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  Wenn ein Licht an einem dunklen Ort 

angezündet wird, vertreibt es unmittelbar 

alle Finsternis. Und wo Licht ist, bleibt kein 

Raum für Finsternis.  Das haben die Kinder 

während des Abschlussgottesdienstes der 

Kinderfreizeit mit einem Pizzakarton und 

einer Kerze ausprobiert. Die Idee kam vom 

SELK Kirchentag. Und der Kirchentag hat die 

Idee von noch wo anders bekommen. Toll 

finde ich sie und sie bringt zum Ausdruck, 

was unser Monatsspruch im August sagt. Es 

geht um Gottes Liebe. Und wenn die dabei 

ist, braucht man überhaupt keine Mühe zu 

machen. Menschliche Anstrengungen sind 

völlig sinnlos, weil das Licht ganz von allein 

leuchtet.  Lesen sie weiter, wie Gott in 

Leipzig ein Licht angezündet hat.   

   

Hugo Gevers  
Zollikoferstr. 21, 

04315 LEIPZIG 
Tel. 0341 2467685 

Mobil:  015771663650 
Email:  hugo.gevers@gmail.com 

 
Homepage:   

www.die-bruecke-leipzig.de/ 
 

Facebook: Die Brücke 
 
 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 

bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt 

in ihm.  (1 Joh 4,16)                         
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Gott spricht arabisch! Und deshalb zitieren und beten viele Muslime immer 

den Koran auf Arabisch. Selbstverständlich gibt es viele Muslime, die 

inzwischen diesen Glaubenssatz ablehnen. Erstaunlicherweise ist die 

Festlegung der Sprache Gottes in vergangenen Zeiten auch bei manchen 

Christen gewesen. Als die afrikaanse Bibel in Südafrika übersetzt wurde, 

haben einige Christen in Südafrika gesagt: „Wenn unser lieber Gott schon 

immer holländisch gesprochen hat, so soll mir diese Sprache auch recht 

sein!“ Ja, welche Sprache dürfen wir denn mit Gott sprechen? Zu Pfingsten 

hat Gott die Tore des Himmels aufgerissen und den Heiligen Geist auf alle 

Menschen ausgegossen. Gleichzeitig haben die Jünger in ganz verschiedenen 

Sprachen gesprochen und damit unter Beweis gestellt, dass Gott sich nicht 

durch die menschliche Sprache einschränken lässt. Und doch gibt es eine 

Sprache Gottes. Die Sprache, die Gott schon immer gesprochen hat, jetzt 

spricht und immer sprechen wird, ist die Sprache der Liebe. Und wer mit 

Gott sprechen möchte, der muss diese Sprache der Liebe kennengelernt 

haben. Und die ist überhaupt nicht schwer. Wenn ich morgens aufstehe und 

die Vögel zwitschern höre, meine eigenen Glieder fühle, oder eine herrliche 

Tasse Kaffee zum Frühstück genieße, dann sind diese Dinge alle ein winziger 

Teil der Liebe Gottes.  Denn der große Gott, der über alles ist und alles weiß, 

wollte, dass seine Liebe nicht bei ihm bleibt. Deshalb hat er das Universum 

und alles, was darinnen ist, geschaffen. Und wenn ich und du heute da sind 

und eine Tasse Kaffee trinken, dann sind das auch winzige Beweise dafür, 

dass Gott uns liebt. Wir sind aus Gottes Liebe entstanden! Und doch ist 

Gottes Liebe so vollkommen anders als die menschliche Sprache. Die 

menschliche Sprache geht nämlich genau in die andere Richtung. Statt die 

Liebe immer weiter und weiter zu geben, wollen wir Menschen immer mehr 

nehmen, statt geben. Wir tun das, damit wir es besser haben. Und oft werden 

wir gerade nicht glücklich, indem wir den Bauch füllen oder dieser oder jener 

Freude nachjagen. Gottes Liebe kennt das ereifern für sich selbst nicht. Seine 

Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe schreckt  auch nicht vor der totalen 

Niederlage zurück. In der letzten Konsequenz war Jesu Tod am Kreuz die 

totale Niederlage, die Gott auf sich genommen hat. Er wurde besiegt und 

zerstört. Und hat am Kreuz alles aufgegeben, was Würde, Ruhm und 

Schönheit war. Aber selbst in der Niederlage, kann Gottes Liebe nicht 

schweigen; kann das Licht und die Wärme, die bei Ihm ist, niemals 

erlöschen. Deshalb konnte Jesus nicht im Tod bleiben. Er ist auferstanden!   

Und durch Jesu Tod und Auferstehung hat Gott endgültig seine Sprache 



 

offenbart. Er hat dadurch endgültig die menschliche Sprache des Hasses und 

der Selbstsucht umgedreht und in Liebe verwandelt.  Wir Menschen können 

deshalb nicht die Sprache Jesu auswendig lernen oder ihn nachahmen. Nein, 

wir können ganz fest mit ihm verbunden sein. In seinem Tod und in seiner 

Auferstehung sein. In Jesus sein! In Gottes Liebe sein! All das haben 

Christen seit Jahrhunderten erfahren und haben eine ganz andere Sprache als 

die Sprache der Menschen gesprochen. Die Sprache der Liebe. Die Sprache 

der Liebe gibt sich hemmungslos dem anderen hin. Weil Gottes Liebe 

unerschöpflich ist, dürfen wir Christen wissen, dass die Liebe nie aufhören 

kann. Auch, wenn unsere Liebe aufhört. Auch, wenn unsere Kräfte ein 

Haltbarkeitsdatum haben. Die Liebe, die Gott hat, kann niemals aufhören. Sie 

strahlt und strahlt und strahlt. Bis wir eines Tages von Angesicht zu 

Angesicht sehen werden und von dem lieben Gott umarmt werden. Dann 

wird auch alle Traurigkeit, wie ein Hauch verschwinden.  

  
Kirchentag der SELK in Erfurt 

  Der Kirchentag der SELK 

stand unter dem Leitwort: 

„Salz der Erde, Licht der 

Welt“. Unsere persischen 

Gemeindeglieder haben 

während eines Workshops eine 

Theateraufführung vorgestellt, 

bei dem die vielen Sprachen 

zu Pfingsten gesprochen 

wurden. Im Workshop haben 

wir in Farsi und Deutsch die 

Herausforderung und den 

unentdeckten Schatz der verschiedenen Kulturen innerhalb der Kirche 

entdeckt. Während des Kirchentags gab es verschiedene andere 

Workshops und Themen. Unsere Lutherische Kirchenmission hatte einen 

Stand, bei dem auch Material aus unserer Arbeit zur Verfügung stand. 

Besonders schön war der Abschlussgottesdienst. Die Predigt und die 

Lesungen wurden auf Farsi übersetzt. Während des Kirchentages wurden 

wir zusammen mit Gemeindegliedern aus Hamburg in einer römisch-

katholischen Pfarrei untergebracht. Vielen Dank an diese Gemeinde, wie 

auch an Pastor Bernhard Schütze, der die Unterkunft organisiert hat. 

Besonderen Dank auch der Lutherischen Kirche Missouri Synod, die 

unsere Eintrittskarten finanziert hat.  

 

Stand der Lutherischen Kirchenmission aus 

dem Missionsblatt Nr. 4 Jahrgang 110 



 

Stadtteilfest 

Ein großes Wunder ist passiert! Die 

kleine St. Trinitatisgemeinde in Leipzig 

hat es nicht nur geschafft, die St. 

Lukaskirche in Volkmarsdorf zu 

erwerben. Sie hat dieselbe auch noch 

renoviert. Und das Endresultat konnten 

alle am 24. Juni 2018 bewundern. 

Zunächst haben wir zum Stadtteilfest 

eingeladen.  Beim Stadtteilfest haben 

wir vor allen Dingen Menschen aus der 

Nachbarschaft eingeladen. Es gab viele 

Angebote, wie Trommelaktion, 

Hüpfburg, Gesang, Tanzgruppe, 

Radtaxi, Malaktion und „Facepainting“. 

Um 15h00 sind wir dann in die Kirche 

zur Weihe des restaurierten Altars 

gegangen. Es ist genau das passiert, 

was wir erhofft hatten. Viele Gäste sind 

gekommen und Viele aus der 

Nachbarschaft waren auch im Gottesdienst 

dabei. Zu dem ganzen Tag gibt es einen 

Bericht auf der Homepage der Mission: 

https://www.mission-bleckmar.de/die-

bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-

weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/ 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Bültmann Diakoninnen der Missouri 

Synod und Mitarbeiterin der Brücke 

Malaktion  

Bischof Voigt (l) weiht den restaurierten Altar in der 

Lukaskirche. Pastor Fischer (r)  

https://www.mission-bleckmar.de/die-bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/
https://www.mission-bleckmar.de/die-bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/
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Kinderfreizeit 

Unsere diesjährige Kinderfreizeit 

fand, wie geplant, im 

Schullandheim Reibitz statt. Es 

waren 14 Kinder und 6 Mitarbeiter 

dabei. Wie immer erforderte diese 

Woche den vollen Einsatz von allen 

Mitarbeitern. Und trotzdem war es 

einfach wieder schön. Erdi hat das 

Ganze hernach genau richtig 

zusammengefasst: „Es war wie ein 

Marathon. Wir waren völlig 

erschöpft und haben dennoch 

wieder Lust auf die nächste 

Freizeit!“ Was die Zeit so schön 

machte, waren immer wieder gute Momente und Gespräche.  Manchmal 

war das Besondere auch, dass wir über Stress und sogar Streit, lernen 

durften zu vergeben. Die Kinder durften einander Komplimente in eine 

Tüte packen. Sie durften damit empfinden, wie gut es tut, einem 

Menschen etwas Gutes zu sagen. Der Höhepunkt der Freizeit war der 

Abschlussgottesdienst. Bei der Gelegenheit hatte ich während der 

Andacht gesagt. „Gott mag euch!“ Daraufhin hat ein Kind sofort 

korrigiert: „Er mag uns nicht nur. Er liebt uns!“  

 

 

Kinderbibel auf Farsi 

 Nach einer sehr langen Zeit und nach ganz vielen 

Korrekturarbeiten ist die Kinderbibel auf Farsi 

endlich soweit. Sie wird in diesen Tagen gedruckt. 

Die Kinderbibel auf Farsi ist nicht nur für Kinder. 

Auch Erwachsene können davon profitieren.  In 

ganz einfache Sprache kann man mittels der 

Kinderbibel die ganze biblische Geschichte in 

einfacher Sprache lesen und verstehen. Vielen 

Dank wieder einmal an die Lutheran Heritage 

Foundation der Missouri Synod.  Durch deren 

Unterstützung können wir 9000 Exemplare der 

Kinderbibel drucken.  Bestellungen können bei der 

Brücke oder bei der Lutherischen Kirchenmission 

gemacht werden.    

  

 

Kinder beobachten gute Zusammenarbeit bei den 

Bienen.  

 Umschlag der Farsi 

Kinderbibel 

Kinder beobachten gute Zusammenarbeit bei den 

Bienen.  

 Umschlag der Farsi 

Kinderbibel 



 

WICHTIGE INFORMATIONEN 

GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:  persische Gottesdienste 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 14h bis 19h  in 

der „Brücke“ Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig.   

 

OFFENE KINDERGRUPPE:   Jeden Dienstag 16h bis 19h in der „Brücke“  

GESPRÄCHE UM DEN KOCHTOPF: Jeden Mittwoch ab 12h  

SENIORENKREIS: im zweiwöchentlichen Rhythmus donnerstags ab 15h 

KUNSTSTUNDE: Jeden Montag ab 11h00 

MÄDCHENGRUPPE: Donnerstags ab 16h00  jede zweite Woche) 

HAUSAUFGABENGRUPPE: Jeden zweiten Donnerstag ab 17h00 

ANDERE VERANSTALTUNGEN: 

Gottesdienst und Unterricht in Borna:  Jeden Donnerstag 15 h bis 17h im 

Haus der Familie Schah Bodaghloo (An der Wyhra 37, 04552 Borna)  

ARABISCHE HAUSKREIS: Jeden Donnerstag ab 17h in Borna. 

Interessenten melden sich bei Hugo Gevers für nähere Information. 

Unterricht in Chemnitz: Jeden Samstag um 09 Uhr 30 in der Kreher 

Straße 94, 09127 Chemnitz 

Gottesdienst in Chemnitz: Jeden Sonntag um 15 Uhr in der Kreher Straße 

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   

Verwendungszweck:  Leipzig 

http://www.die-bruecke-leipzig.de/


 

 اطالعات مهم

 

 

با قطار شهری شما می توانید  .با زبان فرسی لوکاس کلیسایدر  9:30مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

 .Hermann Liebmann Str./Eisenbahnstrامده و در ایستگاه  Mockauبه سمت منطقه  1شماره 

 Volkmarsdorfer Markt: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzigپیاده شوید و این کلیسا را در  

 مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم به زبان فارسی ترجمه می گردد.بیابید. 

 

برای دستیابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در باال ذکر شده است مراسم ها در دفتر کلیسا : شما می توانید 

 کالس انجیل و امور اجتماعی به  همراه مترجم فارسی و عربی.ه عبارتند از: مراجعه نمایید. برنامه های بروک

 

   بروکهدر دفتر  18تا   41کالس انجیل و امور اجتماعی: چهارشنبه ها از ساعت 

 الیپزیگ 21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 

 19تا  16شنبه ها : سه برنامه ویژه کودکان

 

 17تاا16: 30ها از ساعت :شنبه وه کودکان: هر دوهفته یک بار دوگر

 

 .15محفل سالمندان: هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها از ساعت 

 

 مراسم های دیگر:

  (An der Wyhra 37, 04552 Borna) شاه بداغلو. ادرس : منزل خانواده : در برنامراسم عبادت و 

18تا      15  چهر شنبههر   از ساعت  ه      Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz کالس درس   

از ساعت   یکشنبه هر   15           Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz     انجیل درمراسم    

 

 

 هرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بروکه دریافت نمایید.

leipzig.de-bruecke-http://www.die 

 

 

  لی:کمک های ما

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.die-bruecke-leipzig.de/


 

 اوقات فراغت برای کودکان 

 6کودک و  14برگزار شده بود. 

Schullandheim Reibitz  همان طور که

برنامه ریزی شده، در تعطیالت کودکان 

امسال چند کارمند حضور داشتند. مانند 

همیشه، این هفته تعهد کامل تمام 

کارکنان را به عهده داشت و با این حال 

این فقط خوب بود. خالصه همه چیز 

درست بعد از : "این کار مثل یک 

دیم و بود. ما کامال خسته ش مسابقه

احساس د,  بو   همچنان در زمان تمام

می کنیم وباره انجام دهیم ! "چه چیزی باعث شد که زمان بسیار زیبایی باشد ، 

همیشه لحظات و بحث های خوبی بود . گاهی اوقات نیز ویژه بود که ما می 

توانستیم در مورد استرس و حتی نزاع ها بخاطر ببخش جشن بگیریم. بچه ها مجاز 

احساسات خود را در یک کیف بسته بندی تعریف کنند. آنها اجازه داشتند  بودند،

احساس کنند چقدر خوب است که، چیزی خوب برای یک فرد دیگر بگویم. برجسته 

بودن زمان مراسم آخر با پرستش نهایی بود. در صورتی که من در طول وقایع مذکور ً 

ما او بودم. "خدا تو را دوست گفته ! " تصحیح شد: "او فقط ما را دوست ندارد ،ا

 دارد!" سپس یک کودک فورا هم عاشق ماست

 

  کتاب مقدس فارسی برای کودکان

پس از مدت زمان بسیار طوالنی و پس از اصالح بسیار، 

کتاب مقدس کودکان فارسی زبان در نهایت آماده شده 

است. این روزها چاپ خواهد شد. کتاب مقدس کودکان 

ه ها نیست. حتی بزرگساالن می فارسی فقط برای بچ

توانند از آن بهره مند شوند. در یک زبان بسیار ساده می 

توانید تمام کتاب مقدس را به زبان ساده با استفاده از 

با تشکر دوباره به  . کتاب مقدس کودکان بخوانید و بفهمیم

بنیاد میراث لوتری در مجمع عمومی میسوری. با حمایت 

نسخه از کتاب مقدس کودکان را  9000خود ما می توانیم 

باز   د. چاپ کنیم. سفارشات را می توان در پل یا ماموریت کلیسای لوتری انجام دا

هم میگویم، از خطبه ای که اصالح شده تا مجله ی اصالح شده را به عاطفه نشان 

 دهید،من تالش خودم را کردم ،اما عاطفه بهتر است

 یاداز زنبورها  یخوب یبچه ها همکار
 .گرفتند

پاکت از کتاب مقدس 
 یکودکان با زبان فارس



 

  جشن شهر

فتاد! کلیسای یک معجزه بزرگ اتفاق ا

کوچک ما در الیپزیک نه تنها موفق به 

کسب کلیسای سنت لوک در شده 

است. بلکه همچنین بازسازی این 

 24کلیسا آنجام شد. و نتیجه نهایی در 

ما از  .مورد تحسین قرار گرفت2018ژوئن 

افرادی که در منطقه زندگی می کنند 

دعوت کردیم. بسیاری از پیشنهادات، 

، قلعه فنری، آواز، گروه مانند عمل درام

رقص، تاکسی دوچرخه، کارهای رنگی و 

نقاشی صورت وجود داشت. در ساعت 

ما به کلیسا رفتیم تا محراب را  15:00

تبرک کنیم .این دقیقا همان چیزی است 

که ما امیدوار بودیم. بسیاری از مهمانان 

ای کل روز آمدند و بسیاری از همسایگان نیز در این مرسم حضور :داشتند. بر

 یک گزارش در صفحه اصلی مأموریت وجود دارد

https://www.mission-bleckmar.de/die-bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-

weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/ 

 

Kim Bültmann - اکارمند م  

 )چ( ردحراب را تبرک کم   وقت  اسقف
  کشیش فیشر )ر( 

 کارهای رنگی

https://www.mission-bleckmar.de/die-bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/
https://www.mission-bleckmar.de/die-bruecke-und-st-trinitatisgemeinde-weihefest-und-stadtteilfest-in-leipzig/


 

تبدیل کرده است. بنابراین، ما انسانها نمی توانیم فقط زبان عیسی را حفظ یا 

تقلید کنیم. نه، ما می توانیم بسیار نزدیک به او باشیم. برای مرگ او و در 

قیامت او با عیسی باشیم، در عشق خداوند باشیم. همه ی مسیحیان برای 

را تجربه کرده ایم و یک زبان بسیار متفاوت با زبان مردم  قرن ها این عشق

صحبت کرده اند. زبان عشق به سوی دیگری ،احاطه شده است. از آنجا که 

عشق خدا توقف ناپذیر است، ما مسیحیان باید بدانیم که عشق هرگز نمی 

همچنین وقتی عشق ما متوقف می شود. همچنین، اگر  .تواند متوقف شود

یک تاریخ فروش داشته باشند. عشق خدا هرگز نمی تواند متوقف نیروهای ما 

شود بلکه می درخشد و نور افشانی می کند. تا یک روز ما چهره به چهره 

 خدا را می بینیم و توسط پروردگار خوب،او را در آغوش می گیریم. سپس

 تمام غم و اندوه، مانند یک نفس، ناپدید می شوند
 

  تارفور روز کلیسا در شهر

روز کلیسای تحت جمله ای از 

کتاب مقدس قرار گرفت: "نمک 

جهان، و نور جهان". اعضای 

کلیسای ایرانی ما در یک کارگاه 

آموزشی، یک تئاتردر مورد 

پنطیکاست اجرا و در آن به 

چندین زبان متفاوت سخنرانی 

کردند. در این کارگاه چالش و 

جذابیت فرهنگ های مختلف در 

م. در طول کلیسا را کشف کردی

روز کلیسا کارگاه های مختلف و 

موضوعات مختلفی وجود داشت. در این مأموریت ،کلیسای مسیحی ما 

داشت که در آن مواد کارهای ما را نیز نشان می داد. به ویژه مراسم زیبایی 

از اول تا آخر بود .خطبه و قرائت به فارسی ترجمه شد. در طول روز کلیسا ما 

سا از هامبورگ در یک کلیسای کاتولیک ماندیم. بسیار همراه با اعضای کلی

 تشکر می کنیم از این کلیسا که، به ما کمک کردندو همچنین از پاستور

Bernhard Schütze  که مسکن را سازماندهی کرد. یک تشکر ویژه هم به،

 .کنگره کلیسای لوتری و کنفرانس میسوری که بلیط ما را تأمین کردند
 

 

 

 از کار ما نشان داد یک غرفه



 

ن, خداوند به زبان عربی صخبت می کند! و به همین دلیل از نظر مسلمانا

است که بسیاری از مسلمانان همیشه قرآن را با زبان عربی می خوانند و 

دعا با همین زبان است. البته مسلمانان زیادی هستند که اکنون این باور را رد 

است که، تعریف زبان خدا در زمان های گذشته نیز با می کنند. تعجب آور 

برخی از مسیحیان بوده است. وقتی که کتاب مقدس به زبان آفریکانس در 

آفریقای جنوبی ترجمه شد ، برخی از مسیحیان در آفریقای جنوبی با آن 

اگر کتاب خدای ما به زبان هلندی است، " :مبارزه کردند، با این حال باید گفت

می  برای من مناسب است! حال برای من این زبان درست و مفید  این زبان

باشد" اما، ما به چه زبانی با خدا صحبت کنیم؟ در پنطیکاست، خدا دروازه 

های آسمان را باز کرد و روح القدس را بر همه مردم نازل کرد. در همان زمان، 

اد که شاگردان به زبان های مختلف صحبت کردند، با این کار خدا نشان د

خداوند توسط زبان انسانی محدود نمی شود. و در عین حال یک زبان خدا 

وجود دارد. زبانی که خداوند همیشه استفاده می کند ، زبان عشق است. و 

هر کسی که می خواهد با خدا صحبت کند، باید این زبان عشق را بداند. و 

ندگان، این زبان سخت نیست.هنگامی که من در صبح با شنیدن آواز پر

احساس اندام خودم، و یا لذت بردن از یک فنجان قهوه برای صبحانه را دارم، 

همه ی این چیزها بخش کوچکی از عشق خداوند است. برای خداوند بزرگ، 

که باالتر از همه چیز است و همه چیز را می داند، می خواست عشق او را 

داخل آن ساخت. و  در او نگذارد. به همین دلیل او جهان و همه چیز را در

اگرمن امروز یک نوشیدنی قهوه بخورم،نشانه ی کوچکی است که خدا ما را 

ما از عشق خدا متولد شدیم! با این حال، عشق خدا به طور د. دوست دار

کامل با زبان انسانی متفاوت است. زبان بشری در جهت دیگری قرار دارد. به 

هیم دقیقا مردم را بیشتر و خوا جای دادن عشق، به درون و بیرون ،ما می 

بیشتر از جهان و از مردمان دیگر بگیریم... ما این کار را برای بهتر شدن انجام 

می دهیم. و اغلب ما فقط با پر کردن معده یا تعقیب این یا آن شادی، 

خوشحال نیستیم. عشق خدا ، انسان نمی داند که برای خودش بزرگتر و 

و شرط است. عشق خدا آنقدر بزرگ است،  بزرگتر بگرداند. عشق او بی قید

چون از شکست او کامال کم می شود. در نتیجه نهایی، مرگ عیسی بر روی 

صلیب، شکست کامل بود که خدا بر خود گرفت. او شکست خورد و نابود 

شد. و بر روی صلیب تمام چیزهایی را که داشت، چه شرافت، شهرت و 

حتی در شکست، عشق خداوند نمی زیبایی ،هر چه که بود، رها کرد. اما 

تواند ساکت باشد؛ نور و گرما که با او هستند هرگز نمی توانند تاریک شود.. 

به همین دلیل عیسی نتوانست ،مرده باقی بماند. او باال رفته است و از 

طریق مرگ و رستاخیز عیسی، خداوند در نهایت سخن خود را بیان کرد. 

 ودخواهی را تغییر داده و آن را به عشق سرانجام، زبان انسانی نفرت و خ
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 زمانی که یک نور در مکان تاریکی روشن می

کند ، و شود، بالفاصله تمام تاریکی را برطرف می
جایی که نور وجود دارد، جایی برای تاریکی وجود 

ندارد. کودکان در طی مراسم آخر که در گردش 
اجرا کردیم یک الگو با یک جعبه پیتزا و یک شمع 

یسای سلک گرفته شده این ایده از روز کل .ساختند
است. و روز کلیسا این ایده را از جای دیگری به 
دست آورد. من این الگو را دوست دارم و اظهار 

می دهم که، معنی عشق خداوند چیست. و اگر نور 
خدا وجود دارد، شما نیازی به هیچ کار انسانی 

ندارید. تالش های انسانی کامالً بی معنی است، زیرا 
د ظاهر می شود. در این مجله شما نور به خودی خو

می توانید چگونگی نور خدا را در الیپزیگ روشن 
 کنید
 

کند، در خدا ساكن خدا محبّت است و هرکه با محّبت زندگی می
 (۱۶,   ۴  ااول یوحن ) .است و خدا در او

mailto:hugo.gevers@gmail.com

