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Unser Leben hat sich grundlegend verändert. 
Auch unsere Gottesdienste und unsere 

Angebote in der Brücke mussten nach 
Aufhebung der Ausgangssperre ganz anders 
konzipiert werden.  In der ganzen Welt und 
in allen Bereichen des Lebens, ist es 
ebenfalls so. Und alle haben sich gefragt: 
„Auf welche Dinge kann man überhaupt gar 
nicht verzichten? Und was kann man fallen 
lassen?“  Diese Entscheidungen sind nicht 
einfach. Auch für uns in der Brücke sind sie 
nicht einfach.  Wir haben eine Wüstenzeit 
erlebt. Und wir erleben sie immer noch. Und 
dennoch gibt es auch in Wüstenzeiten 
Nahrung auf dem Weg. Lesen Sie, wie wir 
das in der Brücke in Leipzig erfahren 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 

 
 

 „ Und der Engel des HERRN kam zum 

zweiten Mal wieder und rührte ihn an 
und sprach: Steh auf und iss! Denn du 
hast einen weiten Weg vor dir!“          
( 1 Könige 19, 7) 
 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

„Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir!“ 
 
Elia war ein sehr tapferer Held. Gegen den falschen König Ahab, gegen 

eine Horde Baalpriester  und gegen das ganze Volk stand er allein. Das 
waren alles keine Kleinigkeiten. Denn die Könige und Baalpriester 
konnten ihre Gegner innerhalb kürzester Zeit in Stücke schneiden, 
verbrennen, oder noch Schlimmeres tun. Aber Elia hat es gewagt. Ganz 
allein. Dann hat er wahrlich auch noch übernatürliche Dinge zu Stande 

gebracht. Feuer ließ er vom Himmel regnen und am Ende waren es die 
Baalpriester, die er mit eigener Hand niedergemetzelt hat….. Was für ein 
Mann!  
  Kann es richtig sein, dass Gottes Mann, der sich so für das Richtige 
eingesetzt hat, mit seinem Leben nicht klarkommt und seine Fassung 
verliert? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen die Meinung 
vertreten, dass ein Christ einen ewig langen Atem haben muss. Er muss 
einfach immer stark sein, nie Angst haben, nie verzweifeln, nie falsche 
Entscheidung treffen. Und außerdem muss sein Leben in jeder Hinsicht 
immer richtig laufen.  Und wenn es mal nicht rund läuft, denken wir 
etwas stimmt mit unserem Glauben an Gott nicht. Es ist kein Zufall, dass 
Gott uns durch sein Wort zeigt, dass gerade der starke Elia eigentlich ein 
ganz kleines Herz hat. Auch Elia kann nicht nur die richtigen Knöpfe 
drücken und schon bekommt er, was er will. Auch Elia hat Gott nicht in 
seiner Hand.  Wenn er ohne seinen Diener in die Wüste geht und dort 

sterben will, spricht alles dafür, dass er gerade eine tiefe Depression und 
Unglauben erfährt.  Diese Sache trifft uns in unserem Innersten. Gottes 
Mann verliert den Glauben an Gott. Der Gott, der Feuer vom Himmel 
regnen lässt, muss doch jetzt eingreifen! Irgendetwas tun, egal was! Aber 
Gott tut nichts. ER lässt Elia 160km laufen und auch dann, wenn Elia sich 

auf den Boden zum Sterben niederwirft, lässt Gott ihn das tun. Um es 
deutlich zu sagen: Gott erlaubt seinem Diener schwach zu sein! Und Gott 
gesteht es ihm zu, Zweifel zu haben. Wir haben alle in unterschiedlicher 
Weise den Gott kennengelernt, der Feuer vom Himmel regnen lässt und 
die Gebete seiner Diener erhört. Aber wir haben auch den gleichen Gott 

kennengelernt, der es zulässt, dass seine Diener mit der Kraft am Ende 
sind.  Gott lässt das zu. Lassen wir das zu?  So oft können wir es nicht 
mit ansehen, wenn einer unsere Brüder oder Schwestern mit der Kraft 
am Ende ist. Wir wollen sie sozusagen zwingen fröhlich zu sein. Unsere 

Worte sind dann wie Gift in der Wunde.  Aber ganz Schweigen wollen wir 
ja auch nicht. Denn, dass würde ja bedeuten, dass wir uns überhaupt gar 
nicht kümmern. 
Gott schenkt in seinem Schweigen genau das richtige Maß an Kraft, wie 
es seine Diener brauchen. Ein Engel ist es, der zur Seite des Elia steht. 



 

Mit Wasser und Brot. „Steh auf und iß“ Brot und Wasser sind sozusagen, 
die Urelemente des Lebens.  Es sind die Gaben, die uns dann stärken, 
wenn alles andere wegfällt.    Sie erinnern uns auch an die Taufe und an 

das Abendmahl….„Steh auf und iss.“ Sagt uns Gott.  „Nimm hin und iss“;  
„Nimm hin und trink“ sagt uns Jesus.  Lass dir von mir geben, was du 
brauchst. Seit dem Sonntag Estomihi durften wir Jesu Leib und Blut nicht 
mehr empfangen. Diese Zeit war wie eine Wüstenwanderung. Wir waren 
unter uns. In unseren Häusern und wir haben kaum andere Menschen 

gesehen. Und jetzt geht es doch weiter. Auch für Elia ging es weiter:  
  40 Tage und 40 Nächte ging Elia los. Das ist eine symbolische Zahl und 
bedeutet eine Begegnung von Leben und Tod, Licht und Finsternis. Und 
dann begegnet Elia doch noch Gott. Dieses Mal nicht mit einem Feuer 
vom Himmel, sondern mit dem stillen, sanften Sausen. In der Stimme 
des Schweigens erkennt er Gott wieder.   
Wir haben in diesen Monaten gemerkt, dass alles, wofür wir leben durch 
ein kleines Wesen, das man nicht einmal sehen kann, vom Tisch gefegt 
werden kann. Wir haben dadurch gemerkt, wie verletzlich und hilflos wir 
sind. Und gerade deshalb brauchen wir den Gott, der es nicht nur zulässt, 
dass seine Diener schwach sind; sondern sie auch aufrichtet und ihnen 
einen Weg in die Zukunft schenkt. In der Stille tut er das. 
 

NEUSTES AUS LEIPZIG WÄHREND DER CORONA PANDEMIE 
 In Leipzig herrscht im Moment 

Urlaubsstimmung. Wir haben einen 
herrlichen Frühsommer und die ersten 
Lockerungsmaßnahmen sorgen dafür, 
dass sich gute Laune verbreitet. 
  In unserer Brücke können wir nur unter 

Berücksichtigung von besonderen 
Maßnahmen, Programme durchführen. 
Unsere Gäste dürfen nur mit Mundschutz 
und nach Desinfektion der Hände in die 
Brücke kommen. Außerdem gewähren 

wir nur bis maximal 5 Personen Einlass. Fast alle Programme mit vielen 
Teilnehmern wurden im Jahre 2020 storniert. Wir hoffen nur noch darauf, 
dass unser Stadtteilfest immer noch im Herbst stattfinden kann. Seit der 
Eröffnung ist mir immer mehr klar, dass es sehr viele Kollateralschaden 

gibt, die wir noch gar nicht einschätzen können.  Ich möchte noch gar 
nicht daran denken, was bei den Großfamilien in den kleinen Wohnungen 
los war. Die Kinder sprechen meist ganz offen über diese Schwierigkeit. 
Und dennoch kann man den Kontakt nicht wie früher haben. Wir können 
bei den Kinderprogrammen nicht die soziale Distanz einhalten. Wir 

Livestream Gottesdienste in Leipzig mit 

besonderen Maßnahmen 



 

müssen unsere Aufmerksamkeit deshalb auf den öffentlichen Platz um die 
Lukaskirche richten, wo sich die Kinder immer noch aufhalten. Wenn man 
sich dort aufhält, kommen die ganz von allein.   Gerade bei den Kindern 

wäre es jetzt wichtig, den Kontakt aufzubauen und zu verstärken. Wichtig 
ist es, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und zu hören, wie es 
ihnen geht. Ihnen zu sagen, dass wir noch immer für sie da sind. Auch, 
wenn wir uns nicht sehen. Und wir können auch helfen, wo es notwendig 
ist. Jetzt, wo die Schulen angefangen haben, wird es deutlich, dass viele 

Lücken im Unterricht vorhanden sind.  Viele Kinder konnten nicht in der 
Zeit des Corona Hausaufgaben machen und Onlineangeboten folgen.  
Gerade in diesen Tagen beginnen wir die Kindergruppe mit einer 
Hausaufgabenhilfe. Auch in anderen Bereichen müssen wir die Arbeit in 
der Brücke unter diesen neuen Bedingungen umstrukturieren. Für die 
Erwachsenen haben wir unsere Online-Angebote. Bei diesen Angeboten 
veröffentlichen wir zum einen den Persischen Gottesdienst (mit deutschen 
und englischen Übersetzungen). Außerdem haben wir ein Angebot für 
Nichtchristen, namens Turmsalon. Bei dem Angebot wird das Thema des 
Gottesdienstes in einer einfachen Weise erklärt. Unsere Onlineangebote 
kann man hier finden: (https://www.youtube.com/feed/my_videos )  Mir 
ist klar, dass diese Angebote nicht die persönliche Begegnung ersetzen 
können. Andererseits ist mir aber aufgefallen, dass die Menschen in 
unmittelbarer Nähe der Lukaskirche an diesen Programmen teilnehmen. 
Ich entdecke also eine neue Weise mit den Leuten in Kontakt zu kommen. 

Das Online Angebot ist gerade für solche Menschen maßgeschneidert, die 
sich nicht trauen in die Kirche zu gehen oder sich nicht trauen Fragen zu 
stellen. Aber dennoch ein Interesse haben.  
 
GEMEINDEVERSAMMLUNG UND NEUER KIRCHENVORSTEHER 

Am 3. Sonntag nach Trinitatis (28. Juni) wurde unsere jährliche 
Gemeindeversammlung gehalten. Es wurden 4 neue Kirchenvorsteher 
gewählt: Georg Mogwitz, Anna Mohlesi, Sebastian Wenz und Benjamin 
Rehle. Diese Vorsteher werden im Monat Oktober eingeführt. Termin wird 
bekanntgegeben. Da nicht alle Punkte der Gemeindeversammlung 

abgearbeitet werden konnten, wird eine weitere Versammlung im 
September stattfinden. Der Termin wird bekannt gegeben.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
NEUER START IN CHEMNITZ 
 In Chemnitz mussten wir den 

Beginn unserer Arbeit in einem 
neuen Büro aufschieben.  Denn 
das Büro haben wir knapp vor 
dem „Lockdown“ bekommen. 
Jetzt sind wir endlich bereit dort 

anzufangen.  Am 4. Sonntag nach 
Trinitatis werden wir das erste Mal 
Gäste in der römisch katholischen   
Dekanatsjugend  (Gießerstraße 
36, 09130 Chemnitz) sein. Hier 

werden wir ab jetzt sonntäglich 
um 15h00 einen Gottesdienst in 
Farsi halten. Wir werden ab dann 
auch nicht mehr in der Kreherstr. 

93 untergebracht sein. Ab Mitte 
des Monats Juli auch an jedem 
Samstag (ganzer Tag) mit 
Unterricht und sozialen Hilfen zur 
Verfügung stehen.  Diese 

Programme werden in dem neuen 
Büro, das nur knapp 500m von 
der Kirche entfernt ist, 
angeboten. Das neue Büro ist in 
der Hainstr. 81, 09130 Chemnitz.  
 

ABENDMAHL IN LEIPZIG 
 Wegen der Corona Pandemie durften wir jetzt eine sehr lange Zeit nicht 
am Abendmahl teilnehmen. Das Abendmahl gehört zum Wesen unserer 
Kirche, weil es die Erfüllung eines Gebotes unseres Herrn Jesus Christus 
ist. Dass wir nicht am Abendmahl teilnehmen konnten, hat uns geistlich 
geschwächt. Deshalb wollen wir nun wieder das Abendmahl unseres 
Herrn halten.   In Zukunft wird das Abendmahl in folgender Weise 
gehalten:  Der Pfarrer trägt Handschuh oder wird sich nach jedem 
einzelnen Abendmahlsgast die Hände desinfizieren. Der Pfarrer trägt auch 

eine Maske. Es kommen die Personen entweder einzeln oder in einer 
Familiengruppe nach vorn. Gemeindeglieder kommen nicht, wie früher in 
einer großen Gruppe zum Altar: 
 

Unser Büro in Chemnitz ähnlich wie in Leipzig mit 

nur 5 Gästen 



 

 
WICHTIGE INFORMATIONEN 

GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:  deutsche Gottesdienste sind 

sonntäglich um 09 Uhr 30 in der Lukaskirche Leipzig.  Persische 
Gottesdienste sind um 12h00. 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.  
 
VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“   
KUNSTSTUNDE: Jeden Samstag ab 11h00 
HAUSAUFGABENHILFE: Wird bekanntgegeben. 
OFFENE KINDERGRUPPE:  Wird bekanntgegeben.  
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: Wird bekanntgegeben 
JUGENDCLUB:  Freitags 18h00 (jede zweite Woche) 
 ANDERE VERANSTALTUNGEN: 

Unterricht in Chemnitz: Jeden Samstag um 09 Uhr 30 in der Hainstr. 81, 
09130 Chemnitz 
Gottesdienst in Chemnitz: Jeden Sonntag um 15 Uhr in der Gießerstr. 36, 
09130 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
 
 

.  فرسیبا زبان  ۱۲ از ساعت    .یآلمان با زبان  لوکاس  کلیسایدر   ۳۰.  ۹مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

  .شود ی شروع م ۳۰.  ۹در ساعت  یشهمرسمه هم ین شود. ا یانجام م  ی و فارس ی با آلمان عبادت یکبر در ماه  یک

 Hermannامده و در ایستگاه   Mockauقه منط سمت  به  1با قطار شهری شماره  انید شما می تو

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

Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig   .بیابید 

 

  ال ذکر شده است برای دستیابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در باها 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

 ۱۷ کالس موسیقی  ساعت

 ۱۸ت عمید:  ساعکالس غسل ت 

 الیپزیگ   21خیابان سولیکوفا  : رس اد

 
 مراسم های دیگر: 

  

     ۱۵    مراسم انجیل یک شنبه از ساعت   شنبه     ۱۸تا    ۳۰: ۹درس مسیحیان از ساعت 

    Gießerstr. 132, 09130 Chemnitz       
 

 

 مایید. هرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بروکه دریافت ن

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

 

 

  کمک های مالی: 

 

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

 ره حساب امده است.  ه زبان المانی شماکلیسا واریز نمایید. که در صفحه اخر اطالعات ب
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  دیجد ی سا یکل ریمد اتیجلسه اجتماع و ه
 ریمد ۴ژوئن( جلسه ساالنه انجمن ما برگزار شد.  ۲۸) سیپس از جشن تثل کشنبهی نیسوم در
در  ریمد نیراله. ا نیامیونز و بن نی، سباست ی، آنا مهلس تسیانتخاب شدند: جورج موگو سا یكل دیجد

 تمامتوان  یکه نم ییشوند. قرار مالقات اعالم خواهد شد. از آنجا  یم یماه اکتبر در مراسم معرف
اعالم خواهد  خیشود. تار یدر ماه سپتامبر برگزار م یگری، جلسه د میکن ینقاط اجتماع را  بررس

 شد. 
 

 یربان یاشا
کرونا ،     یمار یب لی. به دلمیبرگزار کن ندهیرا در آ  یربان  ی اشا میخواه یبدهم   چگونه م  حیخواهم توض ی ادامه م در
  ن یا را یما است ز ی سایکل عت یپروردگار متعلق به طب شام  . میمراسم  داشته باش ن یا میتوانستینم ی مدتى طوالن ی برا

، از   میشرکت کن یدر مراسم اشاى ربان می که نتوانست ت یواقع نیا است.   حیمس  یس یفرمان از جانب  ع ک ی یامر اجرا 
  میخواه ی ما م اما  .  میرا داشته باش ی دوباره شام ربان میخواه یاکنون م   نیکرد. بنابرا  فیما را تضع  ینظر معنو

افراد   نیتر فیماست که از ضع  فهیوظ نیا  و. خطر بزرگ است ک یکرونا  هنوز   ری همه گ  رای ز م یمراقب باش  اریبس
   شود.  یبرگزار م  ری مراسم مقدس به روش ز  نیا نده ی. در آمیمان محافظت کن  نیدر ب
ماسک    زی ن ش یکند. کش ی م  یخود را ضد عفون  یمقدس ، دست ها  همانی پوشد و بعد از هر م ی دستکش را م ش یکش
گروه    کیمانند گذشته در   افراد. حضور پیدا میكنند یگروه خانوادگ   کیدر  ای زند، افراد به صورت جداگانه   مي

  ی م  لیکند و سپس آن را به فرد تحو ی غوطه ور م  اله یرا در پ  حیبدن مس ش یخود کش.  ندیآ ی بزرگ به محراب نم
خود را باز كرده و به عنوان   ی كنند ، دستها افت یدر  سا یتنها بدن ع ی سیخواهند بدون خون ع ی كه م ی دهد. كسان

مقدس را   ی مرتباً اشاى ربان ه یژوئ 5از  ما   كنند.  افت یدر ییرا به تنها  حیبدن مس واهندخ یدهند كه م  ی سمبل نشان م
 کرد.  میبرگزار خواه

 

 
 
 ز دل که تمنا کنم ترا یرفتها  یک
 

 ؟ ای نهفته که پیدا کنم ترا کی بوده                                                     
 
 که شوم طالب حضور یا نکرده یبتغ 
 

   کنم ترا؟ یداکه هو یپنهان نگشته ا                                                     
 
 
 که من یبا صا هزار جلوه برون آمد 
 
 

 تماشا کنم ترا؟ یدهبا صد هزار د                                                    
 

 فروغی بسطامی



 

 شوند.  یبرخورد شخص کی نیگزیتوانند جا  ینم شنهاداتیپ نیاضح است که وا
  یبرنامه ها شرکت م نیلوکاس در ا یسا ی، من متوجه شدم که افراد در اطرف کل گریطرف د از

 یافراد یبرا نیآنال شنهادیکنم. پ یارتباط با مردم کشف م یبرا دیروش جد کیمن  نیکنند. بنابرا
ساخته شده  یجرات ندارند سؤال کنند ، بصورت اختصاص ا یبروند  سا یکنند به کل یکه جرات نم

 .   تاس
 
 
 

 تسینیدر  کم   دیجد کار
 

که شروع   میمجبور شد تسینیدر کم
 دیدفتر کامالً جد کیکار خود را در 

ما دفتر را درست  رای. زمیمعوق کن
. میقبل از "بسته شدن کرونا" گرفت

در  میآماده هست تیاکنون ما در نها 
 نی. در چهاروممیآنجا شروع کن

 نیاول ی، برا سیشنبه  بعد از تثل
 یروم کیکاتول یسا یبار در کل

(Gießerstraße 36  ،09130  
Chemnitz مراسم را بر گزار )

 . میکن یم
بعد  ۳ساعت  کشنبهیپس هر  نیا از

در  ییسا یمراسم کل کیاز ظهر 
بود.     مینخواه یمیقد یسا یدر کل گریکرد. از آن پس به بعد د میبرگزار خواه یبه زبان فارس نجا یا

برنامه ها  نیدر دسترس است. ا یاجتماع یهر شنبه )تمام روز( با درس و کمکها  هیژوئ مهیاز ن
 فاصله دارد.  سا یمتر از کل ۵۰۰شود که کمتر از  یبرگزار م دیدر دفتر جد

  است.  ریدرا درس ز دیجد دفتر
 Hainstr 81  ،09130  

Chemnitz . 
 

 

 
 

 

 دفتب جدید در کمینیتس 



 

 ۴۰که  ابدیادامه م نطوریبعد ا  . اتفاق افتد اسیال یبرا نیهمچن نیاکنون ادامه دارد. ا و. میبود
. بعد ارتباط ستیمرگ و زندگ یاز تلق ینماد کیاست  یعدد نیرود . ا یراه م ا یلیشبانه روز ا

صدا  نیو در ا میمل یینه با باران آتش بلکه با سکوت و صدا نباریا یشود ول یآغاز م ا یلیخدا با ا
  .او خدا را شناخت

 
 یکه حت  تیموجود کی. چون میو ناتوان هست ریپذ بیکه چقدر آس میماهها  متوجه شده ا نیما در ا

است   لیدل نیبه هم قاً یرا غلبه کرد. . و دق  ا یکورنا، تمام دن روسیبه نام و  م،ینیآن را بب میتوان ینم
بلکه آنها را .  باشد فیکه نه تنها بندگان خود را اجازه دهد که ضع میدار اجیاحت ییکه ما به خدا

دهاد ینشان م یندهآ  یسازد و راه یقدرت م . 
 

 کرونا  ریدر زمان همه گ طیشرا
 گیپزیدر ال التیتعط یدر حال حاضر ، حال و هوا 

و  میدار زیوجود دارد. احساس تابستان شگفت انگ
 یماریب یدهنده در مورد بهبود نیاقدامات تسک نیاول

   .ابدیگسترش پیدا   یخوب هیشود روح  یکرونا باعث م
را انجام   ییبرنامه ها  میتوان یما فقط م Brückeدر 
 در نظر گرفته شود.  یا ژهیکه اقدامات و میده
ما فقط مجاز  با ماسک صورت و پس از  همانانیم

کردن دستانشان وارد  میشوند. عالوه بر  یضدعفون
. میده ینفر را م 5داکثر ، ما فقط اجازه ورود ح  نیا

از شرکت کنندگان  یاریکه بس ییتمام برنامه ها  با یتقر
 یهم بتواند در زمان زکه جشنواره منطقه ما هنو میدواریلغو شدند. ما فقط ام 2020داشتند در سال 

 برگزار شود.  زییپا 
  میتوان یوجود دارند كه هنوز نم یادیمن مشخص شده است كه خسارات ز یزمان افتتاح ، برا از

بزرگ  یکوچک با خانواده ها  یخواهم به آنچه که در آپارتمان ها  ینم یحت من . میكن یابیارز
 نیا با  کنند.  یمشکل با صراحت صحبت م نیمعموالً در مورد ا کودکان افتد فکر کنم.  یاتفاق م

کودکان فاصله  یدر برنامه ها  میتوان ی. ما نمدیند گذشته ارتباط برقرار کنمان دیتوان یا نمحال شم
که بچه ها  یی، جا  Lukaskircheاطراف  یعموم دانیبه م دیما با  نی.  بنابرامیحفظ کن یاجتماع

 جادیبا کودکان ، ا ژهیو ه. بندیآ یم یی، همه آنها به تنها  دی. اگر آنجا بمانمیهنوز هستند ، توجه کن
و  فیتکل یاز کودکان نتوانستند کارها  یاریبس رایز    مهم است اریارتباط بس تیارتباط و تقو

 یروزها گروه کودک را با کمک کارها  نیخود را در دوره کورنا دنبال کنند.  ا نیآنال شنهاداتیپ
کار  طیشرا نیدر ا دیمن روشن شده است که ما با  یراب نیهمچن . میکن یمدرسه شروع م فیتکل

 یبزرگساالن ارائه م یخود را برا نیآنال شنهاداتی. ما پمیکن یبازساز Brücke نیخود را در ا
 ما  . میکن یم ( منتشر یسیو انگل یآلمان ی)با ترجمه ها  یما مراسم فارس شنهاداتیپ نی. با امیده

مراسم موضوع هر  شنهادی. پمیدارTurmsalonبا عنوان  انیح یمس ریغ یبرا یشنهادیپ  نیهمچن
. همه آنها افتی نجا یتوان در ا یما را م نیآنال شنهاداتیدهد. پ یم حیساده توض یهفته را به روش

 من ی( براhttps://www.youtube.com/feed/my_videosهستند: ) یترجمه فرسبا 

       .  م یده یارائه م    نیآنالمراسم 



 

 ۷ هیآ ۱۹پادشاهان فصل  اول
در متن  .  یکرد و به او گفت بلند شو و بخور که راه طوالنى  دار داریفرشته دوباره او را ب و
 مرد  قهرمانان را کی میماه ما  دار نیا
 زیچ  نیا و. بعل برخاست انیو تمام قوم و روحان ریتنه به مقابله با پادشاه شر کی او.  میشناس یم

 نیتوانستند او را در کوتاه تر یافراد که او با آن ها به مقابله پرداخته بود م نی. چون استین یکم
کار  نیا یکار را به خودش داد و برا نیجرأت ا ا یلیا ی… ول ا یزمان بسوزانند ، تکه تکه کنند و 

و قتل  یمتعصبان مذهب ومثل آتش باران  یادیدارد. موانع ز ازین یواقع ینیقدرت فرا زم کیاو 
  .عام  و … در برابر او قرار داشت

او از همسر   .بود انیتوانست  نفس بکشد و   قدرتش رو به پا  ینم گریاتفاق او د نیبعد از ا اما 
و به قتل   بندازد ریکه شده گ یمتیخواست او را به هر ق یکرد چون او م یار مپادشاه بعل فر

که داشته   یدیترس شد نیبود و ا ختهیمحل حکومت گر یلومتریک ۱۶۰برساند. او از آنجا تا حدود 
افتاده بود و در حال مرگ بود.  نیزم یرو یو گرسنگ یداد. بالخره از فرط ناتوان یرا نشان م

 نیهمچ  ا یآ  :گریبس کن د ا یلیا  سئوال به ذهن ما میرسد؟ نیا میخوان یداستان را م نیما ا یوقت
 یخود شود؟ بعض یو از خود ب اوردیشود که مرد خدا هم که در راه حق است کم ب یم یزیچ 

 ینفس ابد کی تیح یکه مس  میرا دار دهیا نیها ا یح یبرداشت را دارم که ما مس نیوقت ها من ا
نداشته باشد، و  یوقت ترس چیباشد ، ه  یقو شه یهم ستیبا  یم او .بخشد یم یاست که جان ابد

بره ما میگویم  شیخوب پ زیهمه چ  اگر. وجه درمانده باشد چیبه ه دینباید بکند و نبا  یاشتباه چیه
 کی دیکه شا  میفکر را دار نیهم برعکس بشود ا یبخاطر رابطه خوب ما با خداست و وقت نیکه ا

و او هم خدا را  امدین شیهم پ ا یلیا یبرا یزیچ  نیهمچ  یول رابطه ما و خدا مشكل داره یتو یزیچ 
 یقلب کوچک قتیتر از قدرت خدا بود و در حق فیضع یلیدر دستانش نداشت. و اراده او خ 

افتد و درخواست  یبه راه م ابانیکند و تنها در ب یاو خدمتکار خودش را رها م یداشت. وقت
را  مانشیآدم ا که .  ادیم شیهمه پ یبرا نیبزرگ دارد و ا یافسردگ کیکند،  نشان از  یمرگ م

 یکار کیکرد و  یهم دخالت م دیکه باران آتش باریده  بود با  ییدهد. خدا یبه خدا از دست م
که او   یسرگردان کرد و طور لومتریک ۱۶۰را  ا یلیا او. نکرد یداد … اما خدا کار یانجام م

گذارد خدمتکارانش  یخدا م  که  : مییبگو یبه روشن دیبا  نجا یا. به حال مرگ بود نیزم یرو
، که از آسمان آتش  میشوند و به شک برسند. همه ما از جهات مختلف با خدا آشنا شده ا فیضع

دهد از قدرت دست  یکه به بندگان خود اجازه م میآشنا شد ییبا همان خدا زیما ما نرا بارانید. ا
 میتوان ینم یما حت یول م؟یده یکار اجازه  م نیما انسان ا ا یآ  دهد؟ یخدا اجازه م ایا . بکشند

. ادامه دادن یندارند برا یینا  گریآن ها د یوقت میخواهرمان انجام ده ا یرا با برادر  یکار نیچن
 دنیزخم پاش یحرف ما مثل نمک رو نیکه شاد باشند ، ا میمشکل بخواه نیما از آن ها با ا بعد

. میمواظب خودمان باش میتوان ینم ییباشد که ما به تنها  یمعن نیتواند به ا یم نیا یول. ماند یم
فرشته بوده  کی ا یلیبا ا آنجا  دهد. یتحمل آن را به ما م یمقدارى عظم برا  قا یها دق یخدا در سخت

 نیاو، ا یبخش هستند برا یآب و نان عناصر زندگ  .بخور یزیاست. با نان و اب، بلند شو و چ 
ما  نیهمچن آنها . شود یبد حذف م یزها یو همه چ  ردیگ یاز آن قوت م بعد. هستند یها محبت اله

  :     دیگو یم یسیبه ما قدرت دهد....... "بلند شو  و بخور!" ع دیآورند که آب غسل تعم یم ادیرا به 
 یسیبدن و خون ع افتیمجاز به در گرید شیاز سه ماه پ   " بدن من است. دیو بخور دیریبگ"

 . در خانه ها به صورت تنها میخودمان بود نیبود. در ب یریکو یرو ادهیبار مثل پ نی. امینبود
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ً تغ یزندگ    شنهاداتیمراسم و پ  .کرده است ر ییما اساسا
Brückeداده شده است ر ییتغ یبه طور اساس ز یما ن. 

ت.  بوده اس نی، چن یزندگ یها نهیو در همه زم ایتمام دن در 
انقدر مهم بوده است كه   یی: اصالً چه کارهادندیهمه پرس و

 نمیشد لغو شود؟ 
 نیتر  متنوع توان رها کرد و انجام نداد؟ یرا م یز یچه چ و

  ی ، حتى چگونگ میروش ها را اختراع کرد نیو خالق تر 
  ی چگونه م و به مردم در زمان همه گیرى كرونا یابیدست
  م؟یکن تیمان حما انیاشخاص در م نیتر  فیاز ضع میتوان

تواند آنچه را که در  ینم شنهاداتیپ نیوجود ، ا نیا با

 .شود نیگز ی، جا میتجربه کرده ا یشخص یبرخوردها
. و ما هنوز میزمان پیاده روى كویر را تجربه کرده ا کی ما

  ی ابانیدر اوقات ب یحال حت نی. و در عمیکن یآن را تجربه م

 Brücke که چگونه در  دی غذا وجود دارد. بخوان ز ین

 .م یکرد یکار م نیا  گیپز یال
 

 

 

فرشتٔه خداوند برای دومین بار آمد و او را  

لمس کرد و به او گفت: »برخیز و بخور،  

 «.«.زیرا سفر برای تو دشوار خواهد بود

      (۷،  ۱۹ دشاهان اول پا ) 
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