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Wo aber der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit (2. Kor. 3,17)

ENDLICH FREI!
Während wir in Deutschland frei
Gottesdienste halten können, müssen
andere Christen auf der Welt sich in
geheimen Verstecken treffen. Manche
von ihnen sitzen gar jetzt hinter Gittern
und werden gefoltert oder getötet. Dabei
sind die von Menschen gemachten
Gefängnisse kein Vergleich mit der viel
größeren Gefangenschaft, die in unseren
Köpfen und Herzen steckt. Wie werde ich
frei vom Albtraum der Sucht? Wie werde
ich frei von den bösen Gedanken, die
mich ständig belasten? Ja, gibt es
überhaupt die Möglichkeit, dass ich
wieder frei aufatmen kann, hoffen kann
und glauben kann? Es gibt einen Ort, wo
wir das können. Lesen Sie weiter von der
Freiheit, die der Heilige Geist uns
schenkt.

AN DIE FREIHEIT GLAUBEN
In Indien oder Thailand setzt man Elefanten für die Arbeit ein. Es ist
schon ein faszinierendes Bild, so ein riesen großes Tier zu beobachten,
wie es sich mit absolutem Gehorsam einem kleinen Mann unterordnet,
der den Elefanten mit einem noch kleinerem Seil kommandieren kann.
Die Elefanten kann man nur so behandeln, weil man ihnen schon als
Kinder eingeimpft hat, dass man sich gegen das Seil nicht wehren kann.
So lernt der Elefant als Kind, dass es absolut keinen Sinn macht, gegen
die Kette oder das Seil zu kämpfen. Und was die Elefanten als Kinder
gelernt haben, vergessen sie nicht und denken auch als erwachsene
Elefanten, dass sie wehrlos gegen die Macht eines kleinen Seils und eines
kleinen Mannes sind. Obwohl sie in Wirklichkeit als erwachsene Tiere mit
Leichtigkeit alle Ketten von sich werfen könnten. Eine einzige Lüge hält
die Elefanten also gefangen! Nur weil diese Elefanten gelehrt wurden an
diese Lüge zu glauben, funktioniert die Lüge. Wenn die Elefanten
begreifen würden, dass sie einfach einmal kräftig gegen das Seil treten
müssen, um frei zu werden, würden sie mit Leichtigkeit davonlaufen
können. Da mag der einer oder andere denken, dass die Elefanten halt
ziemlich doof sein müssen. Sind wir Menschen aber besser? Bei uns
Menschen ist es ja ganz genau so! An wie viele Dinge glauben wir
einfach ganz fest und können deshalb nie frei sein? Wie viele Dinge kann
man einfach nicht tun, nur weil man es noch nie probiert hat? Wie viele
Menschen werden durch Propaganda oder durch andere Lügen gefangen
gehalten, oder müssen sich einer menschenfeindliche Ideologie
unterordnen? Selbst in unseren Beziehungen miteinander ist das so. Ein
Ehepartner glaubt einfach ganz fest daran, dass sein/ihr Partner nicht
mehr zu ändern ist. Und unser Verhalten in unseren Beziehungen wurde
uns schon von Kindheit eingetrichtert, sodass die gleichen Fehler immer
wieder passieren. Damit sind wir in unserem Tun und Handeln, wie in
Beton zugemauert. Wir können uns nicht ändern, weil wir nicht daran
glauben können! Zu fest und sicher ist die Gefangenschaft, die zu
unserem Alltag und zu unserem Denken gehört. Somit müssen wir
ohnmächtig, traurig und ohne Hoffnung durchs Leben gehen! Dabei
könnte es uns so viel besser gehen! Im Reden des Apostels Paulus ging
es immer wieder darum, die jungen Christen daran zu erinnern, dass sie
durch Jesus Christus von solchen Ketten frei sind! Unser Leben muss
absolut nicht so bleiben, wie es bisher war. Für uns Christen gibt es die
übernatürliche Möglichkeit, dass sich der natürliche Gang der Dinge um
180 Grad ändern kann. Wir können frei sein! Aber das ist nicht einfach
so. Wenn die Erziehung der Elefanten sie in Gefangenschaft halten kann,
dann gibt es viel stärkere Ketten, die uns Menschen gefangen halten. Da
reicht es absolut nicht nur unser Denken ein wenig zu korrigieren. Nicht

nur unsere Vergangenheit und nicht nur unsere Erziehung lasten schwer
auf uns. In unseren Gliedern herrscht die Sünde, die uns seit Adam und
Eva ganz automatisch nur noch Sünde, Satan und Tod beschert hat.
Gegen derlei Dinge ist nicht zu gewinnen. Weder durch positives Denken,
noch durch unsere vermeintlich guten Taten. Und doch kann alles anders
werden. Es kann anders werden, weil Christus durch den Heiligen Geist
genau gegen diese Dinge gesiegt hat. Und wenn der Heilige Geist in uns
wohnt, können wir glauben. Wir können auch die schlimmsten Feinde
einfach, bei Seite legen und mit großer Freude aus Christus heraus leben.
Oh welch eine Freude, wenn wir in unseren Gliedern nicht mehr die
Werke des Satans, sondern die Werke des Heiligen Geistes entdecken.
Endlich frei sein! Ja, das geht überall, wo Christus mit seinem Geist da
ist, geht das! „Komm Heiliger Geist!“
EIN GROßES SPEKTAKEL VOR DER LUKASKIRCHE
Rolf Becker gehört zum Urgestein in Leipzig und Halle. Und ist als solches
auch noch weltberühmt geworden.
Schon seit Jahren ist er dabei das
Spektakuläre zu inszenieren.
Alles natürlich mit dem einen Ziel:
größtmögliche Aufmerksamkeit zu
erreichen! Im sächsischen Land ist
er auch als „Drehorgel-Ralf“
bekannt und gibt sich gern als
Narren aus. Dennoch, wie uns sehr
bald klar wurde, ...ist Ralf Becker
ein durchaus nachdenklicher
Mensch, der sich auch noch in so
manch anderes Land außer
Sachsen gut auskennt. Nach
seinen eigenen Worten: „Die
brauchen zwischen Zimbabwe und
Zappendorf immer eine Sau, die
Ralf Becker bei seinem
sie durchs Dorf jagen können.“
Werkzeug. Foto: K.Richter
Und mit diesem Ziel ist er sogar
schon mit dem Trabi in den Iran gedüst. (Dazu darf man auch gern sein
Buch lesen: „Nicht ohne meinen Trabi“) Aus einem Trabi sieht die Welt
doch noch mal ganz anders aus, als aus einem Reisebus. Und was man
anders sieht, will man anderen Leuten weitersagen. Und mit Bildern und
spektakulären Dingen horchen die Menschen doch eher auf einem, als
wenn man einen Vortrag liefern würde.....Von „Drehorgel-Ralf“, wage ich
zu behaupten, können wir uns bei kirchens durchaus eine Scheibe

abschneiden 
Und in diesem Sinne waren wir in der Brücke auch mit
„Drehorgel Ralf“ unterwegs. Er musste einfach mit seinem ganzen KlimBim her, damit wir ein gemeinsames Spektakel anrichten! Das alles im
Rahmen des diesjährigen Stadtteilfestes in Volkmarsdorf-Leipzig, das am
10. September
stattfand. Und nicht
nur beim Stadtteilfest
sollte „DrehorgelRalf“ dabei sein,
sondern auch in der
Lukaskirche selbst.
DA mussten wir
natürlich ein wenig
tricksen, damit das
Ganze auch, nach
Rolf Beckers Worten,
spektakulär und für
die Medien
Ziel geschafft! Ralf Becker mit der längsten
interessant sein
Krawatte der Welt
würde. Ralf Becker
würde im Rahmen
des Stadtteilfestes einen Versuch machen, ins Guinness Buch der
Rekorde zu gelangen. Er würde als Dorfnarren, die längste Krawatte der
Welt in den Kirchturm der Lukaskirche hochtragen und von dort wieder
herunterhängen lassen. Das alles hat er mit großem medialem Interesse
und vor allem mit großem Interesse vom Stadtteil tatsächlich geschafft.
Das Bild spricht für sich!
Das Stadtteilfest wurde von der Brücke, vom Bürgerverein Volkmarsdorf
und von der LWB(Leipziger wohnungs- und Baugesellschaft mbh)
organisiert. Die Kinder von der Brücke konnten wieder, wie schon so oft,
mit einem Angebot von
„Drums Alive“
begeistern. Beim
„Drums Alive“ wird ein
rhythmischer Tanz
vorbereitet. Dabei wird
kräftig auf
Gymnastikbällen
herumgeballert. Das
Publikum war hin und
weg! Dazu haben
unsere persischen

Kinder auf dem Radtaxi

Gemeindeglieder einige persische Lieder gesungen, die mit großem Beifall
begleitet wurden. Für die Kinder auf dem Platz gab es ein richtiges
Fahrradtaxi, das den ganzen Nachmittag begeistert hat. Natürlich gab es
auch eine herrliche Tasse Kaffee mit dem Kuchen, der von unserer KochGruppe vorbereitet wurde. Der ganze Tag wurde dann mit einem Konzert
von dem Chor der SELK „Ostinato“ abgeschlossen.

BAUCAMP
Während dieser Zeilen geschrieben werden, wird gearbeitet, geplant,
gelacht, gebetet, diskutiert und auch einfach geplaudert. Wir reden vom
3. Baucamp der St. Trinitatisgemeinde, das gerade jetzt auf Hochtouren
ist. Vielen Dank allen Helfern!

KINDERNACHMITTAG FÜR ALLE
Kindernachmittag bedeutet, dass
wir für Kinder aus der Gemeinde
und für Kinder aus der Brücke ein
gemeinsames Angebot vorbereiten.
Jetzt sind wir schon das dritte Mal
zusammen gewesen und es hat sich
eine tolle Gemeinschaft entwickelt.
Wir freuen uns schon auf den
nächsten Kindernachmittag am 26.
November

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 15 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 15تا 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.

با ریتم این نوع موزیک ادم می تواند رقص خوبی را انجام بدهد .که این کودکان نیز بخوبی با ان
رقصیدند .در کنار این مراسم برادر و خواهرهای ایرانی ما سرود زیبایی را اجرا کردند که با
دست زدن دیگران همراه بود .در این جشن افراد زیادی می امدند و می
رفتند .برای خوشحال کردن کودکان این مراسم  ،یک دوچرخه ای با گاری وجود داشت که انها
می توانستند سوار ان بشوند و راننده انها را بگرداند .انها از این بابت تاهنگام غروب افتاب خیلی
خوشحال بودند.البته هم افراد اشپز ما هم قهوه و کیک های زیادی را برای این جشن اماده کرده
بودند .این مراسم با اجرای کنسرتی از گروه موسیقی کلیسای زلک به پایان رسید.

امور سازندگی
در مابین این همه گزارش ها هم کارهای زیادی در زمینه ساختمانی و تعمیرات انجام می شود که
در پی ان بحث و گفتگو و برنامه ریزی و خواهش های زیادی می شود .اینجا صحبت از برنامه
سوم تعمیرات کلیسای مان یعنی اجتماع سه خدای یگانه است که در دست اجرا می باشد و ما از
همه افرادی که در این راستا کمک می کنند کمال تشکر را داریم .این تصاویری که میبینید نیز
گویای همه این فعالیت ها می باشد.

ماشین ترابی به یک شکل دیگری دیده می شود نسبت به ان که ادم با یک اتوبوس سفری  ،به
مسافرت برود .و چیزی که ادم بصورت متفاوت می بیند را دوست دارد که ان را به همان طریق
با صدای بلند بازگو کند .و ادم می تواند با عکس ها و وسایل خیلی جالب مردم را به سمت
خوداش بکشاند تا اینکه
بخواهد یک مقاله ای را به
اجرا دراورد .من می توانم
این را بگویم که ما با ایشان
توانستیم یک مراسم خوبی
را در جلوی کلیسای مان
تجربه کنیم  .و بر این اساس
او با تمام تجهیزات سرگرم
کننده خودش به سوی ما امد
جایی که ما در مراسم
سالگردمان در این قسمت از
شهر در  10ماه سپتمبر
برگزار کردیم .او درنظر
داشت با انجام کاری نام خودش را درکتاب گینس به ثبت برساند  .او قصد داشت با بستن بلندترین
کراوات در بام ساختمان کلیسا لوکاس بیاستد و دوباره ان را به پایین پرت نماید و رکورد جدیدی
را بر جا گذارد .ما هم می توانیم این تفکر و ایده ایشان را در کلیسا به همراه داشته باشیم .ما می
توانیم با بهره گیری کمی از ترفندهایی با اشکال زیبا  ،ایده های ایشان را در بین خودمان پیاده
نماییم .او این کار را با تمام
انگیزه و اشتیاق به اتمام رساند.
و این عکس مذبور حکایت از
این موفقیت او دارد.
این مراسم سالیلنه توسط دفتر
بروکه  ،موسسه بخش فولکس
مارسدرف و شرکت ساختمانی
گردید.
برگزار
الیپزیک
کودکان دفتر بروکه توانستند
دوباره با اجرای موسیقی
"درومس الیو" قافل گیر بشوند

همینگونه می باشد که در یک دام بسیار محکم افتاده ایم .و در انجا فقط تغییر
کمی از افکار ما به ما کمکی نخواهد کرد .فقط زندگی گذشته و نوع تبیت ما باعث رنج ما در این
دنیا نمی باشد .در سرشت ما انسان ها این گناه است که شیطان و مرگ باعث ان گشته اند که ما
از طریق ادم و حوا انها را به ارث برده ایم و دائم باخودمان به همه جا می کشانیم .و برای پیروز
شدن به ان ما نمی توانیم با تفکر افکار نیک و انجام کارهای خوب به ان دست یابیم .ولی این می
تواند به راحتی توسط روح القدس و عیسی مسیح انجام پذیرد چراکه او برهمه انها پیروز گشته
است و وقتی که روح القدس در ما قرار دارد ما می توانیم به ان ایمان داشته باشیم .ما می توانیم
حتی بزرگت رین دشمن خود را در زندگی کنار بزنیم و از شادی که از عیسی دریافت می کنیم
دوباره زندگی نماییم .این چه خوشنودی می تواند باشد که ما دیگر در جسم و روح خودمان افکار
و رفتار شیطانی نداشته باشیم و فقط مرام عیسی را در خود نگه داریم .و باالخره این انسان ازاد
می شود بله این امر اتفاق می افتد جایی که عیسی با روح القدس در انجا باشد .بله این امکان پذیر
است  .پس ای روح خدا در نزد ما بیا!
انجام یک عملیات خیلی متفاوت در جلوی کلیسای لوکاس
رولف بکر شخص زمین شناسی در شهرهای الیپزیک و هاله می باشد او از طریق فعالیت های
خود به شهرت جهانی رسیده است .چراکه او
کارگردانی یکی از برنامه های محبوب را انجام
می دهد .و هدف ان برنامه تنها رسیدن به
متوجه کردن افکار ادم ها به یک چیز می باشد.
او در شهرهای شرق المان به ادم دورگرد با
یک جعبه موسیقی  ،مشهور است که او خودش
را به دلقک بازی می زند .و همچنین
همانطوری که برای ما اشکار می شود او
شخصی است که درباره خدا و جهان خیلی تفکر
می کند .طبق گفته های او که می گوید " :انها
برای پیمودن بین کشور زیمباوه تا تساپن دورف
نیاز به یک خوک ماده دارند تا او از میان این
روستا بود" او می خواهد با این گفته توجه همه
را به خود جلب کند .و برای همین موضوع او
با ماشین ترابی خودش به ایران سفر می کند.
در اینجا باید ادم کتاب او را که با عنوان بدون ماشین ترابی من  ،را خواند  .دنیا از دریچه یک

ایمان داشتن به ازادی
در هند یا تایلند از فیل ها برای کارکردن استفاده می کنند .ما در این جا یک تصویر غیر قابل
باور را در رابطه با ما بین فیل ها و صاحبانشان می بینیم .که چطور فیل ها با ان جثه بزرگشان
و با یک طناب بسیار نازک  ،گوش به فرمان صاحب خیلی کوچکتر از خودشان می باشند .ادم
می تواند با این فیل های بزرگ این کار را بکند چراکه در زمان بچگی فیل ها  ،انها با یک طناب
نازک بسته شده اند بطوری که نتوانند ان را پاره کنند .و بدین ترتیب ان فیلها از زمان کودکی یاد
می گیرد که دیگر انها هیچ شانسی در برابر پاره کردن ان طناب ندارد .و چیزی که انها در
کودکی یاد می گیرند را فراموش نمی کنند .و در بزرگسالی هم به این اعتقاد دارند که انها نمی
توانند ان طناب بسیار نازک را هیچ وقت پاره کنند .درواقع ما این را می دانیم که ان فیل با یک
حرکت بسیار راحت می تواند ان زنجیر را پاره نماید .و او تنها فقط با یک حقه ای است که
گرفتار ان شده است .بخاطر اینکه این فیل ها یاد گرفته اند که به این حقه ها اعتقاد داشته باشند .و
این چنین است که یک حقه عملی می شود .و اگر این فیل ها بدانند که انها می توانند این طناب را
با یک حرکت ساده پاره کنند هر چه زودتر این کار را انجام می دهند .امکان دارد یک یا چند نفر
از ماها بگوییم که چقدر این فیل ها احمق هستند ولی ایا ما انسان ها از انها بهتر هستیم؟ در پیش
ما انسان ها هم همینگونه است .ما به چیزهای دروغین اعتقاد داریم و نمی توانیم از انها رهایی
یابیم .چه کارهایی که ما انسان ها انجام نداده ایم زیرا ما انها را امتحان نکرده ایم؟ چند نفر از
انسان ها بر اثر تبلیغات و یا وعده های دروغین گرفتار شده اند و یا بایستی تحت نظریه های بی
اساس افراد دیگر زندگی کنن د؟ حتی در بین رابطه های ما هم همینگونه می باشد .مثال یک زن و
یا مردی در رابطه شان به این معتقد هستند که نمی توانند همسر خودشان را تغییر دهند بطوری
که در ارتباطاتمان با هم دیگر دوباره ان اشتباهاتی که در دوران کودکی انجام می دادیم را یک
باره دیگر نیز در بزرگسالی تکرار می کنیم و انها همیشه اتفاق می افتند .بطوری که ما محدوده
فعالیت ها و رفتارهای مان را هم انند یک دیوار بتنی به یک شکل دراورده ایم و ان را نمی توانیم
تغییر دهیم .ما نمی توانیم خودمان را تغییر دهیم برای اینکه ما نمی توانیم به ان اعتقاد داشته
باشیم .و بدین ترتیب ما اسیر افکار و رفتارهای بد خودمان هستیم که در طول روز به ان
گرفتاریم و از ان توان ازاد شدن نداریم و بایستی طول مسیر زندگی مان را در ان بدون امید و
قدرت و خیلی غمگین بپیماییم .ولی ما می توانیم به یک جور دیگر زندگی نماییم جایی که پولس
رسول به م سیحیان نوکیشه این را همیشه می گوید که  :شماها می توانید از طریق عیسی مسیح از
این زنجیرهای افکارتان رهایی یابید .زندگی ما نباید به همین طریقی که تا به امروز بوده باقی
بماند برای ما مسیحیان یک راه حل ماوراطبیعت وجود دارد که ما می توانیم توسط ان زندگی مان
را  180درجه تغییر دهیم .ما می توانیم ازاد باشیم ولی به همین سادگی هم نمی باشد .وقتی که
نوع تربیت فیل ها ان ها را محکم در بند کشیده است برای ما انسان ها نیز
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گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ
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در زمانی که ما مسیحیان در المان به صورت ازادانه
مراسم عبادت را در اینجا برگزار می کنیم خیلی از
مسیحیان کشورهای دیگر بایستی مخفیانه مراسم عبادت را
برگزار کنند .بعضی ها هم پشت میله های زندان هستند که
درحال شکنجه شدن هستند و یا در انتظار حکم اعدام .و
در انجا تفاوتی را نمی توان یافت بین ادم هایی که جرم
های گوناگونی را مرتکب شده اند و با مسیحیانی که فقط
می خواهند ازادانه مراسم عبادتی را برگزار کنند .چه
زمان من از تحت تعقیب قرار گرفتن ازاد می شوم؟ چه
زمان من از فکرهای عذاب اور که مرا همیشه اذیت می
کنن د رهایی می یابم؟ ایا زمانی وجود دارد که من دوباره
بتوانم به اسانی نفس راحتی بکشم و امیدی و ایمانی داشته
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باشم؟ یک جایی وجود دارد که ما می توانیم در انجا ازاد
بمانیم .لطفا در ادامه  ،مطالب زیر را بخوانید تا پی ببرید
که چگونه روح خدا ان را به ما هدیه می دهد.
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