 18.00*

* Sändning på Immanuelförsamlingens Youtube-kanal 
(www.immanuelforsamlingen.se)

** Till nattvardssamlingar och mässor fram till påsk gäller anmälan senast da-
gen före till tjänstgörande präst som fördelar tider och informerar anmälda. 
Torsdag 1 april blir SkärtorsdagsmässaSkärtorsdagsmässa för max 8 personer kl. 18.00 och därtill 
så många mässor som efterfrågan bjuder, vid varje hel timme före och efter 
(16.00, 17.00, 19.00, 20.00, osv). Anmälan senast tisdag 30/3 till tjänstgörande 
präst Jakob Appell. Ange samtliga tider som är möjliga (även dagtid). Ingen In-
ternetsändning på Skärtorsdagen. 

• • 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

James Tissot. Freebibleimages.org



Lättade restriktioner efter påsk? Lättade restriktioner efter påsk?  
Regeringen har meddelat att lättade restriktioner för gudstjänstfirande infaller 
efter påsk (50-gräns fr.o.m. 11/4), under förutsättning att smittspridningen inte 
kraftigt förvärras. Detta månadsblad tar som utgångspunkt att vi fr.o.m. 1 sönd. 
efter påsk kan fira söndagsmässa kl. 9.00 och gudstjänst kl. 11.00 (med direkt-
sändning) för max 50 personer per gudstjänst. 

Informationen i detta församlingsblad gäller med reservation för ändringar. 
Hemsidan, Facebook-gruppen, församlingsmejl och pålysningar i kyrkan är våra 
primära informationskanaler. 

Information om konfirmandundervisning, barn- och ungdomsverksamhet läm-
nas separat, men i korthet gäller att konfirmationsgruppenkonfirmationsgruppen träffas varannan lör-
dagsförmiddag (jämna veckor), Fredagsklubben/JuniorernaFredagsklubben/Juniorerna varannan fredag kl. 
18.00 ojämna veckor samt EmmausvandrarnaEmmausvandrarna varannan fredag kl. 18.00 jämna 
veckor. Uppehåll veckan före/efter påsk.



Fördjupning från Församlingsfakulteten i påsktid:Fördjupning från Församlingsfakulteten i påsktid: Uppståndelsen i centrumUppståndelsen i centrum

Paulus skrev till kyrkan i Korint att tron är meningslös om inte Kristus har upp-
stått (15:17). Vad borde fokus på uppståndelsen betyda i praktiken? Den här 
serien med fem föreläsningar lyfter fram olika sidor av uppståndelsens cen-
tralitet för kyrkan och den enskilde. Hur får uppståndelsen sin plats i centrum, 
inte istället för korset utan tillsammans med? Publiceras följande måndagar 
kl. 18.00, se: www.ffg.se

12/4: Påsken i Gamla & Nya testamentetPåsken i Gamla & Nya testamentet, Daniel Johansson

19/4: Kristi död uppslukade dödenKristi död uppslukade döden, Torbjörn Johansson

26/4: Uppståndelsens plats i urkyrkans förkunnelseUppståndelsens plats i urkyrkans förkunnelse, Timo Laato

3/5:   Kraften i uppståndelsenKraften i uppståndelsen, Fredrik Brosché

10/5: Historiskt faktum & förändrad evighetHistoriskt faktum & förändrad evighet, Jakob Appell



EkonomiEkonomi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, 
för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. (2 Kor 8:9) När vi tänker på 
Jesus fattigdom så var det inte i första hand materiell fattigdom. Andra har 
varit fattigare. Jesus blev som allra fattigast när han gick lidandets väg, när 
han kläddes av all ära och värdighet, när han övergavs av vänner och lärjungar, 
när han till slut hängde övergiven av Gud själv på korset - den yttersta bristen. 
Ingen kunde vara fattigare! Men det var för vår skull, för att göra oss rika. Inte 
i första hand materiell rikedom. Många kristna är ytterst fattiga. Och ändå out-
sägligt rika, genom att inte vara övergivna av Gud, inte ens för syndens skull 
(Jesus var det!), genom att kunna vara vissa om Guds nåd och välvilja, än väl-
vilja som djupast sett kommer visa sig på uppståndelsens dag. När aposteln 
Paulus i nämnda kapitel (2 Kor 8) ville uppmuntra till kollekt och gåvogivande 
så gjorde han det inte med vare sig piska (dåligt samvete) eller morot (vad 
man skulle kunna tjäna på att ge), utan blott genom att säga ”Ni känner ju vår 
Herre Jesu Kristi nåd”. Att känna - och lära känna - Kristi nåd är att lära känna 
den sanna rikedomen som får jordisk rikedom att blekna i jämförelse, och 
släppa sitt grepp om hjärtat, så att den jordiska rikedomen kan lämnas vidare 
till andra/annat som behöver den.

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

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

MMissionsprovinsen allmänt:issionsprovinsen allmänt: 
Plusgiro: 11 36 63 – 9, stående överföring: 9960 420 1136 639 

MMissionsprovinsens givartjänst: issionsprovinsens givartjänst: 
Bankgiro: 5210-8131



KontaktKontakt
KyrkoKyrkoherde Jakob Appellherde Jakob Appell  0736-18 23 09
jakob.appell@missionsprovinsen.se

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

KoKomminister Niclas Olssonmminister Niclas Olsson 0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
PPastorsadjunkt Henrik Anderssonastorsadjunkt Henrik Andersson 0735-42 42 31
henrik.andersson@missionsprovinsen.se

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

OOrdförande och uthyrningsansvarig rdförande och uthyrningsansvarig 
Daniel JohanssonDaniel Johansson 0723-25 94 80

KKassör Johan Åströmassör Johan Åström 0738-21 70 03

FFastighetsfrågor Eric Rundqvistastighetsfrågor Eric Rundqvist 0730-72 52 61

BBarn- och ungdom Henny Johanssonarn- och ungdom Henny Johansson 0702-51 96 98

Adress:Adress: 
Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen 
onsdagar kl. 15-17:30. 

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


