8 april 2020
Kära systrar, kära bröder!

Här kommer lite tilläggsinformation till förra veckans mejl avseende gudstjänsterna i påskhelgen.
Långfredagen fredag 10 april kl. 10.00

Distriktsapostel Rüdiger Krause

Påskdagen söndag 12 april kl. 10.00

Stamapostel Jean-Luc Schneider

Dessa gudstjänster kommer att tolkas till engelska vid altaret. De kommer även simultantolkas till
svenska via konferenstelefon (se teknisk information bilaga 1).
Distriktsaposteln meddelade psalmerna som är valda för gudstjänsterna.
Psalmer för långfredagen
(texter och melodi i bilaga 2 svenska, bilaga 4 engelska, tysk text visas i bildrutan)

Ingångspsalm (vers 1-3)
Svenska
Tyska
Engelska

Ej på svenska
Nr. 137 „Wir möchten Jesum sehn“
Nr. 225 „We would our Saviour see“

Botpsalm (vers 1+2)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. 73 “Tag hjärtat mitt”
Nr. 107a „Hier ist mein Herz“
Nr. 244 „Here is my heart“

Slutpsalm (vers 1+2)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. 376 „Nahe bei Jesus, o Leben so schön“
Nr. 411 „Glory for me“

Psalmer för påskdagen
(texter och melodi i bilaga 2 svenska, bilaga 3 tyska, bilaga 4 engelska)

Ingångspsalm (vers 1+2)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. I66 “Jublen och sjungen”
Nr. 66 „Freut euch, ihr Christen“
Nr. 519 „Sing, all you Christians“

Växel (vers 1)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. R48 “Vilken vän vi har i Jesus”
Nr. 237 „Welch ein Freund ist unser Jesus“
Nr. 226 „What a Friend we have in Jesus“

Botpsalm (vers 1+4)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. S90 ”Tag, Herre, in, tag in!”
Nr. 134 „Kehr ein, o Herr, kehr ein“
Nr. 273 „Come in, O Lord, come in!“

Inför slutbönen (vers 1+3)
Svenska
Tyska
Engelska

Nr. S177 ”Vi älska må varandra”
Nr. 342 „Ihr Schwestern und ihr Brüder“
Nr. 366 „Dear brothers and dear sisters“

Jag vill också berätta för er att vi kommer att sända en andakt på onsdag 15 april kl. 19.00. Där får vi
alla i Sverige möjlighet att se varandra igen och att be tillsammans. Mer information om det kommer
med separat mejl.
Att vi nu är mitt inne i den stilla veckan och förbereder oss inför den stora påskhelgen känns på något
sätt overkligt med tanke på all den oro som är i media och omvärlden. Men samtidigt så är det
signifikativt för vårt evangelium under påsken. Liv, glädje och hyllningar på palmsöndagen som byts
ut till fördömande, misstro, hat och död. Kristus segrar över detta och vinner till slut det eviga livet för
oss alla som tror.
Kanske kan vi under denna svåra tid av prövning stanna upp inför det som är dyrbart, heligt och av
evigt värde. Kanske förstår vi ännu mer som människor i denna tid att döden är inte oundviklig för
någon enda av oss, men samtidigt att livet i sig är dött utan Kristus. I prövningens tid blir vi givna en
stor möjlighet, nu har vi fått chansen att visa vad kristenhet är.
Vi litar på Herren, vi ber för varandra och vi vet att han kommer fullfölja det verk som han har
påbörjat.
Gud mer er tills dess vi återse!
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Rom 12:12

Med hjärtliga hälsningar
Er broder, Stefan

Bilaga 1

Teknisk information (samma information som förra veckan)

Nu till det tekniska. De centrala gudstjänsterna sänds via YouTube, den svenska tolkningen via
telefon. Det går bra att följa båda samtidigt (möjligtvis är signalerna inte helt synkrona dock).
För att koppla in sig till gudstjänsten är det bara att öppna denna länk (inga koder behövs)
https://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheNordundOstdeutschland
eller scanna QR-koden

För svenska ring fr.o.m ca. kl. 09:50
1. slå 08-403 031 98 (om det är upptagen försök igen)
2. instruktioner på engelska behöver du inte lyssna till
3. slå pinkoden 59550 avsluta med #
4. vänta
5. slå pinkoden 14587 avsluta med # (efter några engelska ord hörs ”Herzlich willkommen zur
Gottesdienstübertragung der Neuapostolischen Kirche”)
6. Lyssna till svenska tolken

Frågor? Ring 070-231 62 42 (Ev Harald Bargsten) eller 070-303 47 74 (He Frank Tisäter)

För dig som vill ge ditt offer använd gärna Swish nummer 123 557 70 85 (alla församlingar). Vänligen
ange din församling i meddelandefältet!

