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WARTEN!
So lange haben wir auf den erweiterten
Katechismus auf Farsi gewartet. Jetzt ist
er da! Ein Geschenk vor Weihnachten!
Und jetzt schauen wir mit den vielen
persischen Gemeindegliedern und allen
Christen
auf
der
ganzen
Welt
hoffnungsvoll in die Zukunft: Möge
Gottes Wort viel Frucht bringen! Die
Früchte werden wir erst dann in aller
Fülle
erkennen,
wenn
Jesus
wiederkommt!
Ja, Jesus Christus ist
Mensch geworden. Und er kommt
wieder! Um das Warten geht es in der
letzten Ausgabe der Brücke 2016. Und
von einem hoffnungsvollen Ausblick in
das Jahr 2017 können Sie hier auch
lesen.

WARTEZIMMER
Immer muss alles so schnell gehen! Schnelle Internetverbindung,
schnelle Züge, schnelle, Autos, schnelle Flugzeuge, schnelle
Lieferungen...die Liste ist endlos. Deshalb ist es uns Heutigen umso
unzeitgemäßer und widersprüchlicher ein Zimmer extra dafür
einzurichten, zu warten! Aber man merkt gleich folgendes, wenn man in
ein solches Zimmer eintritt: Keiner möchte gern hier sein. Für jeden in
einem solchen Wartezimmer ist es eine absolute Qual einfach nur da zu
sitzen und zu warten. Und wenn man nicht einmal die Handys anschalten
darf, wird es zur reinen Tortur. Deshalb müssen die Menschen in solchen
Wartezimmern extra mit ruhiger Musik und einer harmonischen Kulisse
beruhigt werden, damit sie nicht ganz verrückt werden. IN so einem
Wartezimmer wird einem schon klar, dass wir modernen Menschen ein
riesiges Problem mit dem Warten haben. Ich habe mich gefragt, ob
dieses Problem nicht nur ein Symptom für ein noch viel größeres Problem
sein könnte. Nämlich, dass wir Menschen eigentlich gar nicht mit uns
selbst allein sein können. Deshalb brauchen wir ständig kleine
elektronische Hilfsmittel, um uns abzulenken und die Zeit zu vertreiben.
Das geht aber nicht nur uns modernen Menschen so. Als Moses das Volk
Israel zu lange im Wüstenwartezelt hat warten lassen, hatten die
natürlich noch keine Handys, womit sie sich beschäftigen konnten.
Deshalb musste das goldene Kalb her, womit sie sich derweil beschäftigen
konnten. Das goldene Kalb sollte den verschwundenen Moses und den
unsichtbaren Gott ersetzen.
Für Gott ist Zeit überhaupt kein Problem. Gott hat Zeit und Gott kann
richtig lange warten. Das sehen wir schon daran, dass Er diese unendlich
lange menschliche Geschichte mit uns Menschen so lange aushält. Und
wenn wir die Bibel lesen, merken wir sofort, dass die Propheten und
Heiligen Gottes etwas von diesem sehr langen Atem mitbekommen
haben. Sie alle haben die Gabe lange zu warten...unendlich lange. Sie
warten auch dann noch, wenn es so aussieht, als hätte Gott sie längst
vergessen. Und die Zeit des Wartens ist bei denen gar nicht so wie in
unseren modernen Wartezimmern, dass man sich ständig etwas
Künstliches herbeiziehen muss, damit einem die Zeit nicht zu lang wird.
Nein, die Wartezeit hat einen tiefen Sinn und wird mit Gott selbst gefüllt.
Nicht mit Ersatzgöttern, wie das goldene Kalb eines war, sondern mit der
Person Gottes selbst! Und dieses Warten ist überhaupt kein gelangweiltes
Däumchen Drehen. Das spüren wir auch aus dem Psalmwort des
Dezembermonats 2016:

Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die
Wächter auf den Morgen

Ein wunderschönes Bild. Die Wächter, wie sie ganz ohne Handys und
Digitaluhren auf die ersten Strahlen der Sonne warten. Und wenn die
Dämmerung schimmert, beginnen sie schon mit den Füßen zu scharren.
Sie freuen sich auf die ersten wärmenden Strahlen der Sonne! Wir sind
gerade mitten in der Adventszeit! Die ersten Kerzen sind angezündet. Das
erste Licht leuchtet in der Finsternis. Der Heilige Geist, der in uns ist,
schaut aus, sehnt sich, hofft. KOMM HERR JESUS! KOMM BALD! Und
gerade, wenn überall um uns herum, das Chaos und das Böse zunimmt,
wissen wir es: Diese Zeichen sind ja genau die Vorboten, die Jesus
vorausgesagt hat. ER kommt bald. Der Heilige Geist in uns sehnt sich,
stöhnt und betet mit uns. Hält uns immer wieder den Herrn Jesus vor: Er
ist es, auf den wir warten. Nicht wie die Wächter auf den Morgen. Mehr
als die Wächter auf den Morgen! Hugo Gevers

DIE VORSTELLUNG DES NEUEN KATECHISMUS AM BUSS UND
BETTAG 16.11.2016 IN LEIPZIG
Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, diesen Katechismus zu übersetzen
und zu drucken. Das alles konnte durch unsere fleißigen Übersetzer und
durch die Unterstützung von Lutheran Heritage Foundation unserer
Schwesterkirche Missourisynod(Insbesondere durch eine Einzelspende
aus Mission Central Mapleton IA) gemacht werden. Der kleine
Katechismus auf
Farsi mit einem
deutschen
Anhang
ist
besonders gut als
Hilfsmittel
für
solche
Pastoren
gedacht,
die
keinen Übersetzer
haben.
Die
einfache
didaktische Form
mit Frage und
Antwort hat sich
Matt Heise von Lutheran Heritage
in diesem Kontext
Foundation(Links) hat denselben in Leipzig wie in
als
hilfreich
zahlreichen anderen Gemeinden in Deutschland und
erwiesen.
darüberhinaus vorgestellt und verteilt.
Besonders
weil
die deutschen Pfarrer die deutsche Frage genau mit der persischen Frage
und Antwort zusammenbringen können.

Der Katechismus kann ab sofort bei uns bestellt werden.
KATECHESEN AUF DEUTSCH/FARSI UND ENGLISCH
Zusätzlich darf man auch sofort Katechesen von unserer Homepage
abrufen. Die Katechesen sind bereits in drei Sprachen ausgearbeitet
worden und sind sowohl als Audio als auch als Text abrufbar. Die
Katechesen werden fast wöchentlich erweitert und beziehen sich auf den
obengenannten Katechismus.
http://www.die-bruecke-leipzig.de/taufunterricht.php

BENJAMIN FRIEDRICH –PRAKTIKUM IN LEIPZIG

Vikar Benjamin
Friedrich ist in der
Gemeinde Groß
Oesingen
aufgewachsen und
hat während seines
Vikariats das
missionarischdiakonische
Praktikum in dem
Verein der
Lutherischen
Kirchenmission
„Die Brücke“ und
in der

Vikar Friedrich bei der praktischen Arbeit mit
Kindern in der Brücke.
St. Trinitatisgemeinde absolviert. Vikar Friedrich hat in seiner Gemeinde in
Groß Oesingen schon sehr Freude an Kinderarbeit, Jugendarbeit und
Gemeindearbeit gehabt und hat über die Gemeinde Groß Oesingen immer
sehr engen Kontakt mit der Lutherischen Kirchenmission gehabt. Über das
Missionsblatt und andere Studenten hat er über das Projekt „Die Brücke“
gehört und deshalb schon vor einem Jahr sein Praktikum in dem genannten
Verein beantragt. Es gibt dazu ein längeres Interview von mir, Hugo Gevers,

mit Benjamin Friedrich auf unserer Homepage. Ebenfalls gibt es ein
Interview andersherum ebenso auf der untenstehenden Seite:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/berichte_bruecke.php
Hier nur eine kleine Kostprobe:
Gevers: Was hat dich dazu gebracht in die Brücke zu kommen?
Friedrich: In der Studienordnung ist ein missionarisch-diakonisches
Praktikum im Vikariat vorgesehen. Ich habe etwas gesucht, was mich
interessiert. Mein Freund Simon Volkmar, hat mir von der Arbeit „Die
Brücke“ berichtet. Er hat davon erzählt, dass die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ein wesentlicher Bestandteil ist. Diese Arbeit mit den Kindern
und die Enge Zusammenarbeit von Mission und Gemeinde in Leipzig hat
mich sehr interessiert. Zusätzlich wollte ich auch missionarisch-diakonische
Projekte unserer Kirche kennenlernen, bevor ich weiter über den eigenen
Tellerrand schaue.
RÜCKBLICK 2016

Das Jahr 2016 ist nun fast zu Ende. Es gibt viele Erlebnisse und
Erfahrungen, worüber wir sehr dankbar sind. Kinderferienwochen, Leipziger
Büchermesse, Stadtteilfest und einen ganz neuen Anfang in Chemnitz.
Ebenso auch andere kleine Juwelen, die unscheinbar sind aber hell glänzende
Freude geben und die Zuversicht, dass unser kommender Herr auch jetzt nie
weit weg ist. Wer mehr lesen will, darf unter Rückblicke unserer Homepage
stöbern:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/rueckblicke.php
WICHTIGE MITTEILUNG
Am Sonntag, den 27. November (1. Advent) wurde in der
Gemeindeversammlung der St. Trinitatisgemeinde in Leipzig mit
überwiegende Mehrheit entschieden, dass nicht nur die missionarische
Arbeit in und um Lukas fortgeführt wird, sondern auch, dass die
Lukaskirche für einen Euro im Jahre 2017 erworben wird.
VORAUSSCHAU
Weihnachtsfeier mit Kindern in der Brücke 20. Dezember 2016
Weihnachtsfeier mit allen anderen am 25. Dezember 2016
Leipziger Büchermesse mit Herrn Nestor am 24. März 2017 um 19h30

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 Mittwoch 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) :
ه از ساعت 15هرچهر شنبه تا 18
کالس درس Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz
مراسم انجیل 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.

فریدریش :در دوره دانشجویی من یک دوره طرح کار بشارتی عمومی وجود دارد که به همین
دلیل من دنبال مکان خوبی برای انجام این دوره بودم .دوست خوب من اقای سیمون فولکمار از
تجربه خوداش در دفتر بروکه تعریف کرد .او برای من این را توضیح داد که کار کردن با
کودکان و بزرگساالن یک بخش بزرگی از فعالیت ما محسوب می شود .همچنین کار کردن با
اعضای کلیسای لوکاس و دفتر بروکه برای من خیلی جالب بود .بعالوه من دوست داشتم که در
ابتدا هرچیزی  ،فعالیت های سازمان بشارتی کلیسای خودمان را از نزدیک تجربه کنم.
نگاهی در سال 2016
سال  2016تقریبا در حال تمام شدن است و خاطره ها و تجربه های خیلی زیادی وجود دارند که
ادم می تواند برای انها خیلی متشکر شود .مثل :دوره تعطیالت با کودکان  ،نمایشگاه کتاب
الیپزیک  ،جشن منطقه ای شهر الیپزیک و کلیسای تازه تاسیس ما در شهر کمنیتس .همچنین
فعالیت ها ی زیاد دیگری که قابل دیدن نمی توانند باشند ولی همه انها گواه این را دارند که خداوند
ما عیسی مسیح در حال نزدیک شدن به ما را دارد .به همین منظور اگر شخصی میل به خواندن
این گزارش ها را دارد می تواند به ادرس زیر مراجعه فرماید:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/rueckblicke.php

برنامه های پیش رو
جشن روز کریسمس مخصوص کودکان در روز  20دسمبر  2016در دفتر بروکه
جشن روز کریسمس برای همه در روز  25دسمبر 2016
روز نمایشگاه کتاب الیپزیک در روز  24مرتس  2017ساعت  19:30همراه با اقای نسترو

پیام مهم
در  27نوامبر ،یک جلسه مهم از کلیسا ما برگزار شد .در این جلسه تصمیم گرفتیم برای خریدان کلیسا لوکس برای
یک یورو .این به این معنی که ما می توانیم این کار مهم ادامه خواهیم کرد
خدا را شکر کن!

کتاب کاتیسموس به زبان های المانی  ،فارسی و انگلیسی
بعالوه این کتاب را شما می توانید در سایت رسمی ما دانلود نمایید .کتاب کاتیسموس را شما می
توانید به سه زبان المانی  ،فارسی و انگلیسی به صورت نوشتاری و صوتی در انجا دریافت
نمایید .این کتاب هر هفته در سایت ما به روز شده و تکمیل تر می گردد و به همین نام یعنی کتاب
کاتیسموس قابل رد یابی می باشد.
http://www.die-bruecke-leipzig.de/taufunterricht.php
طرح کار اقای بنیامین فریدریش در شهر الیپزیک
اقای بنیامین فریدریش که در
حال حاضر دوره کشیشی
خود را می گذراند  ،در
کلیسای Groß
 Oesingenبزرگ شده
است و در طول دوره
اموزش کشیشی خود یک
دوره طرح کار با عنوان
بشارت دهنده کلیسایی در
دفتر بشارتی دینی
بروکه “ „Die Brückeو
همچنین در کلیسای سه
خدای یگانه انجام داده است.
اقای بنیامین فریدریش در حال انجام طرح کار خود با کودکان دفتر
اقای بنیامین فریدریش در
بروکه
دوران زندگی خود در
کلیسای Groß
 Oesingenتجربه های خوبی با کارکردن با کودکان  ،جوانان و دیگر افراد کلیسا داشته است.
ایشان همچنین ازطریق کلیسای خودشان رابطه خوبی با سازمان بشارتی کلیسای لوتری داشته اند.
ایشان همچنین در طول این مدت خبرهای خوبی از دفتر بروکه و همچنین ماهنمامه های این
موسسه خوانده و شنیده بودند به همین خاطر او دوره کارورزی خوداش را از یک سال قبل در
نزد ما درخواست کرده بود .در همین راستا یک گفتگو طوالنی بین من هوگو گورز و بنیامین
فریدریش شکل گرفته است که شما می توانید ان را در سایت ما ببینید و همچنین گفتگوی دیگری
نیزوجود دارد که شما در ادرس زیر میتوانید ان را بخوانید:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/berichte_bruecke.php
در اینجا شما قسمت کوتاهی از این گفتگو را میخوانید:
هوگو گورز:چه شد که شما به دفتر بروکه ما کشیده شده اید؟

ما تقریبا در میانه های روزهای انتظار کشیدن امدن عیسی در روزهای قبل از کریسمس هستیم.
و اولین شمع نیز برای ان روشن گردیده است .اولین نور تاریکی را روشن می کند .روح خدا که
در ما وجود دارد به این امید دارد و چشم به راه امدن عیسی است و او می خواهد که عیسی هر
چه زودت ر بیاید .ما از این همه هرج و مرج و پلیدی در این دنیا این را می توانیم بفهمیم که همه
اینها نشانه هایی از امدن عیسی هستند که او پیش بینی کرده است .او بزودی خواهد امد و روح
خدا که در ما وجود دارد با ما هم صدا می شود و با ما دعا می کند و چشم به راه او می نشینیم.
عیسی همیشه در انتظار ما می نشیند و ما این را از او می دانیم که اینگونه رفتار خواهد کرد .و
این انتظار همانند ان انتظار نگهبانان نمی باشد که منتظر طلوع خورشید هستند بلکه انتظاری
بیشتر از ان .هوگو گورز.
معرفی کتاب جدید کاتیسموس در روز توبه و دعا  16.11.2016در شهر الیپزیک
کتاب کاتیسموس جدید ما  ،دوسال و نیم طول کشیده است که از زبان المانی به فارسی ترجمه و
چاپ شود .همه اینها توسط مترجم های فعال ما و همچنین از طریق صدقه های زیادی که یکی از
کلیساهای فرقه ما که در امریکا قرار دارد جمع اوری شده اند ( سازمان بشارت رسانی مرکزی
 .) Mapleton IAدر این کتاب کاتیسموس یک راهنمای استفاده به زبان المانی نیز وجود دارد
که برای کشیش هایی که مترجم فارسی زبان ندارند بسیار سودمند می تواند باشد .در این قسمت
از کتاب سوال ها و جواب های مورد نظر به اسانی نوشته شده و قابل پیدا کردن می باشند .زیرا
کشیش ها بتوانند بدین ترتیب سوال ها و جواب های المانی مورد نظر خودشان را به همان ترتیب
به فارسی کنار هم
قرار دهند.
شما می توانید کتاب
کاتیسموس را از
همین حاال در نزد ما
سفارش بدهید.

اقای Matt Heise von Lutheran Heritage Foundation
(سمت چپ) همانند کلیساهای دیگر در المان تعداد
زیادی از این کتاب را در شهر الیپزیک معرفی و بین
همه توضیع کرده است.

اتاق انتظار
همیشه همه چیز باید به سرعت انجام پذیرد .وصل شدن سریع به اینترنت  ،زود رسیدن قطار به
مقصد ،ماشینی با سرعت باال ،هواپیمای سریع  ،دریافت هرچه زودتر محموله پستی و خیلی
چیزهای دیگر که تمامی ندارند .برای همین امروزه ما دیگر حوصله ان را نداریم که در یک
اتاقی برای رسیدگی به امورمان بصورت جداگانه انتظار بکشیم .به همین دلیل است که کسانی که
در اتاق انتظار هستند  ،دوست ندارد انجا بمانند .تنها چیز رنج اوری که ان اتاق دارد این است که
ادم باید انجا صبر بکند و انتظار بکشد .و وقتی نیز ادم نتواند موبایل خودش را در انجا روشن
بکند  ،این عذاب بیشتر نیز می شود .و بخاطر اینکه ادم ها در این اتاق راحت تر باشند یک
موزیک خیلی ارامش بخشی در انجا پخش می شود .در این اتاق های انتظار این مشخص می شود
که ما انسان های مدرن با صبر کردن مشکل بزرگی را داریم .من حتی از این موضوع این را پی
برده ام که ما مشکل بزرگتری نسبت به ان چیزی که فکر می کنیم با موضع صبر داریم .ما انسان
ها حتی نمی توانیم با خودمان به صورت تنها انتظار کشیدن را تحمل کنیم .برای همین ما انسان
ها به یک وسیله کوچک برقی نیز احتیاج داریم تا زمان را برای ما از بین ببرد .این راحل فقط
مختص ما ادم های مدرن نمی باشد بلکه در ان زمان های قدیم نیز می بوده است ولی مصلما در
ان موقع موبایلی وجود نداشت ولی در ان زمانی که موسی با قوم اسرائیل در بیابان انتظار می
کشید با گاو طالیی خودشان سرگرم بودند .این گاو طالیی می بایستی جای خالی موسی و خدا را
برای چندی پر می نمود تا موسی از کوه سینایی باز می گشت.
زمان برای خدا هی چ مشکلی بوجود نمی اورد او می تواند زمان های زیادی را صبر کند .ما این
موضوع را از اینجا می توانیم درک کنیم که خدا از دوران های اولیه تا به امروز با ما انسان ها
مشغول می باشد .اگر ما داستان های انجیل را بخوانیم از ان می توجه خواهیم شد که پیامبران و
مقدسین نیز برای دریافت برکات خداوند خیلی صبور بوده اند و این خصلت خداوند را به خوبی
فهمیده بودند .انها انقدر صبر کرده بودند تا به این فکر افتاده بودند که خدا دیگر انها را فراموش
کرده است .و زمان انتظار کشیدن ان دوران همانند انتظار کشیدن ما انسان ها مدرن در یک اتاق
انتظار نمی باشد که ما بخواهیم ان را به نحوی برای خودمان بکشیم .نخیر زمان صبر کردن
برای ما معنی دیگری دارد که با خود خدا می توان ان را پر نمود ولی ما نباید بجای او از خدایان
دیگر مثل همان گاو طالیی استفاده کنیم بلکه ما باید در این زمان های انتظار از خود شخص
خداوند استفاده کنیم .و این زمان انتظار چیزی نیست جز همان ایه ای از مزامیر که در این ماه
دسمبر  2016برای شما گفته شده است:
جان من برای خداوند انتظار میکشد؛ بیش از انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح ،آری ،بیش از
انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح.
این یک تصویر بسیار زیبایی می باشد که نگهبانان بدون هیچ موبیال و یا ساعت دیجیتالی به
انتظار اولین طلوع خورشید می مانند تا صبح طلوع نماید .و وقتی که تاریکی رو به پایان است و
هوا کمی روشن می شود انها خیلی خوشحال می شوند و انها می توانند منتظر اولین گرمای
خورشید باشند.

کتابچه ششمین سال 2016

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

صبر کردن
ما مدت طوالنی را برای تهیه کردن کتاب
تفسیری کاتیسموس فارسی صبر کردیم .ولی
حاال ان امده شده است و ان یک هدیه کریسمس
برای شما می باشد .و اکنون ما با برادر و
خواهرهای ایرانی و دیگر مسیحیان با امید
فراوان به اینده این جهان چشم دوخته ایم :کالم
خدا ثمره های زیادی را به بار خواهد اورد .ما
مسیحیان این میوه ها را زمانی می بینیم که
عیسی دوباره پیش ما امده باشد .بله عیسی یک
انسان شده بود و او دوباره خواهد امد .موضوع
اخرین نسخه از کتابچه های دفتر بروکه در سال
 ، 2016صبر می باشد که شما می توانید
دراینباره و همچنین درباره امید داشتن در سال
 2017مطالبی را در این کتابچه بخوانید.
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