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Den Helige är densamme idag! 

Herren är kung! Jorden ska jubla och alla havsländer glädja sig. Moln 

och töcken omger honom, rätt och rättfärdighet är grunden för hans 

tron. Eld går framför honom och förgör hans fiender runt omkring. … Ni 

som älskar Herren, hata det onda! Han vakar över sina trognas själar, 

han räddar dem ur de gudlösas hand. Ljus bryter fram för den 

rättfärdige och glädje för dem som har ärliga hjärtan. Gläd er i Herren, 

ni rättfärdiga, och prisa hans heliga namn! (Ps 97:1-3, 10-12). 



Guds helighet och höghet framträder mycket tydligt i Gamla 

Testamentet. Han tolererar inte synden och drar sig inte för att straffa 

genom att, gång på gång, sätta stopp för det onda genom sitt direkta 

eller indirekta ingripande. Den ogudaktige hade skäl att frukta sin egen 

undergång och syndaren kunde förvänta sig straff eftersom Gud i sin 

godhet, kärlek, helighet, rättfärdighet och renhet inte kunde ha 

överseende med det onda. Också i dag har den ogudaktige skäl att 

frukta sin undergång och syndaren sitt straff eftersom Gud är 

densamme! Det är också samme Gud vars födelse vi firat under jul och 

som de vise männen faller ner inför. Det är samme Gud som gick runt 

här på jorden och predikade, helade, uppväckte döda och som slutligen 

också dog, just för syndens skull, och uppstod för rättfärdighetens skull. 

Guds godhet, kärlek, helighet, rättfärdighet och renhet, som framträder 

så tydligt i Gamla Testamentet, är därför inte heller i strid med 

evangelium. Jesus säger själv att han inte kommit för att upphäva lagen 

utan för att fullborda den och riktar sig sedan direkt till oss och säger:  

Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud 

och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den 

som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i 

himmelriket. För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går 

långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in 

i himmelriket (Matt 5:19-20). 

Tyvärr är det så lätt för kristna att börja tro att Jesus i grund och botten 

är totalt annorlunda än hur Gud framträder i Gamla Testamentet, trots 

att han är densamme. 

Detta är också mycket centralt för vår tro! Mina orena begär och 

syndafall i tankar, handlingar och ord är inte något som jag bara ska 

rycka på axlarna åt. Hur liten vi än tycker att synden är och oavsett vilka 

bortförklaringar och ursäkter vi kan mena oss ha – just dessa synder gör 



att jag förtjänar död och helvete. Han tolererar fortfarande inte synden 

och drar sig fortfarande inte för att straffa och sätta stopp för det onda, 

för Gud är densamme. 

Glöm inte att ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet” 

(Hebr. 13:8). Han är den gode, kärleksfulle, helige, rättfärdige och rene 

och kan inte ha överseende med det onda. Därför lät han sig födas till 

jorden och leva sitt liv i ditt ställe, och ta straffet i ditt ställe. Därför är 

också din enda säkra plats på jorden hos Jesus. Synden har alltså inte 

blivit mindre allvarlig och Gud har inte blivit mindre helig och mer 

tolerant med synden och ondskan. Men tror du på Jesus som din 

Frälsare bor han genom den helige Ande i dig och renar dig från din 

synd. Och Jesus säger själv till Fadern: 

Den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de 

ska vara ett: jag i dem och du i mig (Joh 17:22-23). 

“Jag i dem” – genom tron på Jesus lever alltså den Helige själv i dig och 

förhärligar dig. Endast så kan du vara helig liksom han är helig (3 

Mos.19:2). Så vakar han “över sina trognas själar, han räddar dem ur de 

gudlösas hand. Ljus bryter fram för den rättfärdige och glädje för dem 

som har ärliga hjärtan. Gläd er i Herren, ni rättfärdiga, och prisa hans 

heliga namn!” 

Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er 

fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende Guden, 

vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör 

ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. 

Amen (Jud 1:24). 

 

Gabriel Skilling, komminister  



Gudstjänster i Immanuelförsamlingen 

Med reservation för ändringar.  

Samtliga gudstjänster sänds via församlingens Youtube-kanal 

 

1/1 Nyårsdagen  

11.00 Högmässa  Gabriel Skilling 

  Kollekt: Immanuelförsamlingen  

6/1 Trettondedag jul   

11.00 Högmässa  Niclas Olsson  

 Kollekt: ELM-BV:s utlandsmission  

8/1 1 sönd. efter Trettondedagen 

 11.00 Familjehögmässa Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

15/1 2 sönd. efter Trettondedagen  

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

22/1 3 sönd. efter Trettondedagen   

11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

 Söndagmiddag efter gudstjänst 

29/1 4 sönd. efter Trettondedagen  

 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Församlingsfakulteten 

5/2 Kyndelsmässodagen   

 11.00 Högmässa  Gabriel Skilling 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 



12/2 Sexagesima   

 11.00 Familjehögmässa Gabriel Skilling 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

19/2 Fastlagssöndagen   

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

 Sammanlyst med kinesiska församlingen 

22/2 Askonsdagen   

 18.00 Askonsdagsmässa Niclas Olsson 

26/2 1 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

5/3 2 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa  Gabriel Skilling 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

12/3 3 sönd. i fastan   

 11.00 Högmässa  Niclas Olsson 

 Kollekt: Missionsprovinsen 

19/3 Midfastosöndagen   

 11.00 Högmässa  Bengt Birgersson 

 Kollekt: Immanuelförsamlingen 

26/3 Jungfru Marie bebådelsedag   

 11.00 Familjehögmässa Niclas Olsson 

 Kollekt: Livsval 

 

 

  



Kalender 

13/1 Emmausvandrarna startar  18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

15/1 Lilla och stora söndagsskolan startar 

27/1 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

3/2 Fredagsklubb/Juniorer startar  18.00-20.15 

10/2 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

17/2 Sportlov, ingen Fredagsklubb/Juniorer 

24/2 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

3/3 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

10/3 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

17/3 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15 

24/3 Emmausvandrarna   18.00-22.00 

 Innebandy i Tångeskolans hall  17.00-17.45 

31/3 Fredagsklubb/Juniorer  18.00-20.15  



Information 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Emmausvandrarna och söndagsskolan återupptas under januari 

månad. Fredagsklubben och Juniorerna i början av februari. Se 

kalendern ovan för specifika datum. Mer information om barnkören 

kommer. 

Söndagmiddag 22 januari 

I höstas hade vi premiär för söndagmiddag i församlingen, med 

förhoppningen om att det skulle bli den första i raden av många. Det 

verkade ha varit ett mycket uppskattat initiativ, och därför finns nu ett 

nytt datum föreslaget.  

22 januari, efter gudstjänsten, dukas det upp till söndagmiddag i 

Immanuelförsamlingen igen. Alla som vill är välkomna att bidra med 

något till buffén. Oavsett om man har bidragit eller inte är man 

välkommen att ta del av vad som serveras.  

Medverkan vid bibelhelg i Bergen 20-22 januari 

Efter ett långt uppehåll till följd av pandemin hade vi i oktober besök av 

Jan Bygstad från vår vänförsamling i Bergen, Norge. Helgen 20-22 

januari är det vår församlings tur att besöka Bergen. Jakob och Kristin 

Birgersson reser dit för att delta i vår vänförsamlings bibelhelg.  

Sammanlyst gudstjänst med kinesiska församlingen 19 februari 

I våras deltog en del av den kinesiska församlingen i vår gudstjänst. 

Sedan dess har dess pastor, Haoyin Cheng, kallats som pastorsadjunkt 

av vår församling, med uppdraget att bedriva mission gentemot 

kinesisktalande samt fortsatt leda arbetet med den befintliga 

församlingen.  

När vi nu håller sammanlyst gudstjänst 19 februari är det inte längre 

som två separata församlingar, utan som en. Här är inte längre svensk 

eller kines, alla är ni ett i Kristus (parafras Gal 3:28).  



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 


