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Unsere Welt steht Kopf. Wir sind in eine sehr 

schlimme Krise geraten. Im ursprünglichen 
Sinne des Wortes ist die Bedeutung des 
Wortes Krise nicht negativ belastet. In 
diesem positiven Sinne ist eine Krise eine 
Entscheidung, die man trifft, wenn man den 

Höhepunkt von ein oder mehreren 
Problemen erreicht hat. Die Krise, in diesem 
Sinne, kann eine entscheidende positive 
Wende einläuten.  
Was ich aber bei Vielen beobachte, ist  
Unruhe und nervöse Hektik. Gerade in dieser 
Situation ist es sehr wichtig, dass wir  
Gottvertrauen, Sicherheit und Gelassenheit 
ausstrahlen. Unser Auge bleibt stets auf 
unser Ziel in Gott gerichtet.   Das können wir 

tun, während wir alle Maßnahmen im hier 
und jetzt  sorgfältig befolgen.  

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 

 
 

 „ Jesus spricht: Wachet !“ (Markus 

13,37) 
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„So etwas habe ich  noch nie erlebt! In den letzten Wochen habe ich 
diesen Satz sicherlich ein paar Hundertmal gehört. Und leider ist das 
Erlebte in diesem ersten Quartal 2020 sehr schockierend. Ein kleines 

Virus hat es geschafft unsere ganze Welt in die Knie zu zwingen.  Wenn 
wir so ohnmächtig gegenüber ein kleines Virus sind, wie werden wir mit 
den größeren Problemen unserer Welt zurecht kommen? Viele dieser 
größeren Probleme haben wir zweifellos überhaupt nicht im Griff!    In 
solchen Tagen, wie den heutigen, gilt es die Zeichen der Zeit zu erkennen 

und wachsam zu sein. Auf Jesu Weg nach Jerusalem hat er einen nicht 
unwesentlichen Teil seiner Rede dazu gebraucht, seine  Jünger  auf die 
Zeit seiner Kreuzigung und Auferstehung vorzubereiten. Aber die Jünger 
haben nichts mit seiner Rede anfangen können. Sie haben nichts damit 
anfangen können, weil sie so etwas noch nie erlebt hatten!  Schließlich 
kam alles zu einem Höhepunkt. Jesus hatte das letzte Abendmahl 
feierlich mit seinen Jüngern gefeiert. Der Verräter ist ins Dunkle 
verschwunden und die Schrift stand an der Wand. Alles, was Jesus vorher 
gesagt hatte, ging gerade da in Erfüllung. Und was taten die Jünger? Sie 
schliefen.  In unseren Zeiten geht auch gerade viel in Erfüllung, wovon 
Jesus sprach. In Markus 13 spricht Jesus ausführlich von den 
Bedrängnissen und Veränderungen in unserer Welt. Die Veränderungen 
passieren in der geistlichen und in der physischen Welt. In der geistlichen 
Welt werden viele von falschen Propheten verführt werden. In der 
physischen Welt wird das worauf, Menschen sich verlassen konnten ins 

Wanken kommen. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird 
seinen Schein verlieren. Alles Geschehnisse, die uns sehr bekannt 
vorkommen. Und dann gilt es zu wachen. Wenn Jesus uns aufruft 
wachsam zu sein, dann meint er eine geistliche Wachsamkeit. Das 
bedeutet, dass wir gegen alle Erfahrung glauben, dass Gott als Schöpfer 

der Welt uns und das ganze Geschehen hier auf Erden fest in seiner Hand 
hält. Er hat einen Plan mit einem jeden von uns und mit dem ganzen 
Schicksal der Welt. In Zeiten der Krise  verbreiten sich viele falsche 
Propheten, die abenteuerliche Ideen haben, was mit uns passiert ist und 
vor allen Dingen, wissen die immer genau, was wir tun sollen. Kein 

Wunder, dass Menschen aus lauter Verzweiflung und Ratlosigkeit 
Toilettenpapier hamstern, als wenn sie sich das Leben dadurch retten 
könnten. Vielleicht hat Gott uns durch die Corona Pandemie eine 
einmalige Gelegenheit gegeben zur Ruhe zu kommen.  Ruhe heißt, 

wachsam zu schauen, was Gott mit uns vorhat. Vor allen Dingen sollten 
wir wachsam schauen, wo er uns jetzt gebrauchen möchte.  
 
 
 



 

ERFAHRUNGEN IN 
DER CORONAKRISE  
Ehrlich gesagt, war ich 

sicherlich einer von 
denen, die diese 
Pandemie völlig 
unterschätzt hatten. 
Als die ersten 

Meldungen aus Nord 
Rhein Westfalen  
kamen, habe ich 
gedacht, dass es sich 
wohl um eine Grippe 
handeln würde, wie wir 
sie schon öfter hatten. 
Aber kurz darauf 

verbreiteten sich Schreckensmeldungen im ganzen Land und mit Staunen 
konnten wir Zeugen davon werden, dass nicht nur das ganze Land, 
sondern auch die ganze Welt zum Stillstand kam. Das erste Programm, 
dass in der Brücke leider ausfallen musste war unser Programm im 
Rahmen der Leipziger Büchermesse. Kurz danach mussten wir alle 
Veranstaltungen in der Brücke und in der Kirche absagen.  In dieser 
Situation war es wichtig unsere Gäste und Gemeindeglieder auf dem 

Laufenden zu halten. In diesen ersten Tagen gab es zwei, die von dem 
ganzen Geschehen noch gar nichts gehört hatten, weil sie keinen Zugang 
zu irgendwelchen Medien hatten. Bei den meisten mussten wir einfach 
informieren und helfen. Die Reaktionen der Menschen waren sehr 
unterschiedlich. Ein junges Mädchen schrieb über Whatsapp. „Ich fürchte, 

dass das Virus in der Luft ist! Wir sind alle infiziert, weil es kommt über 
die Luft…Ich habe so Angst zu atmen!“  Andere wieder blieben ganz 
hartnäckig bei den Feten und sozialen Treffen, die sie vorhatten. Immer 
wieder musste ich diesen Satz wiederholen, der mittlerweile Millionenfach 
in der ganzen Welt gesagt wird: „Leute es geht nicht um euch, sondern 

um die Schwachen!“  In Leipzig konnte ich aber wirklich beobachten, wie 
die Information von Tag zu Tag zu allen durchdrang.  In den ersten 
Tagen, als schon Schulen und Kirchen geschlossen waren, gab es 
Urlaubsstimmung und die Kinder spielten vor der Kirche, wo sie so noch 

mehr Kontakt miteinander hatten, als wenn sie in die Schule gegangen 
wären. Am nächsten Tag schon gab es eine unheimliche Stille um den 
Lukasplatz und die Kinder waren weg. Einige unserer persischen 
Gemeindeglieder wurden sehr kreativ. Anna und Lydia aus der 
Kunstgruppe fingen an, Mundschutz zu nähen. Und einer kam sogar auf 

Lukaskirche für stille Zeit geöffnet 



 

die Idee, mit Kaffeefilterpapier ein Mundschutz zu basteln. In dieser Zeit 
hielten wir die Lukaskirche jeden Tag geöffnet. Wir haben bewusst keine 
öffentlichen Veranstaltungen gehalten, sondern haben zum stillen Gebet 

eingeladen. Manchmal haben Mitarbeiter aus der Brücke oder aus dem 
Jungen Erwachsen Kreis einfach Lieder in der Kirche gesungen. Und es 
kamen immer wieder vereinzelt Leute in die Kirche. Die meisten wollten 

nicht reden. Nur sitzen und beten. 
Andere wollten aber reden und 

wollten ihre Angst und Wut zum 
Ausdruck bringen. Bei vielen 
kursierten sehr abenteuerliche 
Theorien, wie das ganze entstanden 
sei. Manche Menschen waren über 
die vielen Nachrichten überwältigt 
und wußten nicht, die 

Falschmeldungen einzuordnen. Auch 
deshalb war es wichtig, da zu sein. Irgendwann hatten wir auch Besuch 
von der Polizei. Bei der Gelegenheit hatte ich ihnen erklärt, warum wir die 
Kirchentüren geöffnet hielten. An dem Tag bekam ich sehr positive 
Resonanz von der Polizei. Nicht lange danach kam aber die komplette 
Ausgangssperre. Spätestens dann war klar, dass wir unser online Angebot 
ausbauen mussten. Zunächst haben Kim Bültmann und ich online 
Andachten in drei Sprachen hergestellt, die wir dann als kurze Videos 

posten konnten. Dann aber auch den ganzen Ablauf des Gottesdienstes. 
Beide Angebote sind hier zu lesen und anzuschauen: (www.die-bruecke-
leipzig.de/predigten.php)   Für mich war die Herstellung der YouTube 
Videos in jedem Fall ein Lernprozess. Inzwischen ist das Angebot von 
solchen Gottesdiensten und Andachten weltweit überwältigend. Wenn, ich 

die Analyse meines Videokanals beobachte, sehe ich, dass die ersten 
Zuschauer einen Durchschnitt von 50 Sekunden ausgehalten 
haben…Später ist die Zahl auf 1 Minute 30 Sekunden gestiegen. Dennoch 
ist das ein ernüchternder Hinweis. Und ich stelle bei mir selbst fest, dass 
ich auch ganz viele Angebote anschaue und bei sehr vielen einfach 

weiterklicke. Ist dieses Verhalten nicht auch ein Symptom dafür, dass wir 
zwar eine Menge von Material aller Art haben, aber im Grunde genommen 
übersättigt sind? Auch für mich persönlich war diese Zeit der Pandemie 
besonders. Kurz bevor die Schulen geschlossen wurden, bekam ich die 

Meldung, dass mein Vater in Südafrika im Sterben liegt. Ich habe sofort 
Flüge nach Südafrika angeschaut und war schon dabei meinen Koffer zu 
packen, als mir der Gedanke durch den Kopf ging..was, wenn ich selbst 
vom Virus infiziert bin? Darauf habe ich die Ärztin in Südafrika angerufen. 
Auch die sah meinen Besuch kritisch. Ich musste eine kurze Zeit daran 

Selbstgebastelte Mundschutz 
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denken, dass ich unbewusst dafür verantwortlich sein könnte, eine ganze 
Menge Leute umzubringen. Schließlich bin ich nicht nach Südafrika 
geflogen. Und mein Bruder und ich konnten nicht zur Beerdigung unseres 

Vaters.  Und das war gut so. Denn im Moment gibt es überhaupt keine 
Möglichkeit aus Südafrika zurückzufliegen. Wie es mir erging, so ist es 
wahrscheinlich vielen ergangen. Und ich frage mich, wie es solchen 
Leuten geht, die wirklich vor der Tatsache stehen, dass sie unbewusst 
dafür verantwortlich waren, andere zu infizieren…Und so den Tod ins 

Haus gebracht haben. Auch das ist eine schockierende Tatsache dieser 
Situation. 
Nun ist die Frage bei allen, wie es weitergeht. Im Moment ist noch 
mindestens eine Woche Ausgangssperre. Es ist noch nicht klar, ob wir die 
Gottesdienste Ostern in der Lukaskirche abhalten können. Sobald wir das 
können, oder sobald wir auch nur die Kirchentüren öffnen können, 
werden wir das selbstverständlich wieder tun. Inzwischen werden wir 
aber Andachten und Gottesdienste weiterhin in drei Sprachen unter den 
obengenannten Kanälen zur Verfügung stellen.  

 
NEUES AUS CHEMNITZ 
Die kleine persische Gemeinde in Chemnitz hielt seit 2016 Gottesdienste 
in der Freien Evangelischen Gemeinde in Chemnitz. Dort wurden auch 
samstags Unterrichtseinheiten gehalten. Es war aber schon immer klar, 
dass dieser Gemeinde intensiver betreut werden sollte und vor allen 

Dingen, fehlte uns ein Ort in Chemnitz. Das letztgenannte Problem haben 
wir inzwischen gelöst. Es wurde ein kleines Objekt gefunden, dass wir zu 
einem sehr günstigen Preis zur Miete bekommen konnten. Die 
Dreieinigkeitsgemeinde in Dresden zusammen mit Herrn Matthias Storm 
und anderen Mitarbeitern aus der Gemeinde haben die ersten 

Renovierungsarbeiten dort erledigen können. Nun muss nur noch eine 
kleine Küche eingebaut werden und dann können wir dort regelmäßig 
arbeiten. Vorläufig werden Kim und ich an einem Tag in der Woche 
Veranstaltung ähnlich wie in der Brücke dort anbieten. Es werden 
Angebote auf Persisch sein und es werden Angebote für Kinder sein. 

Außerdem wollen wir sehen, wie wir an diesem neuen Ort vielleicht ganz 
andere Ideen entwickeln werden.  Gottesdienste werden wir von Leipzig 
aus, wie gehabt, 2 Mal im Monat halten. Pfarrer Dittmer und Pfarrer 
Tepper aus Plauen werden weiterhin auch in Chemnitz mitarbeiten. Eine 

römisch-katholische Kirche in direkter Nähe dieses neuen Standorts hat 
uns die Genehmigung erteilt, in ihren Räumen Gottesdienste halten zu 
dürfen. Deshalb werden wir nun sogar zwei Standbeine. Ein Ort für 
Gottesdienste ein Ort für diverse Programme der Gemeinde und 



 

Missionsarbeit. Das alles sollte schon nach Ostern anfangen. Aber jetzt 
müssen wir, wie so viele andere, darauf warten, dass Corona uns freigibt.  

 

VORAUSSCHAU 
Gemeinsame Gottesdienste im April / Mai (wenn die Kirche 
geöffnet werden kann.) 
Deutsche Gottesdienste feiern wir sonntäglich um 09h30 in der 
Lukaskirche. Persische Gottesdienste um 11h30 in der Lukaskirche. Im 

April/ Mai feiern wir gemeinsame persisch/deutsche Gottesdienste an 
folgenden Tagen: 26.04.20 um 10h00:  Und am 31.05.20 um 10h00 mit 
anschließendem Mittagessen. 
 
Missionsfest in Braunschweig:  17.05.2020 zum Thema persische 
Sprache als wichtiges Werkzeug im Gottesdienst. 
 
Seminar in Bleckmar: Von 22.05.2020 bis zum 24.05.2020 findet ein 
Seminar in Bleckmar statt. Das Seminar soll eine erste Werkstatt für 
persische Mitarbeiter sein. Es kommen persische Mitarbeiter aus 
Gemeinden der SELK und wir werden eine erste Unterrichtseinheit in der 
persischen Sprache zusammen mit dem Ehepaar Turunen aus Berlin 
durchführen.  

Leipziger Büchermesse: Die Leipziger Büchermesse konnte zwar nicht 
mehr stattfinden. Herr Moritz Nestor hat aber trotzdem angeboten im 
Laufe des Jahres nach Leipzig zu kommen. Der Termin wird in der 
nächsten Ausgaben bekannt gegeben. Das Thema wird sein:    «Räume 
haben, wo ich leben, wachsen kann.» Zu diesem Thema folgende 
kurze Beschreibung:  

 Kinderfreizeit: Unsere diesjährige Kinderfreizeit wird vom 10.08.2020 
bis zum 14.08.2020 im Elsterhof geplant. Dazu kann man sich schon jetzt 
anmelden.  

 

 

 

 



 

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: 
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 
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 اطالعات مهم
 
 

با زبان   ۳۰   ۱۱از ساعت   .یآلمانبا زبان  لوکاس  کلیسای در  ۳۰.  ۹مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

  ی شروع م ۳۰.  ۹در ساعت  یشهمرسمه هم ینشود. ا یانجام م  یو فارس یبا آلمان عبادت یکبر در ماه  یک. فرسی

 Hermannامده و در ایستگاه  Mockauسمت منطقه  به  1با قطار شهری شماره انید شما می تو .شود

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

Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig  .مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم  بیابید

 فارسی ترجمه می گردد.  به زبان

 

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

 کالس انجیل و امور اجتماعی به  همراه مترجم فارسی و عربی. رنامه های بروکه عبارتند از: مراجعه نمایید. ب 

 19تا   16به ها برنامه ویژه کودکان: سه شن

    بروکهدر دفتر  ۱۴تا  ۱۲ماعی: چهارشنبه ها از ساعت امور اجتسعات 

 ۱۶: ساعت کالس انجیل

 ۱۷کالس موسیقی  ساعت 

 ۱۸ت عمید:  ساعکالس غسل ت 

 الیپزیگ   21خیابان سولیکوفا  : رس اد

 
 مراسم های دیگر: 

  در برنا     منزل خانواده  : در برنامراسم عبادت و 

18تا      15  چهر شنبه ره   از ساعت   ه      Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz  کالس درس   
از ساعت    یکشنبه  هر    15           Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz      ل در جیانمراسم      

 

 

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

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

 

 

  کمک های مالی: 

 

اب بانکی دفتر تبلیغات  انید مستقیم به حساگر شما میل دارید فعایت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می تو

 ره حساب امده است.  کلیسا واریز نمایید. که در صفحه اخر اطالعات به زبان المانی شما
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  بود، زیرا در  ِز خوب  نتوانستیم به تشییع جنازه ی پدرمان برویم. و این یک چی جنوبی نرفتم. برادرم و من .

برای خیلی ها اتفاق افتاده   حال حاضر راهی براِی پرواز از آفریقای جنوبی وجود ندارد. این تجربه ی من،

واقعاً با این واقعیت روبرو هستند که ناخودآگاه مسئول آلوده    است. و من تعجب می کنم که چگونه این افراد

دهنده از    به خانه آمد. این همچنین یک واقعیِت تکان مرگ بودند ... و به همین ترتیب، کردِن دیگران 

 .است  وضعیِت ما اینگونه
باید پیش رفت؟ هنوز مشخص نیست که آیا می توانیم مراسم عید   حال سوال برای همه این است که ،چگونه

یا خیر   کنیم ی لوکس برگزار کنیم یا خیر. به محِض این که بتوانیم ، درهای کلیسا را باز م پاک را در کلیسای 

عین حال ، ما به ارائه ی خدمات و خدماِت دعا   ، مطمئناً دوباره این کار را خواهیم کرد. در این میان ، در 
 خبر جدید از شیمنیتس .شده در باال ادامه خواهیم داد  به سه زبان تحت کانال های ذکر 

 خبر جدید از شیمنیتس

  انجیلی رایگان در چمنیتس  مراسم عبادت را در جماعت 2016در شیمنیتس از سال   جماعت كوچك فارسی

همیشه مشخص بود که باید به   در آنجا برگزار می شد. اّما  برگزار كرده است. همچنین درس انجیل شنبه ها
اکنون مشکِل دوم را   .جایی مناسب در کمیتس وجود نداشت این جامعه توجه بیشتری شود و ُمهمتر از همه ،

تثلیس   توانستیم با قیمت بسیار مناسب اجاره کنیم. جامعه کوچک پیدا کردیم که می حل کرده ایم. یک ملک 

توانستند اّولین کارهاِی نوسازی را در آنجا   در درسدن به همراِه آقای ماتیاس استورم و سایر کارمندان جامعه 
آشپزخانه ی کوچک باید نصب شود و بعد می توانیم به طور مرتب در آنجا کار    انجام دهند. اکنون فقط یک

نیز برای کودکان ارائه   برگزار خواهیم کرد. پیشنهاداتی به زبان فارسی وجود خواهد داشت و پیشنهاداتی ک

ست ایده های کامالً متفاوتی را در این مکان جدید  ا می شود. ما همچنین می خواهیم ببینیم که چگونه ممکن
  ما دوباره در ماه از الیپزیگ مراسم را برگزار خواهیم کرد. پاستور دیتمر و  ایجاد کنیم. طبق معمول ،

کاتولیک رومی در   ادامه خواهند داد. یک کلیسای Chemnitz به کار خود در  Plauen پاستور تپپر از 

عبادت را در محوطه خود برگزار کنیم. به همین   ا اجازه داده است که مراسممجاورت این مکان جدید به م 

کلیسایی و دیگری مکان برای   نیز خواهیم داشت. یک مکان برای مراسم دلیل است که اکنون حتی دو ستون
انند  شود. اما اکنون ، م های مختلف کلیسایی و کارهای مبلغان. همه اینها باید بعد از عید پاک شروع برنامه

   پیش نمایش .آزاد کند بسیاری دیگر ، باید منتظر بمانیم تا کرونا ما را 

 پیش نمایش

 مراسم مشترک در ماه آوریل / مه )هنگامی که کلیسا می تواند افتتاح شود.( 

مراسم فارسی ساعت   .جشن می گیریم درکلیسای لوکاس  ۹.۳۰مراسم آلمانی را روز یکشنبه ساعت  ما

مه مراسم مشترک فارسی / آلمانی را در   ی کنیم. در ماه آوریل / ماهدر کلیسای لوکاس بگذار م ۱۱.۳۰

و به دنبال آن   ۱۰در   ۱۰مه ، ساعت  ۳۱و  :۱۰در ساعت   آوریل ،  ۲۶روزهای بعد جشن می گیریم: 

  سمینار با موضوع زبان فارسی به عنوان ابزاری مهم در مراسم  ۲۰۲۰مه  ۱۷در براونشویگ:         .ناهار 

اولین کارگاه   این سمینار  .، سمیناری در بلکمار برگزار می شود   ۲۰۲۰مه  ۲۴تا  مه  ۲۲: از در بلکمار 

و ما همراه با   .خواهند آمد  SELK پارسی از اجتماعات  آموزشی برای کارمندان فارسی می باشد. کارکنان

 :شگاه کتاب الیپزیگنمای   .اولین درس را به زبان فارسی برگزار خواهیم کرد  زوج تورونن از برلین

نستور پیشنهاد داد که در   نمایشگاه کتاب الیپزیگ دیگر نمی تواند برگزار شود. با این وجود آقای موریتز 

بعدی اعالم خواهد شد. موضوع خواهد بود: "داشتن   طی سال به الیپزیگ بیاید. تاریخ در شماره های

 :ر مورد این موضوعرشد کنم." شرح مختصر زیر د فضاهایی که بتوانم زندگی و

در الستروف برنامه ریزی   آگوست  ۱۴تا  آگوست سال  ۱۰فراغت امسال از  : اوقاتاوقات فراغت کودکان

 .است. اکنون می توانید برای این کار ثبت نام کنید شده



 

مجبور شدم این جمله را تکرار کنم که اکنون میلیون ها بار در سرتاسر جهان گفته اند: "مردم   بارها و بارها

الیپزیگ   در " "!، این مربوط به شما نیست ، این در مورد ضعیف ترین کسی است که، در جماعت ها است
هنگامی که   روزها تغییر می یابد. در  روز به روز  من واقعاً توانستم مشاهده كنم كه چگونه این اطالعات

داشت و بچه ها جلوی کلیسا بازی می کردند   وجود  بسته شده بودند ، حال و هوای تعطیلی  مدارس و کلیساها

بروند ، با یکدیگر ارتباِط بیشتری داشتند. روز بعد سکوت غریبی در   ، جایی که بیشتر از اینکه به مدرسه

بودند. آنا و لیدیا با   ما بسیار خالق کلیسای لوکاس ُرخ داد و بچه ها رفتند. برخی از اعضای کلیسای اطراف
آنها حتی به این ایده رسید که ماسک صورت را با   و یکی از  .گروه هنری شروع به دوختن ، ماسک کردند

  را باز نگه می داشتیم. ما عمداً هیچ  Lukaskirche در این مدت ما هر روز  .اغذ فیلتر قهوه درست کندک

یا دایره   Bruecke کارمندان  برنامه ی عمومی برگزار نکردیم ، اّما برای دعا دعوت کردیم. بعضی اوقات
دوباره به کلیسا می آمدیم. اکثر    خواندند. و مردم دوباره و بزرگساالن به سادگی آوازهایی را در کلیسا می ی

صحبت کنند. فقط می خواستند بنشینید و دعا کنند.    آنها نمی خواستند

کنند و می خواستند ترس و عصبانیت   دیگران می خواستند صحبت
بسیار پرماجرا راجع به،   خود را ابراز کنند. بسیاری ،نظریه هایی 

زیادی   ایچگونه ویروس بوجود آمد؟ برخی از مردم از پیام ه 

  را دسته بندی غافلگیر شدند و نمی دانند چگونه باید پیام هاِی دیگر 

، این دلیل دیگری بود که اهمیّت حضور در آنجا را داشت. در   .کنند
چرا   توضیح دادم  به آنها  .بازدید آمدند  پلیس ها نیز برای مقطعی،

چندی نگذشت   ز پلیس دریافت کردم. اّماباز نگه داشتیم. آن روز، من پاسخ بسیار مثبتی ا درهای کلیسا را 

سپس مشخص بود که ما باید  خود برود..  هر کسی اجازه نداد بیرون از خانه ی  که، یک قانوِن جدید آمد که،
تفسیِر انجیل و دعا با سه زبان آنالین درست   من و کیم  اول از همه  .پیشنهاداِت آنالین خود را گسترش دهیم 

را آماده کردیم. هر دو   ستیم به عنوان فیلم کوتاه پخش کنیم. سپس کل مراحل مراسمبعد از آن می توان . کردیم

) :bruecke-www.die-   پیشنهاد را می توان در اینجا مطالعه و مشاهده کرد 
) .phpigtenleipzig.de/predردن فیلم هایی برایِ برای من درست کYouTube    قطعاً یک فرایند

ویدیویی خود را    شده است. وقتی تجزیه و تحلیل کانال ارائه مراسم مثل این هم، در کل جهان   .یادگیری بود 

  دقیقه و   1ثانیه تحمل کردند ... بعداً این تعداد به  50تماشا می کنم ، می بینم که بینندگان اول به طور متوسط 

نیز به   برای خودم می بینم که، من .با این حال ، این یک اشاره ی ناخوشایند است .فزایش یافت ثانیه ا 30
از آن کلیک می کنم. آیا این رفتار همچنین   ثانیه می بینم و بعد  پیشنهادات زیادی نگاه می کنم و فقط با تعداد 

  شده ل را داریم ، اّما در اصل اشباه انواع مختلفی زیادی از تفسیر انجی  ما  نشانه ای از این واقعیت نیست که

من این پیام را دریافتم که، پدر من در  .  د یآ ی م ش یپ  ز یمن مشکالت شخصاً ن یزمان برا نیدر ا اند؟  
به   روازها آفریقای جنوبی در حال مرگ بود زیرا از قبل بیمار بود و بسیار مسن بود . من بالفاصله به پ

،به ذهنم   آفریقای جنوبی نگاه کردم وچمدانم را بسته بندی کردم... وقتی که دو موظوع بسیار تکان دهدنه

مشاهده نیست و اگر خودم به   یروس کرونا داشته باشم اما هیچ عالمترسید، ... ممکن است که خوام و

  دکتر مراجعه می  سپس در آفریقای جنوبی به  مبتال کنم؟ به دیگران  اگر    ویروس آلوده شوم ، چه می شود 
مجبور شدم برای مدت کوتاهی فکر کنم که، می   کند. من کنم. او همچنین دیدار من را با انتقادی مشاهده می 

 باالخره ، من به آفریقای  .افراد زیادی باشم  توانم ناخودآگاه مسئول کشتن

 
 

 

 
 

 ماسک تنفسی

 

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


 

شنیده ام. و   در هفته های گذشته جمله را چند صد بار  من هرگز چیزی شبیه آن را ندیده ام! « من آن"

بسیار تکان دهنده بوده است. یک ویروِس کوچک توانست   2020متاسفانه ، تجربه در این سه ماهه اول سال 
اصالً ناتوان باشیم ، چگونه می توان با    ما را به زانو دَر آورد. اگر ما در برابر ویروِس كوچکتماِم جهان 

مشكالت بزرگتر در جهان خود مقابله كنیم ؟ ما بسیاری از این مشکالت بزرگ را تحِت کنترل نداریم! در  

، او بخش مهمی از    هوشیاری ،بسیار مهم است. در سفر عیسی به اورشلیم ,چنین روزهایی مانند امروز 

سخنان خود را برای آماده کردن شاگردان خود برای زمان مصلوب شدن و رستاخیز خود به کار برد. اّما  
آنها نمی توانند کاری در این باره انجام دهند زیرا هرگز چیزی  .شاگردان ،نتوانستند گفتار او را درک بکنند 

عیسی مسیح آخرین شام را با   .ز به پایان رویداد رسیدشبیه به آن را تجربه نکرده اند! سرانجام همه چی

عیسی   کشیده بود. هر آنچه که،  شاگردانش جشن گرفته بود. خائن به تاریکی ناپدید شده بود و نقشه خود را
در زمان   .قبل از آن گفت درست در همان جا اتفاق افتاد و شاگردان چه کار کردند؟ آنها به خواب فرو رفتند

انجیل    سیزدهم از آنچه عیسی درباره ی آن صحبت می کردند واقعاً اتفاق افتاد . در بخشما ، بسیاری 

مرقس، عیسی به طور گسترده در مورِد درد و رنج ها و تحوالت دنیای ما صحبت می کند. این تغییرات در  
گمراه می   دنیای روحانی و جسمانی اتفاق می افتد. در دنیاِی معنوی ، بسیاری ،توسط پیامبران دروغین

شوند. در دنیای جسمی ، آنچه مردم می توانند به آن اعتماد کنند ، از بین خواهد رفت. خورشید تاریک می  

بسیار آشنا هستند. و بعد باید   شود و ماه درخشش خود را از دست می دهد. تمام رویدادهای امروزی برای ما 

منظور او هوشیاری معنوی است. این بدان  تماشا کنید وقتی عیسی ما را به هوشیاری فرا می خواند ، 
معناست که ، بر خالف هر تجربه ، ما معتقدیم که خداوند ، به عنوان خالق جهان ، ما را نگه می دارد و  

آنچه را که در اینجا روِی زمین اتفاق می افتد و محکم آن را در برنامه ی خود قرار داده است. او با هر یک  

هان برنامه ای دارد. در مواقع بحرانی ، بسیاری از پیامبران دروغین گسترش  از ما و با تمام سرنوشت ج
می یابند ، که ایده های ماجراجویانه ای راجع به آنچه برای ما اتفاق افتاده است و باالتر از همه ، همیشه می  

مال توالت را برای  تعجب آور نیست که، مردم از ناامیدی و سرزنش ناخوشایند دست .دانند دقیقاً چه باید بکنند 

نجاِت جان خود می خریدند. شاید ویروس کرونا فرصتی بی نظیر برای استراحت به ما داده است. این به  
می کنیم، آنچه خداوند قصد دارد با ما انجام دهد. مهمتر از همه ، ما باید با   این معنا است که ، تماشای دقیق

  .استفاده کند ما  دقت، مراقب باشیم چگونه او اکنون می خواهد از 

 

 تجربیات در بحران کرونا 

ً یکی از   .تجربیات در بحران کرونا صادقانه بگویم ، من مطمئنا

کسانی بودم که این بیماری همه گیر را کامالً دسِت کم ارزیابی  

کرده بودم. وقتی اولین گزارش ها از نوردراین وستفالن آمد ، من  

ما  ا فکر کردم که احتماالً مانند گذشته عفونت آنفلوانزا خواهد بود.

در سراسر کشور پخش شد و ما   اندکی پس از آن ، گزارش هایی بد

شگفت زده شدیم که شاهد هستیم که نه تنها کل کشور بلکه کل جهان  

لغو شد ،  اولین برنامه ای که متأسفانه باید در به بن بست رسیده اند. 

و کلیسا   بودیم همه ی وقایع موجود در اندکی پس از آن مجبور  برنامه ی ما در نمایشگاِه کتاب الیپزیگ بود. 

در این شرایط مهم است که مهمانان و اعضای کلیسا را به روز نگه داریم. در آن روزهای اول   را لغو کنیم. 

 ، دو نفر بودند که همه چیز را نشنیده بودند ، زیرا به هیچ رسانه ای دسترسی نداشتند. 

 

 

  .بودباز  رای دعاب تنها سایکل
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Mobil:  015771663650 
Email:  

hugo.gevers@gmail.com 
 

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

 
Facebook:  Pol 

Die Brücke 
 
 

 
ام

 ن
ش

ر
زا

گ
 م

ی
ها

ت 
الی

فع
ه 

ب
لغ

ی 
هب

مذ
  

ت
ا

 
ی

را
ب

 
گ

زی
یپ
ال

ر 
شه

ن 
گا

ند
اه

پن
 

چه
تاب

ک
 

ه 
ر
ما

ش
 

وم
د

 
ل
سا

 
۲
۰
۲
۰

 

 

D
IE

 B
R

Ü
C

K
E

 

دنیای ما وارونه است. ما در یک بحران بسیارشدید    

      شناسی زبان آلمانی بحراندر نظر لغت  قرار داریم. 

( Krise)به معنای، تأثیر منفی داشتن است....  .

یک بحران تصمیمی  شناسی، توصیف می کند که لغت

است که، شما هنگام رسیدن به یک یا چند مشکل های  

معنا می  دیگر ،تصمیم گیری می کنید. بحران از این

 .تواند یک چرخش مثبت تعیین کننده را نشان دهد

اّما آنچه در بسیاری از افراد می بینم بی قراری و  

، بسیار  شرایط ویژه  افزایش بحران عصبی است. در این

  و از او امنیت و آرامش را مهم است که اعتماد به خدا ، 

، جلب شود. با وجود   بگیریم تا نور خدا به دنیای ما 

توانیم این   بزرگ در مورد مشکل کرونا ما میتالش 

 .کار را انجام دهیم

 
 

 «.بیدار باشید 

      (۳۷،  ۱۳ مرقس) 
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