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  Etwas miteinander teilen! Das ist so 
menschlich und kann so normal sein. Und 
dennoch gibt es immer wieder Töne, die in 
die andere Richtung gehen. Statt 
miteinander zu teilen, soll man für sein 

Eigenes kämpfen, damit man es bis oben 
schafft. Wer es nicht schafft, ist selbst 
schuld. Und wenn einer unverschuldet in das 
Elend stürzt, gehört es zur Natur, wie so 
viele andere schlimme Dinge auch. Nur, 

wenn man selbst mal der Schwache ist, sieht 
das alles anders aus. In Leipzig dürfen wir 
nicht klagen. Von so vielen Leuten wurde 
unsere missionarische Arbeit unterstützt und 
durch Gebet und tatkräftige Hilfe 

aufrechterhalten. Dafür können wir 
unendlich dankbar sein! Nun geht das Jahr 
2020 zu Ende und ich grüße euch mit den 
letzten Worten der Bibel: „ Komm Herr 

Jesus! Komme bald!“ 

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 

 
 

 „ Brich dem Hungrigen dein Brot 

und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, und entzieh dich 
nicht deinem Fleisch und Blut!              
( Jesaja 58, 7) 

 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut! Jes 58,7   

Wie die Bohnen zur Bohnensuppe und der Fußball zu einem Fußballspiel 
gehören, so gehört es sich auch zu uns Christen, die Sorgen der 
Schwächsten in der Gesellschaft mitzutragen. Das ist etwas so 
Selbstverständliches. Und doch müssen wir das immer wieder hören, weil 

wir so oft den Blick für den anderen nicht haben. Dieser Blick für den 
anderen gerät nicht nur ins Stocken, unsere Augen wenden sich gar ab 
und wir kümmern uns nur noch um das Eigene.  Wir wollen noch bessere 
Kirchenmusik, eine noch bessere Orgel, ein noch besseres Angebot für 
die Kinder-, für die  Jugend-, und für die Alten. Und dann sollen die 

Predigten auch noch ansprechbar und schön sein. Und das soll jetzt auch 
noch „Online“ für jeden griffbereit sein. So gut und unverzichtbar jedes 
von den obengenannten Angeboten auch ist, kann es passieren, dass wir 
den Blick dafür verlieren, wozu wir das alles machen. Doch nicht nur für 
uns selbst, oder?  Zu schnell passiert es, dass wir uns abschotten und 

uns nur noch über uns selbst freuen. Der liebe Gott müsse doch auch bei 
dem ganzen „Engagement“ zufrieden sein, oder? Das Volk Israel kam 
damals aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Die Verheißung 
Gottes war es, die sie dazu gebracht hat, Jerusalem wiederaufzubauen. 
Es kam alles anderes als sie sich vorgestellt hatten. Sie waren zwar in 
Jerusalem, aber nichts funktionierte. Um sie herum waren nur Trümmer 
und keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Und genau an der Stelle 
hatten die Israeliten dann den falschen Blick. Statt um Gott anzurufen, 
haben sie den eigenen Bauchnabel angeschaut. Und dann frenetisch 
gearbeitet, Gutes zu tun. Sie haben sogar gefastet und andere fromme 

Dinge getan. Nur eines hatten sie gar nicht mehr im Blick. Das 
Offensichtliche! Die Menschen, die vor der eigenen Haustür standen, 
haben sie ignoriert, oder sich mit ihnen gestritten.  Gott lenkt den Blick 
der Israeliten um. Statt auf sich selbst zu schauen, sollten sie nach außen 

schauen und die Menschen sehen, die ihnen nahestanden und für die sie 
Verantwortung trugen. Menschen, die in Armut und Elend lebten. Und so 
sagt Gott: „Das ist das wahre Fasten, dass ich will…den Hungrigen dein 
Brot brechen und den obdachlosen eine Bleibe geben.“  J.S.Bach hat eine 
Kantate zu diesem Text geschrieben. Der Legende nach, hat er das getan, 
weil es in 1732 viele protestantische Flüchtlinge gab, die aus ihrer Heimat 
fliehen mussten. Wenn das stimmt, sollte die Kantate eine Predigt für die 
Menschen in einer Flüchtlingssituation sein. Die Predigt soll uns erinnern, 
die Not des anderen zu sehen. Deshalb ist die Kantate auch als 
„Flüchtlingskantate“ bekannt. Auch wir brauchen immer wieder diese 



 

Aufforderung. Wenn wir um die Lukaskirche spazieren, lesen wir die 
Bilder an allen Eingangstoren der Kirche, wie ein Handbuch des 
christlichen Handelns. Da wird das letzte Gericht aus Matthäus 25 

aufgegriffen.  

 „ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben.  Ich war durstig, 
und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in 
euer Haus eingeladen. 36 Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich 

war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr 
habt mich besucht.“ 

Genau wie Jesaja es viel früher gemacht hat, so Jesus auch. Die Armut 
und das Elend ist nichts Fremdes. Wer versucht das Elend von sich 

abzuschieben, entzieht sich von seinem eigenen Fleisch und Blut.  Und 
Jesus legt noch einen drauf: Wer die Notleidenden nicht sieht, hat Jesus 
selbst nicht gesehen.   Und doch gibt es gerade in der Fürsorge der 
Schwächsten viel, das uns befremdet. Wer kennt die Argumente nicht:   
„Da hat einer sich kaputt gerackert und hat nicht mal ein Dankeschön 

bekommen. Oder, ich habe versucht, einem Menschen zu helfen und bin 
deshalb furchtbar betrogen wollen.“  All das sind Dinge, die in unserer 
Welt passieren. Jesaja will nichts Unmögliches von uns. Er sagt nicht, gib 
dein ganzes Brot den Armen. Noch sagt er, dass man sein ganzes Haus 
dem Armen geben sollen. Was er anspricht, ist intim und herzlich. Es geht 

ums Teilen! Brot brechen und teilen. Das ist etwas Persönliches und 
intimes. Damit sage ich, was ich habe, ist nicht meins. Ich habe es bloß 
von Gott geliehen. Deshalb kann ich es mit dir teilen, eben sowie Gott 
sein Reichtum mit mir teilt! Der Nachbar ist auch ein Gotteskind. Er ist 

genau wie ich. Und vielleicht hat Gott mich genau deshalb dahingestellt, 
damit ich mit ihm teilen kann.   

 
 
Kunsausstellung in Leipzig 
Anna, unsere neue Kirchenvorsteherin war noch nie 
so richtig in Kunst interessiert. Ganz anderes ihre 
Tochter Lydia. Lydia hatte schon in Iran eine 
Kunstschule besucht und hat schon immer gemalt. 

Als unsere Kunstgruppe   ins Leben gerufen wurde, 
war sie einer der ersten, die sich dafür bereit erklärt 
hatte, mitzumalen. Damals war sie noch gar nicht 
Christin. Sie wollte es auch nicht werden. Sie hat 



 

aber schnell gemerkt, dass die biblischen Inhalte sie nicht nur zum Malen 
motiviert haben. Viele Geschichten haben sie ins Herz berührt und 
angesprochen. Man kann deshalb sagen, dass sie über ihre Arbeit als 

Künstlerin Christ geworden ist. Seitdem hat Anna sich ebenfalls immer 
mehr für Kunst interessiert. Und inzwischen sind sowohl Anna als auch 
Lydia begabte Künstlerinnen. In diesem Jahr konnten sie schon zum 
zweiten Mal am Kunstfestival in Georg Schumannstraße in Leipzig 
teilnehmen. Bei der Gelegenheit hat sich die ganze Wohnung mitbeteiligt. 

Es kamen den ganzen Tag Menschen von der Straße und haben sich für 
die wunderschönen Werke interessiert und über eine kleine Mahlzeit über 
die Kunst und über die Situation in den Iran gesprochen.   
 
 
Marko und Siiri Turunen in Hamburg 

Die meisten in Leipzig kennen Siiri und 
Marko Turunen inzwischen  gut. Nicht 
nur haben sie uns hier in Leipzig 
besucht, sondern wir haben den 
Besuch mit einer Gruppe aus Leipzig 
erwidert.  Außerdem haben wir ein 
gemeinsames Projekt begonnen, bei 
dem wir über und mit der Lutherischen 
Kirchenmission persische Laien  für die 

Arbeit in den Gemeinden vorbereiten wollen. Nun 
werden die Beiden nicht mehr in der Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin, 
sondern auch in Hamburg arbeiten. Am 1. Advent ist die Einführung. 
Auch wir wollten bei der Gelegenheit dabei sein. Konnten das aber leider 
auf Grund der Pandemie Corona nicht mehr machen.  Siiri und Marko sind 

von einer finnischen Missionsgesellschaft und werden in Verbindung mit 
den beiden Hamburger SELK-Gemeinden dort mit der Arbeit unter 
Persern tätig sein.  Beide können inzwischen gut Farsi. Marko wird als 
Pastor und Missionar arbeiten während Siiri psychologische und 
seelsorgliche Gespräche auf Farsi anbieten wird..“ 

 
Menschen auf Reisen 
Wenn Menschen aus diversen Notsituationen in Deutschland ankommen, 
ist die Reise meist noch nicht zu Ende. Manche sind in dem sogenannten 

Dublin verfahren und müssen von dort in andere Länder abgeschoben 
werden. Von dort werden Viele momentan nach Afghanistan 
abgeschoben. Ein 16-jähriger Afghane war genau in dieser Kategorie. Wie 
viele Afghane war er noch nie in Afghanistan, sondern ist in Iran 
aufgewachsen. Nun sollte er nach Afghanistan abgeschoben werden. Für 

Foto: Selknews 
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ihn ist Afghanistan nicht nur Ausland, sondern auch lebensgefährlich. In 
dieser Not haben wir zusammen mit Pfr. Harald Karpe aus Erfurt (wo er 
inzwischen lebte) der Steglitzer Gemeinde in Berlin gebeten, ihn in 

Kirchenasyl aufzunehmen. 18 Monate war er in der Steglitzer Gemeinde 
in Berlin. Jetzt darf er endlich ins Freie. Aber sein Aufenthalt ist immer 
noch nicht geklärt. Aber zumindest sind jetzt Perspektiven. Vielen Dank 
an die Steglitzer Gemeinde und an Pfr. Gottfried Maartens!  Wir bleiben 
weiter in Gebet für die vielen Menschen, die noch keine Heimat gefunden 

haben. Wir bleiben weiter in Gebet für Pfr. Maartens und seine Gemeinde, 
damit sie diese wichtige Arbeit weiterhin mit viel Kraft und Freude 
durchführen können. 
 
Auf der Reise von Chemnitz nach Leipzig und wieder zurück 
 Auch wir sind nur auf die Durchreise. Egal, ob wir gerade in Leipzig oder 
in Chemnitz sind, so sind wir immer auf dem Weg. Im Jahre 2016 sind 
zum ersten Mal viele Menschen aus Leipzig nach Chemnitz umverteilt 
worden. Damals habe ich Pfr. Stefan Dittmer und die Dresdner Gemeinde 
gebeten, uns in dieser Arbeit zu unterstützen. Das hat die 
Dreieinigkeitsgemeinde mit ihrem Pfarrer gern gemacht. Vielen Dank 
dafür! Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die 
Dreieinigkeitsgemeinde in Dresden auch eine kleine persische Gemeinde 
hat. Und nicht lange danach, wurde diese kleine Gemeinde mehr als nur 
eine kleine Gemeinde. Damit war klar, dass Pfarrer Dittmer nicht mehr in 

gleiche Weise in Chemnitz dabei sein konnte. Deshalb haben wir in 
Leipzig die meiste Arbeit in Chemnitz wieder aufgenommen. Es soll an 
nichts fehlen, deshalb haben wir sowohl einen persischen Gottesdienst als 
auch einen Unterrichtstag in Chemnitz eingerichtet. Die Räume in der 
Hainstraße 81 sind unsere neuen Gemeinschaftsräume. Und die St. 

Josephsgemeinde in Chemnitz hat uns eine wunderschöne Kirche zur 
Verfügung gestellt, die wir am Sonntag um 15h00 nutzen dürfen. Leider 
wurde nun wieder alles, wegen des „Lockdown lites“ eingeschränkt. Alle 
Unterrichtseinheiten und Inhalte, die wir sonst in der Woche halten, sind 
allerdings auf dem You-Tube Kanal                                                                

(www.youtube.com/feed/my_videos) abrufbar. Und wir müssen versuchen, 

so viele Gespräche wie möglich, über Telefon und Internet zu halten. 
Trotz eines sehr harten Winters, gibt es auch Hoffnungszeichen, dass wir 
nächstes Jahr den Anfang vom Ende erleben werden. Und dann 
hoffentlich von Angesicht zu Angesicht füreinander da sein dürfen! 
 
 
 
 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ffeed%2Fmy_videos&e=ATP2HtWUIbz1FIu7T_zZZJmGL4g4C52omVENIeTsHIhzZMPb4He2QY27HfjEa8luNK8yUXr4UiEnKJM7Zxggug&s=1


 

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.  
Alle untenstehende Programme sind bis zum Ende des Lockdowns 
storniert: 
 

 

VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“   
KUNSTSTUNDE: Jeden Samstag ab 11h00 
HAUSAUFGABENHILFE: Wird bekanntgegeben. 
OFFENE KINDERGRUPPE:  Wird bekanntgegeben.  
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:   und  . 
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 

 شوند:  ی قفل شدن   لغو م یان تا پا یرز ی همه برنامه ها

  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    یک 

    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 یت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می تولاگر شما میل دارید فعا

 ره حساب امده است.  ه زبان المانی شماکلیسا واریز نمایید. که در صفحه اخر اطالعات ب
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 و دوباره بازگشت  گیپزیبه ال تسیدر سفر از کمن

، ما   تسیکمن ای می باش گی پز ی در ال نکهی. صرف نظر از ا می فقط در حال سفر هست زیما ن 
بار در   نی اول یبرا   گیپز یاز افراد از ال  یاری، بس  ۲۰۱۶. در سال می در راه هست شهیهم 
و جماعت درسدن خواستم تا   تمری استفان د شیشدند. در آن زمان من از کش عی توز تسیکمن
خود خوشحال   شیبا کش  یکار  نیاز انجام چن  تثلیث. جماعت کنند  تیکار از ما حما نیدر ا

  یسا ی رسد که کل یخبر به گوش م  نی ، ا انیم نی ممنونم! در ا یلی کار خ نی ا یبودند. برا 
جامعه   نیپس از آن ، ا  یداشت. و اندک  یران ی جامعه کوچک ا  کی  یدارا  زیدر درسدن ن   تثلیث

  ینم  گرید  تمرید  شیاشکار بود که کش  لیدل نی کوچک بود. از ا جامعه کی کوچک فراتر از  ی
کارها  شتری است که ما ب لیدل  نی حضور داشته باشد. به هم  تسیروش در کمن  نی تواند به هم 

ما هم  لیدل   نیاز دست برود ، به هم  دینبا زیچ  چی. ه میاز سر گرفت  گی پزیو ال   تسیرا در کمن
 Hainstrasse ی. اتاق ها م یا کردهبرپا   تسی روز کالس در کمن کی و    یفارس عبادت مراسم کی

ما  اریدر اخت  بای ز یسای کل  کی  تسیجوزف در کمن  یسای ما هستند. و کل دیجد ی، اداره   81

. متأسفانه  میبعد از ظهر از آن استفاده کن   ۳ساعت  کشنبهیروز  میتوان  یقرار داده است که م
  ین حال ، تمام واحدها یکرونا" دوباره محدود شده است. با ا یری "همه گ لیبه دل  زیهمه چ
 هستند    You-Tubeدر کانال  م یکن  یکه معموالً در طول هفته برگزار م ییو محتوا یآموزش

www.youtube.com/feed/my_videos  مکالمه از  شتری هرچه ب میکن یسع  دیو ما با

وجود   زی ن دی از ام ییسخت ، نشانه ها اری. با وجود زمستان بس میکن  نترنتیتلفن و ا قیطر
چشم   میکه بتوان  دوارمیبود. و سپس ام  میکرونا را خواه انیپا غازشاهد آ ندهیدارد که سال آ

 ! مین یرا بب  گریبه چشم  همد

 
 
 

 

 یساکل سهم 

مهم   یلیصحبت کنم.  خ ینهبه هز  یسادر مورد سهم  عضو کل ماهمی خو گزارش  یندر ا 
  یندر ا  یرپذ  یولیتو مس  یدشرکت کن یساکل یها ینههم با گذشت زمان در هز  است که شما

کنم که اگر شغل   یم یاداوری  یناست! و همچن  یسایتانلوقا کل یساچون کل  یدقبالل باش
  یپرداخت م یسابر کل  یاتحقوقتان نوشته شده است که مال یشو در برگه ف  یدداشه باش

را حل کنم.    یلهمس ینا ینامه و گواه یککه با نوشتن  یدحتما و فورا مرا خبر دار کن  ید،کن
  یپردخت م یساما مستقل از دولت است. و ما به صورت دوطلبان سهم کل  یسایکل  یراز

در   یساکل یآلمان بر عهده دارند و اعضا یسایکل  یاعضا  یهرا کل یتمسئول  ینا  .یم کن
نداشته باشند ، هر هفته   یاگر شغل ی. حت یرندگ  یرا بر عهده م یتمسئول ینا یزن  یتسکمن

  یزما ن یسایکل  یخواهم اعضا ی کنند. من م  یپردخت م  یسابه کل یپول کم  یساکل یاعضا
 . یرندرا به عهده بگ یتمسئول ینا
 

 

 

 

 

 

 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ffeed%2Fmy_videos&e=ATP2HtWUIbz1FIu7T_zZZJmGL4g4C52omVENIeTsHIhzZMPb4He2QY27HfjEa8luNK8yUXr4UiEnKJM7Zxggug&s=1


 

کردند. آنها   یصحبت م  یرانکوچک در مورد هنر و اوضاع ا ی. و با خوردن غذا کردندیتماشا م
    دو نفر از کارمندان آپارتمان جشنواره سوم را برگزار کردند. با کمک

 
 تورونن در هامبورگ  یریو س مارکو

و مارکو تورونن   یر یس  گی پزیمردم ال شتری ب  اکنون
شناسند. آنها نه تنها به ما در   یم یرا به خوب

از  یمراجعه کردند ، بلکه ما با گروه  گی پزیال
  نی ما همچن .رفتیم  نی برل درآنها  داری به د گی پزیال

  یکه در آن م می پروژه مشترک را آغاز کرده ا کی
  یبرا   ارفارسی زبان  یروحان  ریمردم غ  می خواه

  یر ی . اکنون مارکو و سمی کار در مجامع آماده کن
 یکار م  نی در برل تثلیث  یسای نه تنها در کل  گرید

کار  خواهند کرد.   زیکنند، بلکه در هامبورگ ن 
  میخواست یما هم م .بود  مبرنو  ۲۹مراسم دعا و وقف شدن آنها در 

  کی و مارکو از   یری . سست یممکن ن  گریکرونا د یر یهمه گ لی. متأسفانه به دل می آنجا باش
  انیدر هامبورگ در م  SELKهستند و در ارتباط با دو جماعت  یفنالند ونیس ی انجمن م

صحبت کنند. مارکو به   یفارس یتوانند به خوب  یکار خواهند کرد. اکنون هر دو م هاایرانی 
را با    یروانشناس مشاوره ها  ساعت یر ی که س یو  کار خواهد کرد در حال  شیعنوان کش 

    دهد. " یارائه م یفارس زبان
 

 که در راه هستند  یانسانها

  یرسند ، سفر معموالً تمام نم  یبه آلمان م  یمختلف اضطرار طی که از شرا یافراد  یوقت
اخراج شوند. از آنجا   گرید  یبه کشورها نجای از ا دیو با  هستند  نیتحت قانون دوبل  یشود. برخ 

تحت   قاً یساله دق  16افغانستانی   کی شوند.  یبه افغانستان اخراج م یاری، در حال حاضر بس 
بزرگ   رانیاز افغانها هرگز به افغانستان نرفته بود ، اما در ا یار یمانند بس وبود. ا   قانونآن 

  یخارج  کشورکرد. از نظر او ، افغانستان نه تنها  دیاو را به افغانستان تبع  دی. حاال باشده بود 
هارالد کارپه از   شی، ما و کش یاضطرار  طی شرا  نیاست. در ا یکننده زندگ  دیاست، بلکه تهد

تا او   میخواست  نی در برل  تزیکرد( از محله استگل یم یکه او   در آن زمان زندگ  ییاارفورت )ج
کرد. حاال او   یزندگ نیدر برل  تزیماه در جامعه استگل  ۱۸. او م یری بپذ سای را به پناهگاه کل

. اما حداقل اکنون  ستی مشخص ن اقامتشبرود. اما هنوز حق  رونی تواند به ب  یباالخره م
مارتنز! ما   دیگوتفر شیو کش  تزی استگل یایس یچشم اندازها هست. با تشکر فراوان از کل 

  یدعا  ینکرده اند. ما برا دایکه هنوز اقامت را پ یاز افراد یاریبس   یبرا می کن یعا مهمچنان د 
  نی فراوان به انجام ا یتا آنها بتوانند با قدرت و شاد  می کن یاو دعا م یسای مارتنز و کل شیکش

 کار مهم ادامه دهند. 
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  فیوجود مراقبت از ضع نی . و با اکند دهیرا ند  یسی ، خود ع   ندیب  یرا نم  ازمندیکه ن  یهرکس 

بود   یداند: "کس  یاستدالل ها را نم  نیا  یسخت است. چه کس یلی خ ییانسان ها نی تر
  ای .نکرد  کمک کنندگانه ب  تشکر چی ه فقیران  یکست خورد و حتشتالش کرد و بالخره  ادیکه ز

  یکرد"   همه  تقبلشخص کمک کنم و او من را  کی کردم به  یگفت:  »من سع یکس  نکهیا
او   .ندارد  انتظارا از ما ر رممکنیغ ا یاشع است اتفاق بیافتد.ما ممکن  یایدر دن  که ین اتفاقاتیا

تمام خانه خود را به   دیشما با د یگو  یهمه نان خود را به فقرا بده. او هنوز هم نم  دی گو ینم 
در مورد به اشتراک    موضوعشو گرم است.   یم یکند صم  ی. آنچه او خطاب مدی فقرا بده

کار من   نی است. با ا یم یو صم   یکار شخص نی . ادیکن  می و تقس  دیکناست! نان را بش یگذار
، من   نی . من فقط آن را از خدا وام گرفتم. بنابراست ی آنچه دارم مال من ن ،کنم  یم فاعترا 

کند!   یم کی کنم ، همانطور که خدا ثروت خود را با من شر میتوانم آن را با شما تقس یم
است که خداوند   لیدل نیبه هم  دیمثل من است. و شا قاً یفرزند خداست. او دق  زی ن هیهمسا

 شوم.   کیمرا در آنجا قرار داده تا بتوانم با او شر 
 

 

 

 یگهنر در الپز یشگاهنما
ماست، که واقعاً  به   یسایکل  یرهمد یئته یاز اعضا یکیآنا   

کامالً متفاوت  یدیاعالقه مند نبوده است. دخترش ل  یهنر نقاش 
کرده بود و   یلتحص   یراندر ا یمدرسه هنر  یکقبالً در  یدیابود. ل

ما شروع به  ریگروه هن ی. وقت یدکش  یرا م ینقاش  یشههم 
گروه ادامه  ینکار کرد ، او هم با گروه همراه شد و تا به امروز ا

نداشت  ینبود و اعتقاد   یحیمس یاست  آن زمان او حت داشته
او فقط خدا را قبول داشت. اما به سرعت متوجه شد که  

.  یست ن ینقاش  یاو برا  یزهکتاب مقدس فقط انگ یمحتوا 
قلب او را لمس کرد و با او صحبت کرد.   یادیز  یداستان ها

عالقه   یحیتهنر  به مس یقتوان گفت که او از طر  یم ینبنابرا 
به هنر عالقه مند شد. و اکنون هر    یزکرد . از آن زمان آنا ن دایپ

بار توانستند در   ینسوم یهستند. امسال آنها برا یهنرمندان با استعداد  یدیاآنها آنا و ل یدو 
گئورگ شومان شرکت کنند. کل آپارتمان در   یابانخ  پزیگجشنواره شب هنرمندان درشهر ال 

 آنها   یباز یآمدند و به کارها یم  یاباناين جشنوار شرکت داشتند. مردم در تمام طول روز از خ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

خانمانان باز  های خود را به روی فقیران و بی کنید، و درِ خانه گرسنگان را در غذای خود سهیم 
که چیزی برای پوشیدن ندارند، لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود  کنید. به کسانی 

 ( ۷،  ۵۸)اشعیا   .دریغ نکنید

 
  یفوتبال است ، برا  یباز  کیاز  یاست و فوتبال بخش  ایاز سوپ لوب  یبخش ایهمانطور که لوب

  یزی چ  نی است.. ا تیحی مس نیاتاز  یافراد در جامعه بخش نیتر  فی ضع حمایت   زین  انیحی مس
چشم   از این موضوعغالباً  رایز  میآن را بارها و بارها بشنو دیاست که ناگفته بماند.  اما ما با

را  رانیفق  یوقت   گردانیم بر میخود را  یآز آن ما  چشمها شتری ب  یحت کنیم. پوشی می
   می خواه یممکن است.  ما م سای در کل  یکار حت  نی . ام یو فقط به فکر خودمان هست  مین یبب
برنامه  کودکان   کی ،  باشیمداشته    یارگ   بهتر کی ،  می بهتر داشته باش   یقیموس  کی

. و  م یکن ی، جوانان و افراد مسن ارزو م یرا  برا یبهتر  رنامهب  نی . و هم باشیمداشته    یبهتر 
  ی" در دسترسنی"بصورت آنال   دی اکنون با نی باشند. و ا بایو ز  ریدلپذ  دیبا  زیسپس خطبه ها ن 
باشد ، ممکن است اتفاق   یفوق خوب و ضرور  یشنهادهایچقدر که  پ   همگان باشد. هر

  یلی ؟ خم یده  یخودمان انجام م ینها برا یهمه ا. ایام یکه ما هدف آن را فراموش کن فتدیب
. پروردگار م یو فقط از خود مان خوشحال باش  میکن  یافتد که ما خود را منزو  یاتفاق م  عی سر

.   می دار قیمثل از عهد عت  کینه؟  امروز  ایباشد ، درست  یاز کل "تعهد" راض  دیبا زی خوب ن
وعده خدا بود که آنها را به    نیبازگشتند. ا    میاز اسارت در بابل به اورشل لیمردم اسرائ 

  می متفاوت از تصورشان رقم خورد. آنها در اورشل زی داد. اما همه چ سوق میاورشل  یبازساز
شروع به کار کند.      دیدانست از کجا با یکس نم  چیبودند ، اما فقط آوار در اطراف آنها بود و ه 

به درگاه    نکهیا ی. آنها به جا شتنددا  ینگاه اشتباه  لیاسرائ یدر آن مرحله بن قاً یو سپس دق
به صورت جنون    رخواهانهیانجام خ  یاف خودشان نگاه کردند. و سپس براخدا دعا کنند ، به ن

دادند. فقط    یانجام م یگر ید زکارانهی پره یگرفتند و کارها یروزه م یکار کردند. آنها حت  زیآم
که در اطراف بودند   ی! افراد د بو   یهیدر نظر نداشتند. بد  گریوجود داشت که آنها د زی چ  کی

،    دیکن یبه خودتان نگاه م نکهیا  یفراموش کردند.   خدا دخالت کرد و به  آنها   گفت:  :به جا
که   یهستند و مسئول تو  هستند. افراد  کیکه  نزد  دی نیرا بب  یو افراد  کنیدنگاه   رونیبه ب  دیبا

است ، که   یروزه واقع نی "ا: دیرماف یخداوند م   نیکنند» . و بنابرا  یم یدر فقر و فالکت زندگ 
  یبرا  J.S.Bachخانمان ها پناه دهم."     یخواهم ... نان گرسنه ها را بشکنم و به ب  یمن م

  یاد یپروتستان ز  انیپناهجو 1732در سال  رای کار را انجام داد ز نی متن کانتاتا نوشت. او ا نیا

  یافراد  یبرا یخطبه ا  دیصورت ، کانتاتا با نی بودند که مجبور شدند از وطن خود فرار کنند. در ا
هست. به   بشر   یازهاین یادآوری  یخطبه برا  نیا  .هستند  یپناهندگ طی باشد که در شرا

بارها و بارها به   زی شود. ما ن یشناخته م  زی پناهنده" ن یکانتاتا به عنوان "کانتاتا  لیدل نیهم 
را در همه   ری ، تصاو می زن یلوقا قدم م    یسای در اطراف کل ی. وقت م یدار  اجیرا  احت  یاور  دی  نیا

  انیحی عمل مس  یکتابچه راهنما کی  رمانندی تصاو نی . امی نی بب یم سای کل  یورود  یدروازه ها 
 گرفته شده است.  25 یقضاوت از مت نیهستند. از آخر 

 
به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، به من   گرسنه بودم،وقتی  زیرا

عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم  36 .جا دادید
 ( ۳۵، ۲۵)متی   “.آمدید

گفت:  فقر و   نی هم چن یس ی نوشت ، ع  نیاز ا   یم یدر قد ایدرست همانطور که اشع
را از خود دور کند ، از  یبدبخت  یکه بخواهد افراد ی. هرکس ستی ن  یبی عج زی چ  یبدبخت

 رود:  یقدم جلوتر م کی  یس ی رود. و ع یگوشت و خون خودشان کنار م
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به اشتراک گذاشت    گریکدیرا با  یزیچ ایذا غ 

  یرسد م یاست و به نظر م یانسان یلیخ
  یوجود صداها نیباشد. و با ا یعاد یلیتواند خ

   إحساس یروند. به جا یم   آن  هیعل بر

به   دیتا بتوان دیخود مبارزه کن یبرا دیبا ،ک اشترا
 د،یده جامرا ان کار نیا دی. اگر نتوانستدیاوج برس

گناه به   یب یکس یخودتان است. و وقت ریتقص

ساز خودش است افتد ،سرنوشت یم یبدبخت
خودتان  یتعلق دارد. فقط وقت عت یو  به طب

  یمتفاوت به نظر م زیهمه چ ,دیباش یبدبخت
.  میکن تیشکا گی پزیدر ال میتوان یرسد. ما نم

از مردم  یاریما توسط بس مسئول یکارها
دعا و کمک فعال   قیاز طر  و دشده بو یبانیپشت

کار   نیا یبرا میتوان یمانده است. ما م داریپا

  ۲۰۲۰! اکنون سال میکران سپاسگزار باش یب
اخر کتاب  یاست و من با دعا دهیرس انیرو به پا

  یسیع یا ایکنم: "ب یمقدس به شما سالم م
 "!ایب یخداوند! به زود ی، ا
 

کنید،  گرسنگان را در غذای خود سهیم  

های خود را به روی فقیران و  و درِ خانه 
که  خانمانان باز کنید. به کسانی بی

چیزی برای پوشیدن ندارند، لباس بدهید  
   .و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید

 ( ۷،  ۵۸)اشعیا 
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