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Herren kommer 

Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre 
Jesus! (Upp 22:20) 

Hösten – då mörkret erövrar alltmer av ljusets forna välde. Vardagens 
måsten lämnar inte mycket tid åt att ta tillvara på de få timmar solen 
ännu kämpar sig över horisonten. Skapelsen avkläds sin gröna dräkt, 
löven släpper taget, blomstren vissnar och dör. Och inom kort är allt 
täckt av vinterns vita bårtäcke. Sommaren känns ännu nära, men ändå 
avlägsen. Om den bara varat lite längre. Om solen bara orkat lite högre 
i sin bana och förunnat dess dyrkare ännu lite mer av värme och ljus, 
glädje och liv. Om… 



Livets höst – då orken sviker alltmer och stunderna fyllda med kraft och 
lust blir allt färre. Den yttre människan bryts sakta ned (2 Kor 4:16) och 
avkläds successivt sin forna prakt. Och inom kort är kroppen lagd i en 
kista och täckt av vävarens vita bårtäcke. Tiden då man var ung och 
stark känns ännu nära, men ändå avlägsen. Om den bara varat lite 
längre. Om bara krafterna stått en bi ytterligare någon tid och förunnat 
deras värd ännu lite mer av ork och lust, glädje och liv. Om… 

Trons höst – då tvivel och anfäktelser förtar den tidigare frimodigheten 
och vissheten. Syndens minne skaver alltmer och frågorna växer sig fler 
än svaren. Och inom kort ser man tron endast som en fin yta man håller 
fast vid utåt, medan det inuti känns som att bårtäcket redan är 
förberett för att bredas ut över den barnsliga förtröstan som en gång 
fanns där. Tiden då tron kändes självklar känns ännu nära, men ändå 
avlägsen. Om den bara kunde varat lite längre. Om bara tron hade fått 
hade fått fylla själen med ännu lite mer av visshet och förtröstan, glädje 
och liv. Om… 

Det är lätt att fastna i ”om…”, lätt att tänka tillbaka på vad som varit och 
vad som kunde ha varit. Antingen med nostalgi och en önskan att det 
kunde bli så igen, eller med ånger och en önskan om att saker skulle 
kunna varit annorlunda. Men Herren säger genom Jesaja: 

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr. 
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det 
inte? (Jes 43:18-19) 

Inte på det sättet att vi ska låta bli att göra upp med det som vi gjort fel, 
och strunta i att söka förlåtelse. Utan att när vi gjort det ska vi inte 
fortsätta att älta det. Då får vi säga med Paulus:  

Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det 
som ligger framför och jagar mot målet för att vinna 



segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus (Fil 3:13-
14).  

Det kan vara mycket som vi längtar tillbaka till, men sanningen är att 
det överlägset bästa ännu ligger framför oss. Därför bör vår längtan inte 
vara efter vad som varit, utan efter vad som ska komma – han som ska 
komma, Jesus.  

Men vetekornet måste läggas i jorden och dö för att kunna 
bära rik frukt (Joh 12:24).   

Kanske läggs din kropp i graven innan Jesu återkomst, men då får du 
likväl se honom och vila hos honom i väntan på uppståndelsens dag. 
Och kanske behöver en ogrundad eller felgrundad tro dö för att en ny 
förtröstan ska kunna växa fram, byggd på den fasta klippan. Inte byggd 
av dig. Inte av egna försök att pressa fram tro, inte av egna försök att 
övertala eller övertyga dig själv. Inte genom att se till dig själv.  

Jesus är ”trons upphovsman och fullkomnare” (Hebr 12:2), och det är 
genom att fästa blicken på honom som tron får sitt fäste. Också det är 
Guds verk genom den helige Ande, för ”jag tror att jag inte av mitt eget 
förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till 
honom, utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium” (Lilla 
katekesen, 3:e trosartikeln).    

Jesu inledande löfte bjuder oss inte att titta bakåt, utan med glädje och 
hopp se mot framtiden. Inte med blicken på jorden, utan mot himlen.  

Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Hans ska 
förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans 
härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig (Fil 
3:20-21).  



Jesus är han som ska komma, komma för att göra allting nytt. Han ska 
uppväcka dig från dödens sömn, ge dig en härlighetskropp som inte bär 
några spår av den gamla jordens förgänglighet. Och han är 
rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar (Mal 
4:2). Hans helighet, härlighet och rättfärdighet är ljuset som driver bort 
mörker och natt, död och plåga, otro och tvivel. Och han kommer snart. 
Amen, kom Herre Jesus!  

Då må förblekna sommarns glans 
och vissna allt fåfängligt;  
min vän är min och jag är hans, 
vårt band är oförgängligt. 
I paradis 
han, huld och vis, 
mig sist ska omplantera, 
där intet vissnar mera. 
Sv.Ps. 201:5  
 

Niclas Olsson, t.f. kyrkoherde 



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 
Med reservation för ändringar.  

Samtliga gudstjänster sänds via församlingens Youtube-kanal 
 
5/11 Alla helgons dag  

11.00 Högmässogudstjänst Niclas Olsson 
  Kollekt: Immanuelförsamlingen  

6/11 Sönd. efter Alla helgons dag   
11.00 Högmässa  Niclas Olsson  

 Kollekt: Immanuelförsamlingen  

13/11 Sönd. före Domsöndagen 
 11.00 Högmässa  Gabriel Skilling 
 Kollekt: Nordiska Lutherhjälpen 

20/11 Domsöndagen  
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

27/11 1 sönd. i Advent   
11.00 Högmässa  Gabriel Skilling 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

4/12 2 sönd. i Advent  
 11.00 Högmässa  Henrik Andersson 
 Kollekt: Immanuelförsamlingen 
  



11/12 3 sönd. i Advent   
 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Livsval 
Julfest i samband med kyrkfika, med efterföljande sång- och 
bönesamling. Barnkören medverkar i gudstjänsten. 

18/12 4 sönd. i Advent   
 11.00 Familjehögmässa Lars Artman 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

25/12 Juldagen   
 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

26/12 Annandag jul   
 11.00 Högmässogudstjänst Niclas Olsson 

 Kollekt: Open Doors 
 

Kalender 
11/11 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

18/11 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

25/11 Fredagsklubb/Juniorer avslutning 18.00-20.15 

2/12 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

11/12 Lilla och stora söndagsskolan slutar 

 Barnkören slutar 

16/12 Emmausvandrarna avslutning  18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 



Information 

Ny komminister 
Vi välkomnar Gabriel Skilling som ny komminister efter Henrik 
Andersson. Utöver att leda gudstjänster och övriga prästerliga 
uppgifter är Gabriels tjänst inriktad mot församlingens ungdomsarbete, 
Emmausvandrarna.  

Barn- och ungdomsverksamhet 
Fredagsklubben och Juniorerna har årsavslutning 25 november, medan 
Emmausvandrarna fortsätter ytterligare några veckor och har 
avslutning 16 december. 

Söndagsskolan upphör för året 11 december, och återupptas igen i 
mitten av januari.  

Barnkören medverkar i gudstjänsten 3 söndagen i Advent, och har 
sedan uppehåll över jul och nyår.  

Julfest med sång- och bönesamling 3 söndagen i Advent 
Efter gudstjänsten 3 söndagen i Advent planerar vi för en enklare 
julfest. Frivilliga krafter behövs för att detta ska kunna bli av. Lista 
kommer att sättas upp för att tillsammans lösa inköp till ett juligare 
förstärkt fika. Förhoppningen är också att kunna ha aktivitet både för 
barn och vuxna. Tala gärna med kyrkoherde om du vill engagera dig.  

Mot slutet av julfesten samlas alla som önskar för en sång- och 
bönesamling. Vi lyfter olika böneämnen som vi tillsammans ber för och 
föreslår psalmer och sånger som vi sjunger, företrädesvis kopplade till 
advent och jul, 
 

  



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 Gabriel Skilling    0702-16 55 25 
gabriel.skilling@missionsprovinsen.se 

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

Ordförande Jakob Birgersson   0761-61 65 59 
jakob@trevlig.se 

Uthyrningsansvarig Daniel Johansson   0723-25 94 80 
daniel.johansson@missionsprovinsen.se 

Kassör Erik Johansson   0703-84 25 35 
ekonomi@immanuelforsamlingen.se 

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 


