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Jesu makt att lida för vår skull 

Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som 
segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev 
människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, 
ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 
Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom 
namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen 
och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus 



Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. (Fil 2:6-11, ur episteln 
Palmsöndagen, 2. Årg.) 

Under trettondedagstiden möter vi på olika sätt Jesus i hans makt och 
härlighet. Under fastetiden går det dock till synes mer och mer mot 
vanmakt och förnedring. Det blev till slut ”för judarna en stötesten för 
hedningarna en dårskap” (1 Kor 1:23). Också för muslimerna är detta 
något oerhört anstötligt. Till att börja med är det otänkbart att Gud 
skulle förnedra sig så grovt att han steg in i sin skapelse och blev 
människa – de förnekar att Jesus är Gud, men också att Allahs sändebud 
skulle dö på ett kors – den moderna tolkningen av koranens förnekande 
av detta (Sura 4:157-158) är att Judas fick Jesu utseende medan Jesus 
själv togs upp till himlen.  

Jesus som sann Gud och sann människa är svårt att greppa. Och att Gud 
lider och dör för sin skapelse, det är inte lättare att förstå. Men detta är 
Guds kärleks mysterium. Att han förnedrade sig så mycket att han kom 
ner till oss i gyttjan och smutsade ner sig beror på hans enorma kärlek 
till oss. Det var endast Gud allsmäktig som kunde rädda oss. Och det var 
endast genom att bli människa som han kunde rädda människan. Och 
det var endast genom att bära vår synd som vi kunde stå som syndfria. 
Och det var endast genom att bära vår synd upp på korset och dö som 
vi kunde få leva. Detta är Jesu härlighet och ära – hans härlighets 
strålglans är bländande på korset, för den som fått ögon att se det. 

Det var inte på grund av vanmakt som Jesus led, utan på grund av hans 
allmakt – att frälsa förlorade och fördömda människor. Något härligare 
än detta finns inte. Därför ska en dag alla knän böja sig för Jesus, och 
alla tungor bekänna att Jesus är JHVH – Gud den högste, HERREN.  

– HERRE Jesus, låt oss få vara dina redskap i att människor i vår 
omgivning får göra detta redan nu, till frälsning! 

Niclas Olsson, t.f. kyrkoherde 



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 
Med reservation för ändringar.  

* Sändning kl 11 på församlingens Youtube-kanal; från kl 10.30 med 
repriserad katekesandakt (www.immanuelforsamlingen.se) 
 
23/1 3 sönd. efter Trettondedagen  

9.00 & 11.00 Högmässa* Bengt Birgersson 
  Kollekt: Immanuelförsamlingen  
 
30/1 4 sönd. efter Trettondedagen   

9.00 & 11.00 Högmässa* Samuel Petersson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen  
 
6/2 Kyndelsmässodagen 

 9.00 & 11.00 Högmässa* Niclas Olsson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen  
 
13/2 Septuagesima  

 9.00 & 11.00 Högmässa* Bengt Birgersson 
 Kollekt: Missionsprovinsen 
 
20/2 Sexagesima   

9.00 & 11.00 Familjehögmässa* Henrik Andersson 
 Kollekt: Församlingsfakulteten 
 
27/2 Fastlagssöndagen  
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 
 



2/3 Askonsdagen   
 18.00 Askonsdagsmässa Bengt Birgersson 

  
6/3 1 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa*  Gabriel Skilling 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 
 
13/3 2 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa  H. Andersson, J. Birgersson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 
 
20/3 3 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa*  Niclas Olsson 
 Kollekt: Missionsprovinsen 
 
27/3 Jungfru Marie bebådelsedag  
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 
 Kollekt: Livsval 
 
2/4 Bön- och sångsamling (eventuellt 9/4 istället) 
 16.00 
 
3/4 5 sönd. i fastan  
 11.00 Högmässa*  Lars Artman 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 
 
10/4 Palmsöndagen  
 11.00 Familjehögmässa Bengt Birgersson 
 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen 
 



Kalender 
 

23/1 Lilla och stora söndagsskolan startar 

28/1 Emmausvandrarna startar  18.00-22.00 

31/1 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

4/2 Fredagsklubb/Juniorer startar  18.00-20.15 

11/2 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

14/2 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

18/2 Ingen Fredagsklubb/Juniorer (lovvecka) 

25/2 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

28/2 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

4/3 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

11/3 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

14/3 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

18/3 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

25/3 Emmausvandrarna   18.00-22.00 
28/3 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

1/4 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

2 alt. 9/4 Däckbytardag med efterföljande  11.00-17.00 

bön- och sångsamling 

8/4 Emmausvandrarna   18.00-22.00 



Information 
 
Anpassning enligt gällande restriktioner för att motverka smittspridning 
Från och med 12 januari gäller att max 50 personer får samlas utan 
vaccinationspass. Då vi inte kan göra en skillnad i Kristi kropp mellan 
vaccinerade och ovaccinerade är det denna begränsning vi har att förhålla 
oss till. Detta innebär att vi sedan 16 januari har dubbla gudstjänster, kl 9 
och kl 11. Båda är fullständiga högmässor. Vi kommer då också att sända 
den senare gudstjänsten varje söndag. Söndagsskola förläggs mellan 
gudstjänsterna, med start kl 10.30. Då börjar också sändningen av 
katekesandakterna i repris, i anslutning till gudstjänstens sändning. Kyrkfika 
pausas tillsvidare, men återupptas så snart möjlighet ges. Den preliminära 
planen är att upprätthålla detta t o m 20/2, men det kan komma att ändras 
beroende på hur länge restriktionerna gäller. Information om eventuella 
ändringar kommer att skickas ut.  

Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter enligt plan, och schema finns i 
kalendern ovan. 

Under gudstjänsten gäller den information som finns publicerad också på 
hemsidan: 

 Sittande deltagare, men vid gudstjänst är det som undantag ok att 
stå vid sin plats 

 Avstånd om 1 meter mellan sällskap 
 Sällskap upp till 8 personer 

Avståndet mellan bänkraderna i kyrkan har sedan tidigare utökats för att 
möjliggöra 1 meters avstånd. Mellan sällskap i bänkraderna ska avstånd 
om 1 meter hållas. Vid nattvardsgång gäller som tidigare att de första 
duklagen, så många som behövs, är för dem som önskar ta emot med 
brödet doppat av präst och givet direkt i munnen eller genom att man tar 
emot med fingrarna i andra änden. Därefter öppnas det upp för duklag 
där man önskar dricka ur kalken. Man sitter kvar i bänken tills föregående 
duklag hunnit komma tillbaka till sina platser. Vid knäfallen gäller samma 



förhållningsregler kring avstånd som i bänkarna, d v s 1 meters avstånd 
mellan sällskap. 

Barn- och ungdomsverksamhet 
Se kalender ovan för uppstartsdatum i de olika verksamheterna. 

Söndagsskola förläggs mellan gudstjänsterna med start kl 10.30 under den 
tid vi har dubbla gudstjänster. 

Sammanlyst gudstjänst med kinesiska församlingen framskjuten 
I samband med gudstjänst och efterföljande kyrkfika 6 februari var det tänkt 
att möta den kinesiska församlingen, som leds av Missionsprovinsens 
prästkandidat Haoyin Cheng. På grund av nya restriktioner får detta skjutas 
på framtiden. Information om detta kommer att skickas ut när nytt datum 
är fastställt. 

Missionsprovinsens ungdomsläger i Stockholm 25-27 maj 
Under Kristi himmelsfärdshelgen 26-29 maj anordnar Missions-provinsen ett 
läger för ungdomar. Mer information kommer genom pålysningar i 
gudstjänsten samt i form av foldrar tillgängliga i kyrkan. Sprid gärna 
informationen om lägret till andra intresserade. 

Däckbytardag med efterföljande bön och sång 2 eller 9 april 
Mellan 31 mars och 15 april behöver man enligt lag byta till sommardäck på 
sin bil, och att som församling erbjuda människor hjälp med detta ger oss en 
möjlighet att möta människor i vår omgivning. Om vi kan få ihop tillräckligt 
många som kan hjälpa till är planen att göra en utåtriktad satsning 2 eller 9 
april, beroende på när flest har möjlighet att ställa upp. 

Ett preliminärt upplägg är att vi erbjuder däckbyte mellan 11.00-16.00, med 
möjlighet att komma in i kyrkan och fika lite medan man väntar. Det behövs 
då några som kan hjälpa till med själva däckbytet, samt bra utrustning, och 
några som kan ordna med fika. De som arbetar på utsidan kommer behöva 
bytas av emellanåt, så en del kan skifta mellan att vara behjälpliga med fika 
och med däckbyte. Oavsett var man hjälper till är värdefullt att vara öppen 
för samtal med dem som kommer.   

Från ca 16.00-17.00 möts vi sedan inne i kyrkan för gemensam böne- och 
sångstund, där vi får be inte minst för de människor vi mött och vårt område. 



Det kommer då också vara möjligt att föreslå sånger att sjunga ur våra 
sångböcker. 

För att vi ska kunna planera för detta och sedan också gå ut med information 
i närområdet är det bra om vi så snart som möjligt kan få klarhet i hur många 
som kan tänka sig att vara behjälpliga. Meddela kyrkoherde via mail så snart 
som möjligt om du kan tänka dig finnas med i detta, om bara ena eller om 
båda dagar passar, vad du kan hjälpa till med och om du har bra utrustning 
som kan användas. 

 

Kontakt 
 
T.f. kyrkoherde Niclas Olsson   0732-55 66 70 
niclas.olsson@missionsprovinsen.se 

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

Komminister Henrik Andersson    0735-42 42 31 
henrik.andersson@missionsprovinsen.se 

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

Ordf. och uthyrningsansvarig Daniel Johansson  0723-25 94 80 
daniel.johansson@missionsprovinsen.se 

Kassör Johan Åström     0738-21 70 03 
Biträdande kassör Erik Johansson  0703-84 25 35 

Fastighetsfrågor Eric Rundqvist    0730-72 52 61 

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


