Församlingsblad januari–februari 2019

Herre, låt trädet stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring
det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. (Luk 13:8f)
I liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt vädjar trädgårdsmästaren om ännu
ett år i hopp om att trädet ska bära frukt. Vi har fått ännu ett år, som ett uttryck
för Guds tålamod och önskan om att hans goda vilja ska få ske ibland oss. Och
vi har fått ännu ett år i Immanuelkyrkan, som ett uttryck för att det ska grävas
och gödslas ännu en liten tid. Men det ska inte vara för alltid. Redan nu stängs
kyrkor ner i vårt land och antalet gudstjänster minskar dramatiskt. Grävandet och
gödslandet har upphört på sina platser och inget tyder på att trenden ska upphöra. Allvaret kryper närmare. Och då kan man konstatera att det är det bristande
intresset för att kyrka, gudstjänst och ”gödsling” ska fortgå som är orsaken till
att det också upphör.
Det första tecknet på ett träd som inte bär frukt är därför likgiltighet för Guds
”gödsling”. Annat är viktigare. Eller så tar vi det så för givet att vi inte lägger märke till trenden runt omkring oss. Guds ”gödsling” fortgår i vår närhet, men det är
andra som tar ansvar för det. Än så länge. Eller så känns det inte lika angeläget,
som om känslan av inte sakna Guds ord och sakrament skulle betyda att det
inte saknas. Jesus sa till församlingen i Laodicea, som inte menade sig behöva
något, att de i själva verket var fattiga, blinda, och nakna. (Upp 3:17) Ekonomisk
välfärd, egen framgång, det sociala skyddsnätet, trygga försäkringar, ett starkt
rättsväsende (trots allt) och den snabba tillgången på så gott som allt gör något
med oss, också på det andliga planet. Vi blir mätta, självtillräckliga – och blinda
för den verklighet Gud ser. Men det betyder inte att Gud lämnat oss i vår mättnadskänsla. Tvärtom. Jesus talade till Laodicea (och till Guds folk i alla tider) om
det faktiska läget, med återkommande maning till omvändelse – att å ena sidan
kännas vid det eländiga tillståndet och å andra sidan hämta verklig rikedom, syn,
och klädnad i Guds nåd och barmhärtighet, som blivit uppenbarad för oss när
Jesus led på korset i syndares ställe, och i de många löften Gud gett som förmår
att ge visshet om Guds välbehag. Förmaningstalet till Laodicea-församlingen
slutar med att Jesus knackar på dörren. Han fortsätter att tala, ända in i vår tid
och i vårt land, och den som då fått nåd att tänka hur fattigt livet egentligen är
(trots välfärden och den öronbedövande underhållningsbranschen), att se hur
blind hon är (trots all kunskap och upplysning) och naken (inget är dolt för Gud)
kommer att höra Frälsarens röst. Det hela slutar med att Jesus kommer in för

att hålla måltid. När vi i gudstjänsten ställs inför den allvetande Guden i beredelsen,
när han i Ordet säger hur det faktiskt är ställt med oss och världen, och Jesus målas
för oss som korsfäst (Gal 3:1), så bultas det på våra hjärtan. Jesus själv önskar att
få hålla måltid med oss, i gudstjänstens kulminering, nattvarden, därför han mer än
oss vet hur mycket måltiden betyder för den som är fattig, blind och naken. Kristi
kropp är Gud med oss, Immanuel. Kristi blod är utgjutet till syndernas förlåtelse.
Den som tar vara på Jesus och det han har att ge ska inte bli utan frukt under 2019 (Joh 15:5) och kommer så småningom att hälsa 2020 som ett nådens
år, Guds gödsling i den fattiga jorden ännu ett år. För oss själva och för andra
– kanske någon ännu onådd? Eller ännu bättre: hälsa Jesus med glädje därför
att tiden för hans återkomst var inne 2019 eller för att det under året behagade
Herren att kalla hem sitt barn till sin himmelska härlighet.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. (Sv.ps. 200:7)
Jakob Appell, kyrkoherde

Gudstjänster i Immanuelförsamlingen
13/1 11.00 1 sönd. e. Trett.
Högmässa

Niclas Olsson

Kollekt:
Immanuelförsamlingen

20/1 11.00 2 sönd. e. Trett.
Jakob Appell
Kollekt:
Immanuelförsamlingen
Familjehögmässa
Biblar för barn delas ut till församlingens fyraåringar
27/1 11.00 3 sönd. e. Trett.
Jakob Appell
Kollekt:
Immanuelförsamlingen
Högmässa
3/2 11.00 Kyndelsmässodagen Bengt Birgersson Kollekt:
Högmässa
Immanuelförsamlingen
9/2 kl 14.00 Prästvigning inom Missionsprovinsen i Immanuelkyrkan
10/2 11.00 5 sönd. e. Trett.
Biskop Roland
Kollekt:
Högmässa
Gustafsson m.fl. Missionsprovinsen
17/2 11.00 Septuagesima
Högmässa

Niclas Olsson

Kollekt:
Immanuelförsamlingen

24/2 11.00 Sexagesima
Högmässa

Jakob Appell

Kollekt:
Församlingsfakulteten

3/3 11.00 Fastlagssöndagen
Familjehögmässa

Bengt Birgersson Kollekt:
Immanuelförsamlingen

Kyrkkaffe serveras i regel efter varje gudstjänst. Söndagsskola erbjuds i regel vid varje
gudstjänst för barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år. Första tillfället för terminen13/1.

15/1
16/1
25/1
31/1
1/2
1-3/2
8/2
9/2
15/2
21/2
22/2
22-23/2
24/2
25/2-2/3

Kalender

09.00: Föräldra-barn-grupp (varje tisdag under terminen)
15.00-17.30: Kyrkan är öppen (varje onsdag under terminen)
18.00-22.00: Emmausvandrarna
17.15-19.00: Bibelstudium (hos M&B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
18.00-20.00: Fredagsklubben
Jakob Appell besöker vänförsamlingen DELK-Bergen
18.00-22.00: Emmausvandrarna
14.00-18.30: Prästvigning av Daniel Johansson
Sportlov (Ingen Fredagsklubb)
17.15-19.00: Bibelstudium (hos M&B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
18.00-22.00: Emmausvandrarna
Församlingsfakultetens bibelkonferens
14:30: Examenshögtid för STM-studenter på FFG
STM-studenter övernattar i kyrkan

Information
Föräldra-barn-gruppen återupptar verksamheten 8 januari, på tisdagar från
kl.09.00 (andakt 09.30) med möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.
Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15-17.30 fr.o.m. 16 januari.
Fredagsklubben för barn från årskurs 1 och uppåt återupptar sin verksamhet fredag 1 februari kl. 18.00-20.00 och Emmausvandrarnas tonårssamlingar fredag
25 januari kl. 18.00-22.00. Se separata informationsblad för utförliga program.
Bibelstudium, valda torsdagar kl. 17:15-19.00 hemma hos Maria och Bengt Birgersson på Kornknarrsgatan 13. Det är Joacim Brandt-Erlandsson, en av församlingens teologer/veniater, som leder studier över Lukasevangeliet. Samlingen
inleds med enkelt fika och det blir möjlighet till samtal/frågor efter bibelstudiet.
31/1: "Ögonvittnen" (Luk 1:1-4)
7/3: "Sakarias i templet" (Luk 1:5-25)
11/4: ”Jungfrun i Galileen” (Luk 1:26-56) 16/5: ”Johannes Döparens födelse” (Luk 1:57-80)
6/6: "Jesu födelse" (2:1-21 + 3:23-38)
Vänförsamlingen DELK-Bergen inbjuder till bibelhelg 1-3 februari med teman ur Hebreerbrevet. Jakob Appell medverkar denna gång från Immanuelförsamlingens sida.
Prästvigning av Daniel Johansson lördagen den 9 februari kl. 14.00 i Immanuelkyrkan. Daniel har kallats av Missionsprovinsen till ett särskilt ansvar för teologisk
fortbildning och handläggning av Läronämndens arbete, och biträder biskop och
provinsledning närmast som en ”stiftsadjunkt”. Till prästvigningen, som leds av biskop Roland Gustafsson, är förstås hela församlingen välkommen. Efter prästvigningen blir det ett föredrag av Daniel, följt av måltidsgemenskap och möjligheten
att ge hälsningar, innan högtiden avslutas med helgmålsbön och vesper kl. 18.

Inom Missionsprovinsen blir det också biskopsvigning av Bengt Ådahl i Immanuelkyrkan lördagen den 27 april. Utförlig information finns i Sändebrevet
från Missionsprovinsen.
Övernattande STM-studenter i Immanuelkyrkan 25/2-2/3.
Församlingsfakulteten inbjuder till en rad intressanta arrangemang under våren. Utförlig information finns på FFG:s hemsida, www.ffg.se. Ingen anmälan
eller avgift till dessa arrangemang:
• Sex måndagar kl. 17.00, med början 4 mars, är det passionspredikningar
(enl. Johannesevangeliet) följt av enkelt fika och kvällsföreläsning kl. 18.00 (frivilligt).
• Fyra av dessa kvällsföreläsningar i fastetid handlar om vad det betyder att älska Herren av hela sitt hjärta (11/3), sin själ (18/3), sitt förstånd (25/3)
och sin kraft (8/4), som Jesus kallar till i det största budet (Mark 12:30).
• Tre måndagskvällar (28/1, 4/3, 1/4) inbjuds till fakultetsföreläsningar kl.
18.00 med tematiken om den kristne, staten och politiken. Rune Imberg föreläser
och efter fika finns möjlighet till samtalsforum med Nätverk för teologi & samhälle.
• Bibelkonferens 22-23 februari, med temat Bibeln, människan och samtiden.
Församlingsfakulteten har en podcast där du kan lyssna på undervisningen i
efterhand (och mycket annat). Sök på ”Församlingsfakulteten” och prenumerera på podden för att få notiser om nya avsnitt. Alla avsnitt läggs också ut på
hemsidan.
Kontakt
Kyrkoherde Jakob Appell
0736-18 23 09
(på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30)
jakob.appell@missionsprovinsen.se
Komminister Bengt Birgersson
031-22 28 23, 0707-77 26 09
bengt.birgersson@missionsprovinsen.se
Komminister Niclas Olsson
0732-55 66 70
niclas.olsson@missionsprovinsen.se
Diakonissa Maria Birgersson
031-22 28 23, 0709-46 41 00
maria@trevlig.se
Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson 0723-25 94 80
Kassör Robert Holmqvist
0708-54 20 72
Föräldra-barn-grupp Hannah Olsson
0737-23 09 17
Fastighetsfrågor Eric Rundqvist
0730-72 52 61
Adress: Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg
Öppettider: Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen
onsdagar kl. 15-17:30.
Hemsida: www.immanuelforsamlingen.se
E-post: info@ immanuelforsamlingen.se
Immanuelförsamlingen finns också på Facebook och som Podcast

