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 Eine Familie der San besuchte vor einiger 
Zeit Deutschland. (Die San sind sogenannte 
Buschmänner, die im südlichen Afrika wenig 
Kontakt mit der industriellen Welt haben)  
Ihre Fragen an unseren Lebensstil ist 
aufschlussreich.   Es fällt ihnen vor allen 

Dingen auf, dass die Europäer immer sehr 
viel arbeiten. Sie vermuten deshalb, dass 
Europäer wohl nicht lange leben, weil sie 
ausgepowert sind. Einmal sahen sie einen 
Betrunkenen auf der Straße liegen. Mit 

Bedauern kommentieren sie: „Der hat sich 
wohl tot gearbeitet.“ Für manche Menschen 
in Deutschland ist die Kirche ebenso fremd, 
wie die Kultur der Deutschen für die San 
fremd sein muss. Worum geht es denn 

hauptsächlich bei euch in der Kirche? Das ist 
die Frage, mit der wir uns beschäftigen. 
Lesen sie in der Brücke, wie Amerikaner, 
Iraner, Deutsche und Südafrikaner sich mit 
dieser Frage beschäftigt haben.  
 
 

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 

 
 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist 

nahe.. (Matthäus 10, 7) 
 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 Überall in Deutschland stehen prachtvolle Kirchen, die makellos in Stand 
gehalten werden. Dazu gibt es sehr viele professionelle Menschen, die in 
der Kirche arbeiten. Die meisten Pfarrer studieren sogar mehr als 7 Jahre 

lang. Die Kirche hat also eine prachtvolle Infrastruktur und man könnte 
meinen, dass es ihr gut geht. Stattdessen hört man aber eine traurige 
Nachricht nach der anderen. Der Grund der ganzen Traurigkeit ist, dass 
die Menschen nichts mehr mit der Kirche „am Hut haben“. Nach 
Statistiken sind es etwa 660 000 Menschen im Jahr, die austreten.  Man 

kann also sagen, dass die Zahl der Austritte aus der Kirche so viele sind, 
wie die Stadt Leipzig Einwohner hat. Das ist wahrlich keine gute 
Nachricht. Was aber noch beunruhigender ist, ist dass die meisten 
Christen, die regelmäßig in die Kirche gehen, auch keine Antworten bereit 
haben: Wer kann denn schon in einfachen Sätzen erklären, warum er 
oder sie in die Kirche geht? Und gewiss, wenn ich mich selbst an die Nase 
fasse, ist es nicht so, dass ich selber an so manches andere denke, wenn 
ich in der Kirche sitze? Wenn man jeden Menschen genau unter die Lupe 
nehmen würde, würde man sehr bald merken, dass es überhaupt keinen 
auf der ganzen Welt gibt, der oder die auf der Suche nach Gott ist! Im 
Römerbrief Kapitel 3 summiert Paulus nüchtern:  „Da ist keiner, der nach 
Gott fragt.“  Wenn das alles so ist, wird die Frage um so dringender: 
Warum denn in die Kirche gehen?  Und warum auch noch dafür bezahlen?  
Manchmal beobachte ich, wie Menschen mit einem guten Willen 
krampfhaft versuchen, die Vorteile der Kirche zu verteidigen. Dann höre 

ich solche Dinge wie: die Kirche ist ein Teil der deutschen Geschichte; die 
Kirche hilft Armen; die Kirche schafft Gemeinschaft; die Kirche hilft 
Menschen in psychischer Not. Aber ehrlich gesagt, diese ganzen 
obengenannten Dinge tun andere Instanzen viel besser als die Kirche es 
tut. Für die Wahrung der deutschen Geschichte gibt es Museen; für 

Gemeinschaft gibt es den Sportverein; für Arme gibt es die Sozialhilfe 
und bei psychischen Problemen kann der Psychologe viel besser helfen. 
Ich frage noch einmal: Wozu denn das Ganze?  Für die Antwort zu dieser 
Frage, müssen wir unseren Gründer Jesus selbst fragen. Und da 
beobachte ich, dass Jesus seine Jünger weder hinausschickt Psychologen 

zu sein; noch sind sie geschickt worden, soziale Vereine zu gründen; und 
schon gar nicht sind sie dazu da, das christliche Erbe zu wahren. Was sie 
sollen ist einfach: Sie sollen hinausgehen und Gottes Wort sagen. Nichts 
mehr und nichts weniger. Und daran entscheidet sich wirklich, ob wir 

Kirche sind oder nicht. Wenn ich in die Kirche gehe, habe ich wirklich 
nicht immer lautere Motive. Ich weiß aber, dass Gott mit mir dort redet. 
Sein Wort ist das entscheidende! Ohne das Wort Gottes, wäre ich wie 
Christiano Ronaldo ohne Fußball.  Aber mit Gottes Wort nimmt Gott mich 
in seinen Schutz. Seine Augen sind größer als meine Augen; Seine 



 

Motivation ist rein und ungetrübt; seine Liebe dringt in mein Herz hinein 
und ich weiß, dass ich hier sicher aufgehoben bin. Denn Gott selbst hat 
mir versprochen, dass er mir dort nahe ist, wo sein Wort verkündigt wird. 

Deshalb hat Jesus seinen Jüngern nichts anderes gesagt als nur dieses: 
Sagt es anderen weiter. Gott hat durch Jesus Heil geschaffen. Gott stellt 
die Gemeinschaft zwischen sich und uns Menschen durch Jesus wieder 
her. Und dazu gebraucht er ganz normale Menschen, wie dich und mich. 
Deshalb genau wie Jesus gesagt hat: Nur weitersagen.   

 
Unterstützung für die Brücke 

In den letzten Monaten gab 
es aus ganz 
unterschiedlichen 

Richtungen Unterstützung 
für die Brücke. 
Überraschend meldete sich 
Frau Barbara Lux aus der 
St. Michaelisgemeinde 

Kaiserslautern. Ihre Tochter 
Carina und ihr Ehemann 
konnten auch kurz 

vorbeischauen. Ebenso konnte Johannes Achenbach uns 3 Wochen lang 
begleiten. Johannes Achenbach ist Vikar der Immanuelsgemeinde in Groß 
Oesingen. Sein missionarisch-diakonisches Praktikum hat er dann bei uns 
gemacht. Eine Gruppe von „Most Ministries“ aus unserer Schwesterkirche 
LCMS (Missouri Synod) kam vom 14. Juni bis zum 23. Juni zu uns. In 
dieser Zeit hatten wir ohnehin Stadtteilfest am 22. Juni und 
Parkgottesdienst am 23. Juni eingeplant. Die etwa 11 Leute aus Most 
Ministries waren eine große Unterstützung. Vielen Dank an Most 
Ministries. Unser Dank gilt auch  Barbara Lux mit Familie, wie auch 
Johannes Achenbach. Ein Bericht über den Aufenthalt von Most Ministries 

kann man hier lesen: https://missiongermany2019.home.blog/.   
 

Noahs Arche von Benjamin Britten auf 11 Juli 2020 verlegt 
Die Oper von Noahs Arche wird nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. 
Dieselbe wird aber am 11. Juli 2020 stattfinden. Dazu haben wir einen 
starken Unterstützer mit der August Bebel Schule gefunden. Edward 

Caswell wird im Jahr 2020 regelmäßig den Musikunterricht leiten. Dazu 
wird auch eine Grafikerin die Kostüme mit den Kindern gestalten. Zwei 
Wochen vor der Oper werden dann etwa 100 Kinder jeden Tag in der 
Lukaskirche proben. Ich sehe schon, wie wir dann starke helfende Hände 
brauchen werden. 

Most Ministries  

https://missiongermany2019.home.blog/


 

 
Stadtteilfest und Parkgottesdienst 

 
 
 

Inzwischen sind unsere 
Stadtteilfeste ein Teil des 
Jahresprogramms geworden. Beim  

Stadtteilfest laden wir Nachbarn 
ein, mit uns zu feiern. Wir haben 
diverse Projekte, wie Trommeln, 
Musizieren, Radtaxi oder Jonglieren 
im Programm. Dabei ist natürlich 

klar, dass die Lukaskirche in der 
ganzen Zeit geöffnet bleibt. 
Menschen werden am Schluss des 

Tages zu einem Abschlussgebet eingeladen.   In diesem Jahr luden wir 
auch zum Parkgottesdienst im Rabet ein. (Der Rabetpark befindet sich 

etwa 100m weiter).  
 

Gemeinsame Gottesdienste im Monat Juli/August 
Am 14.07.2019 findet ein gemeinsamer Gottesdienst (persisch-deutsch) 

Kunstprojekt mit „Facepainting 

Schwungtuch Aktion 

Parkgottesdienst im Rabet 

Jonglieren für die Zukunft 



 

statt. Dieser Gottesdienst beginnt um 11h00. Wir laden aber herzlich zu 
einem Frühstück ab 09h00 ein. An diesem Tage findet kein persischer 
Gottesdienst um 11h30 statt.     

 
 

Persische Arbeitsgruppe 
Von Mittwoch, dem 5. Juni bis Samstag dem 8. Juni haben wir Mitarbeiter 
der Brücke uns im Missionshaus Bleckmar getroffen. Da wir den 

dringenden Bedarf sehen, enger mit anderen Gemeinden 
zusammenzuarbeiten, haben wir auch Marko und Siiri Turunen aus der 
Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz und auch Knud Skov aus unserer 
Schwesterkirche aus Dänemark eingeladen. Wir haben ausführlich über 
persische Übersetzungsarbeiten beraten.  Aus den wenigen Tagen in 
Bleckmar wurde eine intensive Zusammenarbeit und ein ambitioniertes 
Ziel wurde ausgesprochen. Wir wollen versuchen, möglichst einheitliche 
liturgische Elemente für den persischen Gottesdienst zu verwenden. 
Deshalb haben wir sowohl über den Stil der persischen kirchlichen Musik 
als auch dessen Inhalt beraten. Nicht zuletzt haben wir auch Lieder und 
Elemente der Liturgie noch einmal miteinander studiert und korrigiert. 
Die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben, ist durchaus vergleichbar 
mit anderen Missionsprojekten, die weltweit geschehen. Das Ziel ist es, 
das Evangelium in der jeweiligen Sprache und Kultur der Menschen zu 
verkündigen. Besonders interessant ist die persische Kultur weil das 

Christentum der ersten Zeit durchaus sehr weit in derselben Kultur 
verbreitet war. Deshalb gibt es auch Elemente aus der persischen 
Dichtung, die wir im Liedgut und in der Verkündigung nicht nur als 
Brückenschlag sondern auch als Wiederentdeckung des Evangeliums 
definieren können. Es ist sehr erfreulich, dass sich dieses Team 

zusammengefunden hat. Das nächste Treffen steht bereits fest und wird 
dann in Berlin sein.  
 

Durch das Tal des Baka gehen  
Im Psalm 84,7 beschreibt der Psalmist die Reise der 

Israeliten als eine Reise durch das Tränental Baka. 
Die damaligen Israeliten hatten eine ganz schwere 
Reise nach Jerusalem. Das dürre Bakatal hatte kein 
Wasser und kein Leben. Aber die Israeliten haben die 

Reise dennoch auf sich genommen, denn sie wussten 
ihr Leid, wird sich in Freude verwandeln. 
Ein ehemaliger Muslime beschreibt genau diesen Text 
um das Schicksal der konvertierten Muslime zu 
beschreiben. Auf hebräisch heisst Baka auch Mekka. 

Andachtsbuch auf 

persisch 



 

So  beschreibt derselbe ehemaliger Muslime, seinen Weg vom Islam zum 
Christentum als einen Weg durchs Bakatal: „Wir müssen viel Leiden und 
sowohl die Dürre der eigenen Zweifel als auch die Ablehnung von unseren 

Familien ertragen. Manchmal müssen wir sogar den Tod ertragen. Aber 
wir wissen, dass unsere Traurigkeit für die nachfolgenden Generationen in 
Freude verwandeln wird.“ Welch ein wunderbares Zeugnis dieser Mann für 
uns alle hat! Ich selbst wurde als Kind getauft. Generationen vor mir 
mussten durch ähnliche Tränentäler gehen. Sie mussten Traurigkeit und 

Zweifel durchleiden. Sogar Verfolgung. Aber sie haben die Frohe 
Botschaft des Evangeliums weitergetragen. Denn sie wussten, dass sich 
die Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Wie traurig, dass unsere 
Generation eben diesen Glauben, den sie kostenlos empfangen hat,  
wegwerfen will. Für jede Wanderung durchs dürre Tal brauchen wir den 
Gottesdienst und das Heilige Abendmahl. Wir brauchen aber auch tägliche 
Unterstützung und Gebet. Für genau diesen Zweck wurde das persische 
Andachtsbuch übersetzt und zur Verfügung gestellt. Es gibt zwei 
Ausgaben von eben diesem Andachtsbuch, das in Norwegen vom Pfarrer 
Hans Nissen geschrieben wurde und in der dortigen Kirche ins Persische 
übersetzt wurde. Die erste Ausgabe ist von Januar bis Juni. Die zweite 
Ausgabe von Juli bis Dezember. Beide Ausgaben können bei der Brücke 
bestellt oder abgeholt werden. Es gibt ebenfalls persische Predigten, die 
wöchentlich als Audiodatei oder als Text hier heruntergeladen werden 
können: 

http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigten.php 
Literatur, die bisher gedruckt wurde, kann hier gesehen werden: 

http://www.die-bruecke-leipzig.de/literatur.php 
Alles wurde durch Lutheran Heritage Foundation kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Abschied von Deirdre Christiansen und ihrem Sohn Tamish 
 

Deirdre und Tamish haben uns 18 
Monate in Leipzig begleitet und 
unterstützt. Beide haben uns in ihrer 
netten Weise mit tatkräftiger Hilfe 
unterstützt, wo sie konnten. Tamish ist 
zum Studium nach USA zurückgekehrt. 
Deirdre wird ihre erkrankte Mutter 
zunächst versorgen.   Für manche 
unserer Besucher, war Deirdre als 
unsere lieben Oma bekannt. Wir 
wünschen beiden Tamish und Deirdre 
viel Segen für die Zukunft! 

Abschied Deirdre Christiansen (mitte), Kim 

Bültmann (rechts) Hugo Gevers (links) 

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


 

WICHTIGE INFORMATIONEN 
 

GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:  deutsche Gottesdienste sind 
sonntäglich um 09 Uhr 30 in der Lukaskirche Leipzig.  Persische 

Gottesdienste sind um 11h30. Normalerweise gibt es einen 
persisch/deutschen Gottesdienst am letzten Sonntag im Monat. 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“   

KUNSTSTUNDE: Jeden Montag ab 11h00 
HAUSAUFGABENHILFE: Jeden Dienstag ab 15h30 bis 16h30 
OFFENE KINDERGRUPPE:  Jeden Dienstag 16h30 bis 19h in der „Brücke“  
GESPRÄCHE UM DEN KOCHTOPF: Jeden Mittwoch ab 12h  
SOZIALSTUNDE:  jeden Mittwoch  um 14h bis 16h  in der „Brücke“   

BIBELSTUNDE: persische Bibelstunde um 16h bis 17h 
PERSISCHER CHOR: Mittwochs ab 17h 
TAUFKLASSE: Mittwochs ab 18h   
MÄDCHENGRUPPE: Freitags 16h00 (jede zweite Woche) 
JUGENDCLUB:  Freitags 18h00 (jede zweite Woche) 

 ANDERE VERANSTALTUNGEN: 
Gottesdienst und Unterricht in Borna:  Jeden Donnerstag 15 h bis 17h   
ARABISCHER 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 زبان  ۳۰   ۱۱از ساعت   .یآلمانبا زبان  لوکاس سایکلیدر  ۳۰.  ۹مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

 یشروع م ۳۰.  ۹در ساعت  یشهمرسمه هم ینشود. ا یانجام م یو فارس یبا آلمان دتعبا یکبر در ماه  یکفرسی. 

 Hermannامده و در ایستگاه  Mockauبه سمت منطقه  1با قطار شهری شماره شما می توانید  .شود

Liebmann Str./Eisenbahnstr.   پیاده شوید و این کلیسا را درVolkmarsdorfer Markt: 

Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig  .م ز ان ،مراسمانی می باشد ولی بعد امراسم عبادت به زبان البیابید

 به زبان فارسی ترجمه می گردد.

 

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

 م فارسی و عربی.کالس انجیل و امور اجتماعی به  همراه مترجند از: مراجعه نمایید. برنامه های بروکه عبارت

 19تا  16ان: سه شنبه ها برنامه ویژه کودک

   بروکهدر دفتر  ۱۴تا  ۱۲امور اجتماعی: چهارشنبه ها از ساعت سعات 

 ۱۶ اعت: سکالس انجیل

 ۱۷کالس موسیقی  ساعت 

 ۱۸کالس غسل تعمید:  ساعت 

 الیپزیگ 21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 
 مراسم های دیگر:

  در برنا    منزل خانواده در : برنامراسم عبادت و 

18تا      15  چهر شنبههر   از ساعت  ه      Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz کالس درس   
ز ساعتا   یکشنبه هر   15           Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz     انجیل درمراسم    

 

 

 یید.ی توانید در لینک دفتر بروکه دریافت نمایرات را مهرگونه تغ

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

 

 

  کمک های مالی:

 

 را با کمک های مالی حمایت کنید می توانید مستقیم به حساب بانکی دفتر تبلیغاتان اگر شما میل دارید فعایت هایم

  ه است.زبان المانی شماره حساب امدکلیسا واریز نمایید. که در صفحه اخر اطالعات به 

 

 

 

 

 جشنواره منطقه و مراسم در پارک

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


 

و  ی)فارس خدمات مشترک ۰۱۹ /   ۷ /۱۴   خیتار در
 11:00مراسم از ساعت  نی( وجود خواهد داشت. ایآلمان

 یبا صبحانه شروع م  09:00شود. از ساعت  یشروع م
 یمنخواه یاوت  ، عبادت فارس ۱۸و  ۱۱.  در روز میکن

 .داشت
 یفارس یگروه کار

ژوئن، ما با کارکنان پل  ۸به،ژوئن تا شن ۵چهارشنبه، از
 ازین دنی. با دمیمالقات کرد Bleckmarخانه  تیدر مأمور

 نیجوامع، ما همچن ریبا سا کینزد یبه همکار یفور
و  نیدر برل ثیتثل یسایتورونن از کل یریمارکو و س

Knud Skov خواهرمان در دانمارک دعوت  یسایاز کل
به طور مفصل  یکار ترجمه فارس ورد. ما در ممیکرد

 یهمکار Bleckmar.   چند روز در میبحث کرده ا
 پرستشیسرودهای از  میکن یسع میخواه یما م   .کردیم

ما  ن،ی. بنابرامیکن  کپارچهی یعبادت فارس یهماهنگ برا
 یو محتوا یفارس یسایکل یقیدر مورد هر دو سبک موس

ترانه ها  و  زیکه ما ن ستین یبار نی. آخرمیآن بحث کرد
شده  یزی. کار ما برنامه رمیمتن را مطالعه و اصالح کرد

 یاتفاق م تیمأمور گرید یپروژه ها هب هیاست کامال شب
است که  نیاست. هدف ا دیافتد و در سراسر جهان مف

 نیدر اول تیحیمس رایجالب توجه است، ز ژهیبه و یفرهنگ فارس  .میرا در زبان و فرهنگ مردم اعالم کن لیانج
در  میتوان یوجود دارد که ما م یعناصر شعر فارس زین لیدل نیگسترده بود. به هم کسانیدر فرهنگ  سایزمان کل

 اری. بسمیکن فیتعر لیبه عنوان کشف مجدد انج نیبلکه همچن ،یفیخط رد کیآهنگ و اعالم نه تنها به عنوان 
برگزار خواهد  نیشده و در برل یزیدر حال حاضر برنامه ر یبا هم متحد شده است. جلسه بعد میت نیکه ا میحالخوش
 شد.

  
 

 

 Damishو پسرش  Deirdre Christiansenبا  یخداحافظ

Deirdre  وTamish  در  یبا کمک پر انرژ یکردند. هر دو در راه خوب تیحما گیپزیماه در ال ۱۸ما را به مدت
حصیالت خود تتا  كایبازگشت به آمر Tamishبودند.  نجایا

خود  ماریبار از مادر ب نیاول یبرا Deirdre . را ادامه دهد
 Deirdreکنندگان ما،  دیاز بازد یبرخ یکند. برا یمراقبت م

 میکن یما شناخته شد. ما آرزو م زیعز ربزرگنوان مادبه ع
 خوشبخت باشند! ندهیهر دو  در آ

 / اوت هیمشترک در ماه ژوئخدمات  

و  ی)فارس خدمات مشترک ۰۱۹ /   ۷ /۱۴   خیتار در
 11:00مراسم از ساعت  نی( وجود خواهد داشت. ایآلمان

 یبا صبحانه شروع م  09:00شود. از ساعت  یشروع م
 یمنخواه یاوت  ، عبادت فارس ۱۸و  ۱۱.  در روز میکن

 .داشت
 

 

 

 مراسم در پارک



 

 در راه    دره بکا

کنند.  یم فیاشک دره باکا توص قیسفر از طر کیبه عنوان   لیسفرکننده   اسرائ قی، در عهد عت۷: ۸۴ ریدر مزام
 لیحال اسرائ نی. با ابود یزندگ بدون سر خشک   و یداشتند.  سفر میدشوار به اورشل اریها سفر بس یلیسپس اسرائ

 فیمتن را توص نیا قایخواهند شد. مسلمان سابق دق لیتبد یدانند، سفر به شاد یآنها  م رایسفر را انجام داده است، ز
. شود یم دهیمکه نام زیباکا ن ،یدر زبان عبر .دهند، شرح شدهاندی را که مسیحی کند تا سرنوشت مسلمانان یم

 یدره باکا  شرح م قیاز طر ریمس کیبه عنوان  تیحیخود را از اسالم به مس ریهمان مسلمان سابق مس ن،یبنابرا
مرگ را  دیبا یاوقات ما حت ی. گاهمیرا تحمل کن مانیخانواده ها طرد شدنو  دهایو   ترد یادیرنج ز دیدهد: "ما با

 خواهد شد. لیتبد یبه شاد ندهیآ ینسل ها یکه غم ما برا میدان ی. اما ما ممیتحمل کن
کودک  کیهمه ما است! من خودم به عنوان  یمرد برا نی"شهادت فوق العاده ا

. یت رسندحیبه مس اشک  قیقبل از من مجبور بودند از طر یگرفتم. نسل ها دیتعم
را انجام  لیاز انج یخبر خوب.   اما آنها نندآنها مجبور بودند غم و اندوه را تحمل ک

است  زیخواهد شد. غم انگ لیتبد یدانستند که غم به شاد یداده اند. از آنجا که آنها م
کرده اند دور  افتیدر گانیباور را که آن را به صورت را نیکه نسل ما فقط ا

عبادت و شام مقدس  بهدره خشک، ما  قیهر سفر از طر یبرا.  انداخته است
منظور،  نیا ی. برامیدار ازیروزانه و نماز ن تیبه حما نی. اما ما همچنمیدار اجیاحت

که در  یکتاب مذهب نیشده است. دو نسخه از ا ادهآمترجمه و  یکتاب دعا فارس
شده   ترجمه یارسبه ف یمحل یسایوجود دارد و در کل سانینروژ توسط  هانس ن

تا دسامبر است.  هیتا ژوئن است. شماره دوم از ژوئ هیشماره از ژانو نیاست. اول
 یفارس یموعظه ها نی. همچنسفارش داد  Brückeتوان در  یرا م بکتاهر دو 

 یمتن به صورت هفتگ ای یصوت لیفا کیتواند به صورت  یوجود دارد که م
 دانلود شود:

http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigten.php 
 شود: یم دهید نجایکه تا کنون چاپ شده است، در ا اتیادب

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

 ارائه شده است. راثیم یتارول ادیهستند. همانطور که توسط بن گانیکتاب  به صورت را نیا همه
  

  یاز جهات مختلف حمایت
از جهات  Brücke ،شتهذگ یدر ماه ها

.   خانم باربارا حمایت ده است یمختلف
 St. Michaelisgemeindeلوکس از 

Kaiserslautern  داوطلبانه ما را کمک
مدند. آ زیو همسرش ن نایکارش کرد. دختر

آچنباخ قادر به  وهانسی ب،یترت نیبه هم
هفته بود. جوهانس  3 طولدر ما  یهمراه

امانوئل در گراس   ی سایکلآچنباخ از 
 ینشجوااو سپس به عنوان د است. نگنیزیاو

را با ما انجام    یحیمس یکارآموز یشیکش
خواهر  یسای" از کل کایمرآاز " یداد. گروه

ما بودند و کمک کردند. با ژوئن  ۲۳ژوئن تا  ۱۴( از یسوریم   ی)شورا LCMSما 
نفر  ۱۱ بایتقرشده بود.  یزیژوئن برنامه ر ۲۳ژوئن بود و مراسم پارک در  ۲۲مدت، جشن شهر در  نیدر طول ا

در  دیتوان یم گزارش     !کنم یافراد تشکر م گریاز د نی!    همچنکنیم ی.  تشکر مکردند یادیز تیحما کایمرآاز 
 ./https://missiongermany2019.home.blog: دیبخوان نجایا
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 سایهم در کل یاز افراد حرفه ا یاریشوند. بس یم ینگهدار رینظ یباشکوه هستند که ب یساهایآلمان کل یدر همه جا
 یم. و استخوب  رساختیز کی یدارا سایکل نیکنند. بنابرا یسال مطالعه م 7از  شیب  هاشیکنند. اکثر کش یکار م

شرن و هر روز در حال وخیم تر  خراب است.حال کلیسا کامآل لیکن . است بکامالً  خو  سایکل حال دیکنفکر   دیتوان
 هزار نفر 660، حدود ندارند. طبق آمارها سایبا کل یارتباط چیه گریاست که مردم د نیبحران  ا نیا لی.   دلاست

اندازه شوند  یخارج م سایکه از کل یتوان گفت که تعداد افراد یم نیبنابرا  را  ترک کرده اند. سایکللمان آدر  ساالنه
 یانیحیکثر مساست که ا نیتر کننده ا ناراحت   ی.  حتستین ی. در واقعا خبر خوباست گیپزیشهر ال ساکنان تیجمع

تواند با کالم ساده  یم ی: چه کسدارندبحران ن نیدر مورد ا یپاسخ چیه  ،روند یم سایکه به طور مرتب به کل
 ستیدرست ن نیا ایروم؟  آ یم سایو مطمئنا، اگر از خودم بپرسم، چرا به کل رود؟ یم سایدهد چرا او به کل حیتوض

 قیبه طور دق یهستم؟ اگر شما از هر فرد سایمن در کل یکنم در هنگام یفکر م گرید یزهایچ هیکه من در مورد کل
که واقعا  ستین جهانکس در  چیکه ه دیفهم دیخواه یشما به زود ست،یچ سایرفتن به کل یاو برای  زهیانگ,  دیپرس

"     .جویای خدا نیستکس هیچ "  :یردگ یم جهینتپولس  ،   ۱۱  ,۳  انیروم خدا باشد. در فصل  یدر جستجو
 د؟یکن یپرداخت مهزینه  آن یو چرا برا د؟یرومی  سای: چرا به کلیفورمی باشد این باشد، پرسش  نیچن  نیا اگر هم

 سایشنوم: کل یرا م ییزهایچچنین کنند. سپس  یدفاع م سایکل ه ازبا اشتباخوب  دهیکه  عق   یاوقات افراد یگاه
 ی که به افراد سایکل ایکند  یم جادیجامعه را ا سایکل؛ دارندکمک  ریبه مردم فق سایآلمان است؛ کل خیاز تار یبخش

انجام    سایبهتر از کل یلیخ یگریتواند با حرفه د یمموارد  نیکند. اما صادقانه تمام ا یدارند کمک م یروح یمشکل
 یوجود دارد برا یجامعه باشگاه ورزش ید؛ برانو فرهنگ آلمان موزه ها  وجود دار خیتار دنحفظ کر یبرا د.شو

ند. نکمک ک سایاز کلبهتر  یلیخد نتوان یم ها روانشناس  ،یمشکالت روان یوجود دارد و برا یفقرا، کمک اجتماع
خود  نی. امیبپرس  سایخود کل انگذاریبناز  دیبا ،سؤال نیپاسخ به ا ید؟ برایرومی  سایپرسم: چرا به کلمی من دوباره 

آنها را چنین فرستد؛ و هم نمی روانشناسان  نزدشاگردان خود را به   یسیکه ع می کنیمو سپس مشاهده است.   یسیع
انجام دهند واضح  دیآنچه آنها با  وجود ندارد. یحیمس راثیحفظ م ی؛ و قطعا آنها برااستفرستاده ن یورزش تیمبه 

 سایواقعا مهم است. کل نیو ا  کمتر. زیچ چیو ه شتریب زیچ چی. هندیبروند و کالم خدا را بگو رونیب  باید بهاست: آنها 
 روم، یم سایبه کل یهست. وقت یسیسؤال در کالم ع نینه؟ پاسخ ا ای میهست سایما کل ایدارد.  آ یسیبطه با کالم عار

است! بدون  یی. کلمه او نهادیگو یدانم که خدا با من سخن م یندارم. اما من م یبلندتر یهازیانگ شهیدر واقعا هم
کند. چشمان او  یم تیرونالدو بدون فوتبال هستم. اما با کالم خدا، خدا من را  حما انویستیکلمه خدا، من مانند کر

دانم که  یمن م نفوذ می کند وبه قلب من است؛ عشق او  رینظ یاو خالص و ب زهیبزرگتر از چشمان من است. انگ
به  است که کالم او اعالم شده است. کینزد یجاخدا به من قول داده است که او در  چون اهمیت دارم نجایمن در ا

 قیاز طرما را اعالم کند!. خداوند  گرانیبه درا نگفت: کالم خدا  نیجز ا یزیچشاگردانش  به یسیع لیدل نیهم
مانند شما و من  یدکند. و او از افراد عا یم یابیباز یسیع قیاز طر رانجات داد. خداوند ارتباطات خود و ما  یسیع

 بگو. گرانیگفت: فقط به د یسیهمانطور که ع قایدق لیدل نیکند. به هم یاستفاده م

 

 نقل مکان کرد ۲۰۲۰ هیژوئ ۱۱به  تنیبر نیاز نوح توسط بنجام اپرا

 نیا یبرگزار خواهد شد. برا ۲۰۲۰ هیژوئ ۱۱را  در اپ نیبرگزار نخواهد شد. هم ینوح در سال جار یکشت یاپرا
را به طور مرتب  یقیموس ی. ادوارد کاوشول درس هامیکرد دایپ August Bebelبا مدرسه   یمدافع قو کیکه ما 

خواهد کرد. دو هفته قبل از اپرا،  یبچه ها را طراحلباس  زین کیهنرمند گراف کیانجام خواهد داد.  ۲۰۲۰در سال 
 یقو یکه ما به کمک ها نمیتوانم بب یخواهند کرد. من  م نیتمر Lukaskirche انه درکودک روز ۱۰۰حدود 

 خواهیم داشت.  اجیتحا
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. دنددیدن کرآلمان  از شیسال پ نیخانواده سان چند کی
با   یارتباط چیهستند که ه ی)سان به اصطالح  قوم

 یم یزندگ قایندارند. آنها در جنوب آفر یصنعت یایدن
جالب  یلیما خ یزندگ وهیکنند( واکنش آنها در مورد ش

 یسخت کار م شهیها  هم ییاست. در نظر  آنها اروپا
ها    ییل   اروپاکه احتم ندگرفت جهیتآنها ن  نیکنند. بنابرا

زیاد کار  به دلیلآنها  راینکنند ز یزندگ یبه مدت طوالن
که  نددیدرا مرد مست  کیبار  کیآنها خسته شده اند. 

اظهار نظر  شی. با تشورفته بودخاوب  به ابانیخ در
." تاسانجام داده  : "او احتماال تا حد مرگ کاردندکر
همانند فرهنگ   سایکل مان،از مردم آل یبعض یبرا

 نگونهیا ها سان یمثل آلمان برا .شود یشناخته م یخارج
 یسؤال نیو چرا؟ ا  د؟یکن یچه کار م سایاست. در  کل

 ییکایچگونه آمر دینی. ببمیاست که ما با آن روبرو هست
 نیبه ا ها یجنوب یقایها و آفر یها، آلمان یرانیها، ا

 .کنند یم یدگیمسئله رس

 

این پیام را موعظه کنید که پادشاهی 

      ( ۷ ،  ۱۰ی مت) ..آسمان نزدیک شده است
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