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Kristus är uppstånden!  

När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande 

sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade 

makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för 

döden levt i slaveri hela sitt liv. (Hebr 2:14-15) 

Döden är något främmande, något onaturligt, även om den i vår fallna 

värld uppfattas som naturlig. Oundvikligen är den en del av vad det 

innebär att vara människa. Men så har det inte alltid varit. En människas 

synd ledde till att döden kom över alla människor. Den är en människas 

följeslagare från hennes tillblivelse, och vi vet aldrig vid vilken tid eller 

vilken stund den gör slutgiltigt anspråk på oss.  

Det så ofta citerade och livsbejakande ordspråket ”Fånga dagen” bär 

med sig det underförstådda ”för döden kan komma när som helst”. Och 



en del menar att livet får sin mening genom dödens existens, att det är 

livets korthet som gör det så värdefullt. Det kan låta filosofiskt och fint, 

och det finns många sätt man försöker skönmåla döden på. Men hur 

mycket man än försöker göra döden till en vän förblir den likväl 

människans fiende. Oftare än inte jagar den skräck i människor, för 

somliga bara genom dess existens och för andra först när man 

konfronteras av den.  

Inom palliativ vård, vård i livets slutskede, är dödsångest något man 

försöker behandla. Det sker mycket genom ångestdämpande medicin, 

men även samtal. På många sätt kan sådana åtgärder lindra ångesten. 

Men döden kan människan inte lindra, inte hindra och inte bota. Sedan 

den förste Adam regerar döden över människan. Men en ny Adam har 

kommit, en som ”det inte var möjligt för döden att behålla” (Apg 2:24). 

Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas 

uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska 

också alla göras levande i Kristus. (1 Kor 15:21-22) 

Vi har nyss firat Jungfru Marie bebådelsedag och, liksom vid jul, 

uppehållet oss vid att Jesus blev människa. Vid påsk blir i stället vårt 

tydliga fokus varför han blev människa. Det var av en särskild anledning 

och med ett särskilt syfte. Det var ”för att genom sin död göra den 

maktlös som hade makt över döden” och befria människor ur dödens 

slaveri.  

Det vapen djävulen använder för att sätta skräck i människor och plåga 

dem med är döden. Men det är just genom att dö som Jesus gör 

djävulen maktlös. Det är genom att dö som han tvingar djävulens makt 

över döden att tjäna livet.  

Även om vi är i Adam och därmed kommer att dö, om Herren dröjer, så 

är ”döden en vinst” (Fil 1:21) när vi är i Kristus. För i honom, genom 

hans död och uppståndelse, är synden försonad, djävulen besegrad och 

döden gjord till vår slav. Döden tvingas nu i stället tjäna Kristus, genom 



att föra dem som är i Kristus till sin Herre och Frälsare. Hos honom är 

det verkliga, eviga och glädjefyllda livet. Inte först efter döden, utan 

redan nu får vi leva detta nya liv, befriade från rädsla för döden. Kristus 

är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden! 

Niclas Olsson, t.f. kyrkoherde 

  



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 

Med reservation för ändringar.  

* Sändning kl 11 på församlingens Youtube-kanal 

 

10/4 Palmsöndagen  

11.00 Familjehögmässa B. Birgersson, J. Lyche 

  Kollekt: Nordisk Östmission (Obs. ändring)  

14/4 Skärtorsdagen   

18.00 Skärtorsdagsmässa Niclas Olsson 

15/4 Långfredagen 

 15.00 Långfredagsgudstjänst Niclas Olsson 

  Enkel måltid  

 17.00 Aftonsång  Niclas Olsson 

17/4 Påskdagen  

 11.00 Högmässa*  Henrik Andersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

18/4 Annandag Påsk   

11.00 Högmässogudstjänst Bengt Birgersson 

 Kollekt: ELM-BV:s utlandsmission 

23/4 Arbetsdag i kyrkan, från kl 9.00 

24/4 2 sönd. i påsktiden  

 11.00 Högmässa  B. Birgersson, F. Vennberg 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

1/5 3 sönd. i påsktiden   

 11.00 Högmässa*  H. Andersson, D. Giselsson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 



 

 

8/5 4 sönd. i påsktiden   

 11.00 Familjehögmässa Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

15/5 5 sönd. i påsktiden   

 11.00 Högmässa*  B. Birgersson, K. Östman 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

22/5 Bönsöndagen   

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Församlingsfakulteten 

26/5 Kristi himmelsfärds dag  

 11.00 Högmässa  Henrik Andersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

29/5 Sönd. f. Pingst  

 11.00 Högmässa*  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

5/6 Pingstdagen  

 11.00 Familjehögmässa Niclas Olsson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

12/6 Heliga Trefaldighets dag  

 11.00 Högmässa*  Niclas Olsson 

 Kollekt: Norea 

  



Kalender 

11/4 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

15/4 Ingen Fredagsklubb/Juniorer (Långfredag)  

22/4 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

23/4 Arbetsdag i kyrkan   9.00-14.00 

25/4 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

29/4 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

6/5 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

9/5 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

13/5 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

20/5 Emmausvandrarna avslutning  18.00-22.00 

22/5 Avslutning lilla och stora söndagsskolan 

23/5 Föräldra- och barngrupp  9.00-12.00 

26-29/5 Missionsprovinsens ungdomsläger i Stockholm 

10/6 Fredagsklubb/Juniorer avslutning 18.00-20.15 

  



Information 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Se kalender ovan för avslutningsdatum i de olika verksamheterna. 

Uppstart sker igen i början av hösten. 

Arbetsdag 23/4 

Det är en stor glädje att vi fick möjlighet att köpa kyrkan för sex år 

sedan, och i skrivande stund är nu nära 3/4 av kyrkan betald. Med 

ägandet kommer också förvaltandet, och det har blivit dags för vår 

årliga arbetsdag där vi lagar, städar, röjer och rensar där det behövs. En 

extra glädje i år är att våra hyresgäster, den eritreanska församlingen, 

är planerade att delta.  

Arbetet börjar kl 9 med en gemensam genomgång av vad som behöver 

göras och fördelning av uppgifter. Ett par timmar senare bjuds på en 

lättare lunch. Vi har ingen gemensam avslutning, utan man stannar så 

länge man kan och vill. Dock siktar vi på att vara färdiga senast kl 14. 

Anmälningslista, framför allt med tanke på lunchen, finns på 

anslagstavlan i kyrkan. Man kan också meddela Eric 

(eric.rundqvist88@hotmail.com, 073-0725261). 

Sammanlyst gudstjänst med kinesiska församlingen 

I samband med gudstjänst och efterföljande kyrkfika 8 maj har vi besök 

av den kinesiska församlingen, som leds av Missionsprovinsens 

prästkandidat Haoyin Cheng. Sedan tidigare finns en förfrågan om att 

bli en del av Immanuelförsamlingen, dock med fortsatt 

gudstjänstverksamhet på kinesiska i Församlingsfakultetens lokaler. 

Kyrkorådet fattade beslut innan pandemins utbrott att ett första steg 

är att medlemmarna i de båda församlingarna får mötas och sedan se 

vilka möjligheter som finns. Med restriktionerna blev ett sådant möte  

svårt och det sköts därför på framtiden. Nu återupptas dock processen, 

och ett första steg är då att de besöker vår gudstjänst så att vi får tillfälle 

mailto:eric.rundqvist88@hotmail.com


att mötas. Språkkunskaperna är varierande, vilket gör att Haoyin 

kommer att behöva tolka i hög utsträckning. 

Missionsprovinsens ungdomsläger i Stockholm 26-29 maj 

Under Kristi himmelsfärdshelgen 26-29 maj anordnar Missions-

provinsen ett läger för ungdomar. Foldrar finns tillgängliga i kyrkan. 

Sprid gärna informationen om lägret till andra intresserade. 

 

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 


