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Habt Salz unter euch!

(Markus 9,50)

SALZ ODER VERSALZEN
„Man kann doch nicht die ganze Welt
retten!“ Stimmt ganz genau! Nicht nur
das. Wir können uns nicht einmal selbst
retten! Wenn Jesus uns trotzdem sagt,
dass wir Salz der ganzen Erde sein
sollen, redet Er nicht darum, was ein
Mensch alles bewegen kann. Sondern es
geht um Jesus selbst, der in uns ist.
So einfach ist das. Genau wie beim Salz!
Das salzig sein, folgt dem Salz genau,
wie
das
Christsein
dem
Christus
nachfolgt!
Alles andere wäre eine
versalzene Suppe!
In der Brücke
wollen wir auf diesem kleinen bisschen
Erde das sein, was Christus uns gibt.
Nichts mehr und nichts weniger. Davon
mehr in diesen Seiten.

EIN WENIG MEHR SALZ BITTE!
Ein wenig mehr Salz bitte! Sonst schmeckt das Essen nicht: Indem Jesus
uns Christen mit Salz vergleicht, dürfen wir aber ja bitte nicht alle
möglichen anderen Schlüsse aus dem Nahrungsmittel Salz ziehen, die
Jesus so überhaupt nicht gemeint hat. Worauf es mit dem Gleichnis vom
Salz ankommt, ist ja dieses: Ein ganz klein wenig Salz gibt dem ganzen
Essen erst Geschmack. Und wenn Jesus uns Christen mit so einem Salz
vergleicht, meint er auch das. Ein ganz klein wenig Christus in unserer
Welt hat einen unglaublich großen Einfluss auf alles andere. Nun kommt
es wirklich darauf an, dass Christus in unserer Welt groß wird und nicht
wir Christen selbst.. Leider haben Christen diesen feinen Unterschied
nicht immer genau erkannt. Die Folge war, dass sich die Christen
hochmütig über ihre Zeitgenossen hermachten, sie zwingen wollten
Christen zu werden, oder sie ständig mit irgendwelchen moralischen
Appellen genervt haben. Und dann passiert schnell das, was man im
Essen auch eine versalzene Suppe nennt! Zu viele Christen, die nicht
Christus bezeugen, sondern sich selbst, geben allemal einen sehr
schlechten Beigeschmack. Es kommt darauf an, dass wir unseren
Salzgehalt von Christus haben! Und nicht von uns selbst! Über die
Jahrtausende gab es immer wieder Christen, die nur Christus bezeugt
haben. Sie haben selbst das eigene Leben hergegeben, um Christi willen!
Und solche Menschen gibt es bis heute noch. IN vielen Ländern müssen
Christen ihres Glaubens willen sterben. Und indem sie sterben, sind sie
Salz der Erde. Denn sie bezeugen uns und ihren Märtyrern, worauf es
ankommt: In Christus haben wir Leben und Seligkeit! Da kann nicht
einmal der Tod uns erschrecken! Dabei kommt es immer wieder darauf
an, dass wir unsere Mitte in Christus finden! Wir dürfen uns nicht
verirren, indem wir Menschen verherrlichen statt Christus. Christus hat
uns durch sein Wort die Taufe und das Heilige Abendmahl genau diese
Mitte gegeben. Von dort her lassen wir uns orientieren. Taufe und
Abendmahl sind nicht irgendwelche menschlichen Rituale, die wir
zwangsweise ausführen, um irgendwelche kirchliche Bürokraten glücklich
zu machen. Nein, diese Orte sind Christus selbst. Und von dort
bekommen wir Kraft für unseren Weg. Den Weg, den Christus uns von
Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr zeigt, wissen wir nicht immer im Voraus.
Aber eines wissen wir doch schon im Voraus: Für Christus ist es absolut
normal, dass wir all das, was wir empfangen haben, weitergeben. Bist du
ein normaler Christ! Dann ein wenig mehr Salz bitte!
BRÜCKEN BAUEN!
Im Umfeld unserer Brücke ist es bunter geworden. Genau gegenüber
unserer Brücke sind Wohnungen für syrische und afghanische Familien.

Darunter sind viele Kinder, die sich täglich im Hinterhof der Brücke
versammeln. Dort spielen sie im Sandkasten, oder tanken mit ihren
Eltern Sonne. Schon lange habe ich versucht, diese Kinder in die Brücke
einzuladen. Aber wer vertraut schon einen alten Mann, der Kinder
anquatscht.  So haben wir mit unseren Mitarbeitern, Franzi und
Magdalena einen besonderen Nachmittag für diese Kinder gestartet.
Bewaffnet mit Spielzeug und Seifenblasen sind wir zu den Kindern in den
Hinterhof spaziert. Und der Plan ist sofort aufgegangen. Begleitet von
unseren freundlichen Mitarbeitern, sah die Sache schon mal ganz anderes
aus. Schon nach kurzer Zeit sprachen wir uns mit Vornamen an...Und
nach einem tollen Seilsprung- Wettbewerb, war das Eis endgültig
gebrochen! Als dann die Rede vom leckeren Kuchen in der Brücke war,
brauchten wir nicht mehr zwei Mal einzuladen. Sehr bald hatten wir die
Brücke und die Hände voll. Kinder aus allen Nationen, die ganz ohne
Sorge oder Vorurteile miteinander spielen und sich kennenlernen.... So
stelle ich mir vor, sieht die Arbeit der Brückenbauer aus!
UND DAS LEBEN DER BRIDGIES GEHT WEITER
Seit 2012 sind wir nun mit den Kindern in der Brücke unterwegs. Dabei
haben wir beobachten können, wie Kinder Teenies wurden und wie aus
Teenies Erwachsene wurden. Einige unsere Kinder sind deshalb zum
Jugendclub avanciert. Und dort geht es halt nicht mehr kindlich, sondern
jugendlich zu. Für die Basteleien und die Malereien der Kinder haben die
natürlich kein Bock mehr. Und überhaupt wollen die nichts anderes tun
als nur chillen. Und doch haben wir einige der Jugendlichen zu einer
großen Radtour nach Halle begeistern können. Und wer Radfahren will,
muss natürlich auch ein Rad reparieren können. So wurde unser
Jugendclub nämlich vor einigen Wochen, eine Fahrradreparaturwerkstatt.
Und so stelle ich mir auch Brückenbauen vor!
VON FAHRADWERKSTATT ZUM KOCHTOPF
Am Mittwoch wird unsere Brücke von einer
Fahrradwerkstatt in eine Küche verwandelt.
Denn die Lebensmittel, die wir von der Tafel
bekommen, wollen auch gekocht und gegessen
werden. So hat Elizabeth 5kg Quark in den
leckersten Käsekuchen verwandelt. Und die
andere Elizabeth kam gleich in der nächsten
Woche dazu und hat den nächsten Eimer Quark
in noch mehr Käsekuchen verwandelt. Mit der
Unterstützung von Eva war die Arbeit natürlich
viel leichter! Natürlich wurde kein einziger

vL: Elizabeth Keyvar,
Eva Lindeker und
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Brocken weggeworfen. Es wurde alles verwertet. Ich musste an das
Brotwunder unseres Herrn Jesus denken. Da sagt Er nämlich zum Schluss
des Wunders etwas ganz Wichtiges: „Sammelt die übrigen Brocken, damit
nichts umkommt.“ (Johannes 6,12b). Wenn unser Gott uns so reichlich
segnet, wie Er es hier in Deutschland immer noch tut, kann das Sammeln
der Brocken sehr bald als überflüssig und kleinlich vorkommen. Auch
dann, wenn wir im Überfluss haben, gelten die Worte unseres Herrn
immer noch... „Damit nichts umkomme...“ Und damit das Abholen der
Lebensmittel, auch ohne gebrochene Fahrradgabel klappt(wie es beim
vorigen Lastenrad geschah) habe ich mir über eine ganz tolle Firma
namens „Jobrad“ ein neues Dienstrad besorgt... Das Rad steht
sozusagen im Dienst dessen, der die Worte sprach: „Damit nichts
umkomme“
EIN PREDIGTORT WIRD IN CHEMNITZ GEÖFFNET
Viele Geflüchtete, die in der Erstaufnahmestelle in Leipzig, einen
Taufunterricht im Leipziger Missionsprojekt „Die Brücke“ begonnen
konnten, sind nun in der Nähe der tschechischen Grenze umverteilt
worden. Für die meisten Flüchtlinge in Deutschland gilt die tschechische
Grenze als der letzte Schrei. Umso wichtiger ist deshalb das neue
Missionsprojekt in Chemnitz. Nachdem der Taufunterricht schon seit
einigen Monaten auch in Chemnitz Früchte getragen hat, hat die
Gemeinde Dresden nämlich einen ganz neuen Predigtort in Chemnitz ins
Leben gerufen. Dort haben wir uns am 10. Juli um 15 Uhr zum ersten
Gottesdienst zusammengefunden. Der erste Gottesdienst lief gleich multiKulti. Denn es gab reichlich persische Übersetzungen und Inhalte, die von
jedem Perser verstanden werden konnten. Maria wurde deshalb an
diesem Gottesdienst feierlich als Übersetzerin und Mitarbeiterin der
Dreieinigkeitsgemeinde in Dresden eingeführt. In der Kreherstraße 94
hat die Dreieinigketisgemeinde in Dresden, die Räumlichkeiten der Freien
Evangelischen Gemeinde zur Miete bekommen. An jedem Sonntag um
15 Uhr werden Gottesdienste auf Persisch und Deutsch dort stattfinden.
Hinzu kommt auch der Taufunterricht, um 16 Uhr an jedem Freitag. Zum
ersten Gottesdienst gesellten sich gleich etwa 60 Personen aus Leipzig,
Plauen und Dresden zu den neuen Chemnitzern. Auch Gäste aus der
Nachbarschaft waren dabei. Es war ein herrlicher Tag, der einen
wundervollen Abschluss mit dem persischen Lied Aramie Delhayie fand.
In dem Lied sangen die neuen persischen Menschen aus voller Brust
darüber, wie Gott sie durch Sturm und Wassergefahr begleitet hat und
auch in Zukunft das Ruder des Lebens in der Hand hat. Und das ist
genau die Hoffnung, die wir diesen Menschen in einer so schwierigen
Lage vermitteln wollen! So gesehen ist die Kreherstraße 94 in Chemnitz

nicht der letzte Krehenschrei, sondern der Anfang eines ganz neuen
Weges, den wir alle mit großem Gottvertrauen entgegen gehen.
Federführend hat Pfarrer Stefan Dittmer mit der Dreieinigkeitsgemeinde
in Dresden die Betreuung dieser Arbeit übernommen. Die Arbeit wird von
der Leipziger Migrantenarbeit begleitet. Am 4. September 2016 findet
dann in der Dreieinigkeitsgemeinde in Dresden die erste Taufe mit 18
neuen Christen statt. Wir wünschen viel Segen für diesen Tag und für
diese Arbeit!
TAUFUNTERRICHT AUF PODCAST
In den nächsten Wochen wird unser Taufunterricht in der deutschen-,
persischen- und englischen Sprache regelmäßig veröffentlicht. Die
Unterrichtsstunden werden auf unserer Homepage, wie auf Facebook
veröffentlicht. Auf Nachfrage gern auch über Email oder über SD-Karte
versandt. Natürlich gibt es dieselben Stunden auch ganz herkömmlich in
allen Sprachen auf Papier.
BAUCAMP
Die St. Trinitatisgemeinde lädt nun zum dritten Baucamp ein. Ganz
bewusst planen wir die BAucamps nicht nur als Arbeitseinsatz, sondern
auch als geistliche Tankstelle. Dazu kommen auch viele Gespräche und
einen Ausflug in die Leipziger Landschaft. Der Termin für das nächste
Baucamp steht fest:
Anreise: Montag, den 19. September 2016
Abreise: Freitag, den 23. September 2016
Selbstverständlich organisieren wir Schlafplatz und Verpflegung. Wer
mitmachen möchte, melde sich bitte bei Franziska Voigt über Email:
franziska@bautzner88.de
STADTTEILFEST
Am 10. September gestalten wir gemeinsam mit dem Bürgerverein in
Volkmarsdorf das nächste Stadtteilfest. Wieder werden die Kinder eine
kleine Demonstration von“ Drums Alive“ vorführen. Von der Brücke aus,
gibt es auch Angebote für Kinder und einen Kuchenstand. Helfer für das
Backen und Verkaufen sind sehr willkommen. Dazu Hugo Gevers
anschreiben: hugo.gevers@gmail.com Oder einfach anrufen:
015771663650

WICHTIGE INFORMATIONEN
GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE: sind sonntäglich um 09 Uhr 30 in
der Lukaskirche Leipzig.
Sie erreichen die Gemeinde mit der
Straßenbahn (Linie 1 Richtung Mockau) Haltestelle Hermann Liebmann
Str./Eisenbahnstr. Leipzig.
Unsere Kirche befindet sich auf dem
Volkmarsdorfer Markt: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig. Gottesdienste sind
hauptsächlich deutsch. Nach dem Gottesdienst wird der Gottesdienst
übersetzt.
VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“ Sie erreichen uns mit der
Straßenbahn (Linie 1 Richtung Mockau) Haltestelle Hermann Liebmann
Str./Eisenbahnstr. Leipzig.
Die Brücke befindet sich gegenüber der
Lukaskirche: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig.
Bibelstunde und
Sozialstunde sind jeweils mit persischer und bei Bedarf mit arabischer
Übersetzung.
BIBELSTUNDE UND SOZIALSTUNDE: jeden Mittwoch um 13h bis 19h in
der „Brücke“ Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig.
OFFENER KINDERGRUPPE: Jeden Dienstag ab 16h bis 19h in der
„Brücke“
GESPRÄCHE UM DEN KOCHTOPF: Jeden Mittwoch ab 10h
SENIORENKREIS:
im zweiwöchentlichen Rhythmus donnerstags ab 15h
ANDERE VERANSTALTUNGEN:
Gottesdienst und Unterricht in Borna: Jeden Donnerstag 15 h bis 18h im
Haus der Familie Schah Bodaghloo (An der Wyhra 37, 04552 Borna)
Unterricht in Chemnitz: Jeden Freitag um 16 Uhr in der Kreherstraße 94,
09127 Chemnitz
Gottesdienst in Chemnitz: Jeden Sonntag um 15 Uhr in der Kreherstraße
94, 09127 Chemnitz
AKTUELLE ÄNDERUNGEN: Unter der Homepage der „Brücke“
http://www.die-bruecke-leipzig.de
SPENDEN: Wenn sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen wollen,
können Sie das direkt auf das Konto der Lutherischen Kirchenmission tun:
Kto.-Nr.: 100 423 900
BLZ:
257 916 35
IBAN: DE09 2579 1635 0100 4239 00
BIC: GENODEF1HMN
Bank: Volksbank Südheide eG
Mit dem Verwendungszweck: Leipzig

اطالعات مهم
مراسم عبادت در کلیسا :هر یکشنبه ساعت  9:30در کلیسای لوکاس .شما می توانید با قطار شهری شماره  1به
سمت منطقه  Mockauامده و در ایستگاه  Hermann Liebmann Str./Eisenbahnstr.پیاده شوید
و این کلیسا را در  Volkmarsdorfer Markt: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzigبیابید.
مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم به زبان فارسی ترجمه می گردد.
مراسم ها در دفتر کلیسا  :شما می توانید برای دستیابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در باال ذکر شده است
مراجعه نمایید .برنامه های بروکه عبارتند از :کالس انجیل و امور اجتماعی به همراه مترجم فارسی و عربی.
کالس انجیل و امور اجتماعی :چهارشنبه ها از ساعت  15تا  18در دفتر بروکه
ادرس :خیابان سولیکوفا  21الیپزیگ
برنامه ویژه کودکان :سه شنبه ها  16تا 19
گروه کودکان :هر دوهفته یک بار دوشنبه ها از ساعت 16 :30:تاا17
محفل سالمندان :هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها از ساعت .15
مراسم های دیگر:
مراسم عبادت و برنا :در منزل خانواده شاه بداغلو .ادرس (An der Wyhra 37, 04552 Borna) :
کالس درس انجیل در  Kreherstraße 94, 09127 Chemnitzهر جمه از ساعت  16تا 18
مراسم عبادت در  Kreherstraße 94, 09127 Chemnitzهر یکشنبه از ساعت 15

هرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بروکه دریافت نمایید.
http://www.die-bruecke-leipzig.de

کمک های مالی:
اگر شما میل دارید فعایت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می توانید مستقیم به حساب بانکی دفتر تبلیغات
کلیسا واریز نمایید .که در صفحه اخر اطالعات به زبان المانی شماره حساب امده است.

مهاجرت تشکر نمایند .و این همان امیدی است که ما از این افراد می توانیم کسب نماییم .و بدین سان
این کلیسا و منطقه دیگر نقطه اخر دنیا برای زندگی کردن نمی باشد .بلکه شروعی دوباره برای زندگی
ای به سمت و در راه خدا .کشیش اشتفان دیتمر از کلیسای سه خدای یگانه شهر درسدن این کار بسیار
سخت را پذیرفت و مددکار این اجتماع جدید می باشد .این فعالیت ها توسط موسسه اداره پناهنده های
شهر الیپزیک حمایت می شود .در روز  14سپتمبر در کلیسای سه خدای یگانه مراسم عبادتی با غسل
تعمید  18نفر بر گزار خواهد شد .ما ارزوی برکت برای این روز و فعالیت های این اجتماع داریم.

کالس درس غسل تعمید بر روی پودکاست
در هفته های اینده کالس های درس انجیل ما به زبان های المانی  ،فارسی
و انگلیسی بصورت منظم در معرض عموم خواهند ماند .این کالس ها در
صفحه بروکه و فیسبو ک به نمایش درخواهد امد .و در صورت درخواست می
توان انها را به صورت ایمل یا سی دی ارسال نمود .و همچنین این کالس ها
به همه زبان ها برروی کاغذ نیز امده است.

مرمت کلیسا

کلیسای سه خدای یگانه شهر الیپزیگ همه را برای مشارکت در مرمت
کلیسا دعوت به همکاری می نماید .این همکاری فقط برای انجام فعالیت
های بدنی نمی باشد بلکه برای تجدید قبای روحی هم می باشد .دراینباره
جلسات و اردوهای زیادی در اطراف شهر الیپزیگ برگزار می گردد.
زمان بندی مراسم های پیشرو مرمت کلیسا:
حرکت :دوشنبه  19سپتمبر 2016
برگشت :جمعه  23سپتمبر 2016
م ا مکان خواب و دیگر مایحتاج را فراهم می نماییم .افرادی که تمایل در این
دوره را دارند به فرانسیسکا فویگت ایمل بزنند:
franziska@bautzner88.de

جشن منطقه ای شهر الیپزیک

در روز  10سپتمبر ما جشنی را با مشارکت جمع موسسه شهروندان منطقه
فولکس مارس درف برگزار می نماییم .در این روز دوباره بچه ها نمایشی با
عنوان دروم الیوه به اجرا درخواهند اورد .که به همین منظور دفتر بروکه برای
این بچه های کیک هایی درنظر گرفته که برای ان از پذیرش افراد کمک رسان
و هرچیز دیگر خوشحال می گردد .که شما می توانید به هوگو گورز ایمل یا
تلفن بزنید015771663650 : hugo.gevers@gmail.com :

کرد .همه ان کیک ها خورده شده اند و دیگر از انها حتی یک تکه کوچک نیز باقی نماند .از این رویداد
من به فکر معجزه عیسی با تکه نان ها می افتم که او در انتها
این معجزه خودش می گوید :همه ان تکه نان های کوچک را جمع کنید تا به هدر نروند .یوحنا - 6
12ب  .جایی که عیسی همیشه مثل کشورمان المان به ما برکت زیادی می دهد معموال غذاهای زیادی
اضافه می مانند که بیشتر انها روی هم می مانند .ولی ما باید این را نباید فراموش بکنیم که با توجه به
مقدار زیاد برکت خدا ما نباید کالم خدا را نادیده بگیریم .تا چیزی بی خودی ازبین نرود .و برای همین
ام ر اوردن مواد غذایی با سبد شکسته دوچرخه ام بازهم امکان پذیر می باشد چرا که ان دوچرخه برای
کالم خدا بکار گرفته می شود" مواظب باشید تا چیزی به هدر نرود" و برای همین من یک دوچرخه
جدیدی برای این عمل از شرکت جوبراد خریداری کرده ام.
یک اجتماع مسیحی در شهر کمنیتس بازگشایی گردید!
خیلی از پناهنده هایی که در چند وقت اخیر در کمپ های اولیه شهر الیپزیک زندگی می کردند و در
کالس های درس انجیل دفتر بروکه شرکت داشته اند حاال در نزدیکی مرز کشور چک تقسیم گشته اند.
برای خیلی از پناهنده های کشور دنیا زندگی کردن در مرز چک همانند زندگی کردن در نقطه ای از اخر
دنیا می باشد .بخاطر همین ایجاد یک برنامه مسیحی خاصی در شهر کمنیتس دیده می شود .بعد از
سپری شدن ماه هایی از درس های غسل تعمید در ان شهر  ،این امر ایجاب کرد که در انجا هر هفته
خطبه ای گفته شود .برای همین موضوع اجتماع کلیسای شهر درسدن این وظیفه را پذیرفته است .ما در
انجا به همراه افراد دیگر در روز  1 0یولی ساعت  15اولین مراسم کلیسایی را برپا نهادیم .در اولین
مراسم کلیسای جدیدمان اتفاقات زیبایی رخ داد .چراکه ما درانجا افراد زیادی برای مترجمی داشتیم
همچنین ماریا در این روز بع نوان یک همکار دفتر بروکه نقش مترجم را به خوبی ایفا نمود .در خیابان
کرهر 94کلیسای سه خدای یگانه شهر درسدن یک سالن بزرگی از کلیسای ازاد شهر کرایه نموده است و
در هر یکشنبه مراسم عبادتی به زبان المانی و فارسی برگزار می گردد .در ساعت  16هر جمعه کالس
درس غسل انج یل برگزار می گردد .در اولین روز مراسم عبادت نزدیک به  60نفر از شهر های الیپزیک ،
پالون و درسدن برای پشتیبانی انها در انجا جمع شده بودند .حتی همسایه های اطراف کلیسا هم در ان
مراسم شرکت داشتند  .ما در ان روز یک مراسم زیبایی داشتیم که در اخر با یک سرود فارسی زیبا
(ارامی دلها) به پایان رسید .ایرانی های مسیحی این سرود را با صدای بلند و از ته قلبشان خواندن و
بدین ترتیب قصد داشتند تا با این کار از خدای خودشان بابت همراهی و مراقبت در این راه سخت

درست کردن پلی بسوی دیگران
در اطراف دفتر بروکه اد م های مختلفی از کشورهای زیادی وجود دارند .درست در روبه روی دفتر ما
خیلی از خانواده های سوریه ای و افغان زندگی می کنند که بچه های انها هر روز در پشت دفتر ما جمع
می گردند و بازی می کنند .و یا با والدین خودشان افتاب می گیرند .من از مدت های زیادی تالش می
کنم ک ه این بچه ها را به دفتر خودم دعوت کنم ولی همه می دانیم که امروزه چه کسی به حرف های
یک پیرمرد اطمینان می تواند بکند .برای همین من به همراه همکارهای دفترم فرانسی و ماگدالنا یک
برنامه ای برای بعد از ظهر انها تدارک دادیم .ما با اسباب بازی های فراوان و دستگاه تولید حباب به سوی
انها در پشت دفتر بروکه رفتیم .و در یک لحظه کوتاه نقشه ما به سرانجام رسید .و دیگر بچه ها ما را با
نام کوچک صدا می زدند و دیگر یخ مابین ما ذوب شده بود و وقتی که انها صحبت از کیک را شنیده
بودند به یکباره همه به داخل دفتر امدند تا تکه ای از ان را داشته باشند .از ان به بعد ما دیگر نیاز نبود
که برای پذیرایی بچه ها چند بار انها را صدا بزنیم  .انها از همه ملیت ها هستند بدون اینکه از هم ترسی
یا احساس غریبی بکنند با هم بازی می کنند و با همدیگر اشنا می شوند .من می توانم بدین گونه
درست کردن یک پل به سوی دیگران را مجسم بنمایم.
زندگی بریدگیس ادامه خواهد داشت!
از سال  2012ما برنامه های زیادی برای بچه ها داریم .در این راه ما مشاهده گر این بودیم که چطور
بچه ها پا به دوران نوجوانی می گذارند .بخاطرهمین خیلی از بچه های مان به کلوپ جوانان می روند و
در انجا دیگر کارهای بچه گانه انجام نمی دهند بلکه فعالیت های جوانان انجام می دهند .انها دیگر برای
درست کردن کاردستی و نقاشی حوصله ندارند .انها کاری نمی خواهند بکنند جز اینکه جایی برای
خودشان راحت بشینند و لذت ببرند .ولی ما توانستیم نظر تعدادی از جوانان گروه را به یک تور
دوچرخه سواری بسوی شهر هاله جلب کنیم و بدین ترتیب هفته پیش در دفتر بروکه به یک تعمیرگاه
بزرگ دوچرخه تبدیل شده بود .ما توانستیم بدین ترتیب پلی دیگر به سوی این افراد ایجاد نماییم.
از برنامه تعمیر دوچرخه تا اشپزی همگانی!
در روز چهار شنبه دفتر ما از یک کارگاه دوچرخه سواری به یک اشپزخانه
همگانی تبدیل شده بود .بخاطر اینکه ما قصد داریم تا مواد غذایی که از
موسسه خیریه دریافت می کنیم بپزیم و ان را میل نماییم .بدین ترتیب
خانم الیزابت هفته گذشته  5کیلو خامه سفت را در یک کیک مخلوط کرد
و با ان کیک پنیری خوشمزه ای درست کرد .و هفته بعد یک خانم الیزابت
دیگر با باقی مانده ان خامه سفت یک کیک پنیری خوشمزه دیگری درست

vL: Elizabeth Keyvar,
Eva Lindeker und
Elizabeth Hermann

یه مقدار نمک بیشتر لطفا!
یه مقدار نمک بیشتر لطفا  .وگرنه اصال غذا مزه نمی دهد .وقتی که در اینجا عیسی ما را با نمک این دنیا مقایسه
می کند ما اجازه نداریم که خودمان را با هر چیزه دیگر مواد غذایی که می تواند مفهوم خاصی را داشته باشد
مقایسه کنیم  .این ها اصال منظور عیسی نبوده اند .حال مقایسه نمک از کجا سرچشمه می گیرد  :از ان جایی که
مقدار کمی از نمک باعث تغییر مزه کلی یک غذا می گردد .و عیسی هم دقیقا به همین موضوع اشاره کرده است
چرا که یک ادم مسیحی می تواند در جهان خود اثر خیلی زیادی بر روی دیگران داشته باشد .و بدین ترتیب دین
مسیحیت بسیار گسترش پیدا خواهد کرد و نه خود شخص ما مسیحیان .ولی متاسفانه مسیحیان همیشه این
تفاوت بسیار ظریف را نمی توانند بخوبی بشناسند .ماجرا به این ترتیب بود که ان زمان ها مسیحیان با یک حس
متکبرانه ای خود را در جمع دیگران می دیدند و انها خودشان را به وسیله اهرم های زیادی به یک مسیحی خیلی
با ایمان تبدیل می کردند .و یا با برقراری قوانین مختلف سخت مسیحی خودشان را در عذاب قرار می دادند .همه
اینها باعث این می گردد که مثال در یک غذا نمک زیادی بریزیم که خیلی شور می گردد .و این باعث می شود که
یک مسیحی خودش را در همه وجه ها خراب نماید و دیگر ان چهره درونی و بیرونی مسیحی گونه خود را از
دست بدهد .در اینجا مهم این است که مقدار ظرف نمک خودمان را از عیسی دریافت نماییم و نه مقدار ان را
خودمان تعیین کنیم .در طول تاریخ مسیحیانی از این قبیل افراد که اینجا گفته شد زیاد داشته ایم .انها در طول
زندگی شان بجای اینکه خواست عیسی را بجا بیاورند اعمال خودشان را نشان دادند .و اینگونه افراد تا به امروز نیز
وجود دارند .در خیلی از کشور های جهان مسیحیان زیادی هستند که از روی خواست خدا زندگی می کنند و
میمیرند .که در ان حالت نمک دنیا به حساب می ایند .انها با این کارشان این را نشان و ثابت می کنند که انها یک
زندگی سخاوتمندانه ای را در نزد عیسی کسب نموده اند  .و در این حالت مرگ دیگر نمی تواند ما را به وحشت
بی اندازد .چرا که ما خودمان را همیشه در پناه و مرکز عیسی پیدا خواهیم کرد .ولی در اینجا ما اجازه نداریم که
خودمان را بیشتر از دین مسیحیت باال کشیده و نمایان تر کنیم .عیسی به ما کالم خودش و غسل تعمید و مراسم
نان و شراب را داده است تا ما در مرکز او قرار بگیریم .و از انجا ما خودمان را در عیسی می توانیم پیدا بکنیم.
غسل تعمید و مراسم نان شراب را ما انسان ها به عنوان یک مراسم انسانی که خودمان درست کرده باشیم را
مراسم های سنتی نمی بینیم که ما ب ا انجام انها خودمان را یک مسیحی خوش بخت بدانیم .نخیر در اینجا فقط
عیسی وجود دارد و در انجا ما نیروی کافی خودمان را برای پیمودن راهمان کسب می کنیم .راهی که هر روز و یا
هر سال عیسی به ما نشان می دهد و از فردای ان روز خبر نداریم .ولی این را به خوبی می دانیم که عیسی این را
به خوبی درک می کند که ما هرچیزی را که از او می گیریم به افراد دیگر انتقال می دهیم .عیسی در اینباره هیچ
دودلی را از خود نشان نداده است .به عبارت دیگر :مسیحیان در این دنیا به همه ایمان و محبت را ارزانی می دارند
و به ان را انتقال می دهند .و این کامال یک ادم معمولی و یک مسیحی معمولی می باشد  .حال ایا تو دوست داری
یک مسیحی معمولی باشی .پس یه مقدار نمک بیشتر!

پس شما نیز در خود نمک داشته

کتابچه سال چهرومین
2016

جمله نمک دنیا بودن بیشتر شبیه به این مفهوم را
دارد که یک نفر قصد تغییر دادن دنیا را دارد.
عیسی در اینجا مقایسه خوبی با نمک
می نماید :موضوع این نیست که کسی در دنیا چه
چیزی را تغییر می دهد بلکه مهم ان است که ما را
یک مسیحی بتواند کامال تغییر بدهد .یک نمک
نمی تواند به تنهایی چیزی را با نمک کند .با نمک
بودن یعنی همانند یک مسیحی ای که عیسی را
پیروی می کند .هر چیزه دیگری به غیر از این باعث
شور کردن یک سوپ می گردد .در دفتر بروکه ما
میل داریم ان نمکی را که عیسی به ما می دهد
را به همان اندازه برروی زمین اثر داشته باشیم .نه
خیلی زیاد و نه خیلی کم .مطالب بیشتر را می
توانید در ادامه بخوانید.

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

نمکی یا شوربودن!
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