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 Kann Gott fühlen? Oder ist Gott eher, wie 

eine Art Computer, der alles am Laufen hält, 
aber sich nicht weiter interessiert?  Viele 
Menschen denken, dass Gott entweder nichts 
fühlt, oder sie meinen es genau zu wissen, 
wie und was er fühlen muss.  Für alles muss 

er herhalten. Bei wichtigen Ereignissen, wie 
Beerdigung, Hochzeit oder Geburt, wissen 
alle, wie Gott über die Menschen denkt und 
fühlt. Und wenn etwas schief läuft, meinen 
die Menschen, dass Gott wohl böse auf uns 

sein muss. Wenn wir wissen wollen, wie Gott 
fühlt, müssen wir auf Jesus schauen. Jesus 
hat Gefühle gezeigt: manchmal war er 
wütend, manchmal traurig, manchmal 
enttäuscht. Aber er hat sich auch gefreut.  

Besonders dann, wenn Menschen zu ihm 
gefunden haben.  Am meisten freut sich 
Gott, wenn er einen Namen ins Buch des 
Lebens schreiben kann. Ja dann ist er sogar 
außer sich vor Freude!     

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 

 
 

„Freut euch darüber, dass eure 

Namen im Himmel verzeichnet 

sind!“ (Lukas 10,20) 
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Der persische Dichter Rumi hat gesagt, dass es die größte Freude ist, in 
der Nähe Gottes zu sein. Und im Umkehrschluss die größte Traurigkeit 
von Gott getrennt zu sein. Die Bibel redet immer wieder von der Freude, 

die aus der unmittelbaren Nähe Gottes kommt. Das Wort „Evangelium“ 
bedeutet genau das: Die Botschaft der Freude, weil Gott da ist!   Wo Gott 
ist, da ist die Freude nie weit weg. Denn die Freude ist sogar einer der 
Eigenschaften Gottes. Gott freut sich!  Gott freut sich über seine 
Schöpfung. Und ganz besonders freut er sich über uns   Wenn Gott dich 

ansieht, strahlt er dich an - - und sagt: "Ich freue mich, dich zu sehen!" 
Bei ihm ist dieser Satz keine Floskel, sondern immer ehrlich und immer 
echt! Gott freut sich, weil du da bist.    Und nicht nur das. Gott will, dass 
wir uns auch freuen.  Wie funktioniert Freude denn überhaupt?  Was 
Freude ist möchte ich heute mit einem Weinfass vergleichen. Wenn ein 
Weinfass trocken bleibt, bekommt es irgendwann Risse. Und bricht 
auseinander, sodass es nicht mehr brauchbar ist. Ein Weinfass muss also 
mit Wein gefüllt werden, sonst geht es kaputt. Wir Menschen sind ähnlich 
wie ein solches Weinfass. Ein freudloses Leben ist wie ein leeres 
Weinfass. Es bekommt Risse, es wird alt und unfreundlich. Später auch 
unbrauchbar und sinnlos.  Viele Menschen empfinden sich ebenso wie 
solche leere Weinfässe. Leer, gebraucht, müde, depressiv. Wenn du dich 
so empfindest, musst du unbedingt mit Freude gefüllt werden.  Das 
Problem ist, dass es viele Dinge gibt, die sich wie Freude anfühlen, aber 
uns nicht wirklich erfüllen können. Es gibt eine Menge Dinge, die ich hier 

und jetzt auflisten könnte, die Menschen froh machen können. 
Bleiberecht in Deutschland, eine neue Arbeit, eine bestandene Klausur 
usw. Über diese Dinge können und sollen wir uns auch freuen, denn sie 
sind Gottes Gaben, die er uns gibt. Und Gott will, dass wir uns darüber 
freuen.    Demonstrativ hat   Jesus gleich als erstes Wunder bei einer 

großen Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt.  Jesus war also bestimmt 
kein Miesmacher, wenn Menschen sich über irdische Dinge gefreut haben. 
Deshalb haben die Pharisäer ihn auch ständig kritisiert weil er mit 
Sündern zusammen gesessen hat. Und Jesus hat sich auch über die 
alltäglichen Nöte der Menschen gekümmert: Hat sie von ihren 

Krankheiten geheilt und hat sich um das leibliche Wohl der Menschen 
gekümmert, als nicht mehr genug zu Essen war.   Jesus ist nicht gegen all 
die Dinge, die wir hier auf Erden haben. Er ist nicht gegen irdische 
Freude. Aber er erfüllt alles, was wir haben und gibt es einen neuen 

Inhalt.   Er will die Dinge, die zu uns gehören. Unsere Rasse, unser 
Geschlecht, unser Beruf, oder was es auch sonst sein mag, mit wahrer 
Freude erfüllen. Jesus will allerreinsten und allerkostbaren Wein 
einschenken. Und das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben.   Jesus 
will uns eigentlich das geben, was Rumi in seinen Gedichten so sehr 



 

wünscht und wovon er lange Lieder gedichtet hat. Er will, dass wir wieder 
Gottes Kinder heißen und unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind.  
Und genau das verspricht uns Jesus. Normalerweise, wenn einer eine 

positive Entscheidung beim Asylverfahren bekommen hat, muss die 
Antwort auf einem Papier vom Gericht stehen. Danach muss die 
Entscheidung auch noch vom Bundesamt für Flüchtlinge akzeptiert 
werden. Wenn alles schwarz auf weiß auf Papier steht, kann man davon 
ausgehen, dass die Verhandlung sicher und abgeschlossen ist. Und genau 

so meint es auch Jesus, wenn er sagt, dass unsere Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind. Es ist gut, dass wir uns über die Geschenke Gottes 
freuen, die er uns in unserem Leben gibt. Aber größer als jede andere 
Freude ist die Freude, dass Jesus mir verspricht, dass mein Name im 
Himmel aufgeschrieben ist. Das hat Gott persönlich mit großer 
Handschrift und mit Siegel durch meine Taufe bestätigt.   

Digitale Angebote 

In diesen Tagen ist ganz Deutschland mit 
einer Schneedecke eingewickelt. Die Schneedecke erinnert ein wenig an 
die Pandemie Corona, die uns jetzt schon ein Jahr lang im Bann hält. Seit 
einem Jahr wurde alles lahmgelegt. Und wir konnten nur sporadisch und 
unter besonderen Bedingungen vereinzelte Veranstaltung in der Brücke 
anbieten.  Selbst die Gottesdienste wurden sowohl zeitlich als auch in der 
Ausführung stark eingeschränkt. Vielleicht muss man die Pandemie so 

Digitale Angebote mit einfachen Mitteln 



 

ähnlich wie die Schneedecke sehen, die ganz Deutschland im Moment 
zudeckt. Von außen betrachtet sieht man nichts als Schnee und Eis. Und 
dennoch wissen wir, dass das Leben unter dem Schnee weitergeht. Hin 

und wieder kann man kleine Schneeglöckchen oder andere Blumen 
beobachten, die von einem anderen Leben unter der Schneedecke 
bezeugen. Auch, wenn vielerorts Gottesdienste lahmgelegt wurden und 
das gemeinsame Beten und Reden auf ein Minimum eingeschränkt 
wurde, geht das Leben weiter. Und die vielen digitalen Angebote der 

Kirchen sind vielleicht so etwas wie die Schneeglöckchen, die von einem 
anderen Leben bezeugen, das tief unter der Schneedecke verborgen ist.  
Auch in der Brücke gibt es kleine digitale Pflänzchen, die ihren Weg durch 
die Schneedecke kämpfen. Kämpfen ist hier das richtige Wort, denn wir 
mussten in der Brücke von Grad 1 beginnen, wenn es darum ging, die 
Inhalte online zu veröffentlichen. Zunächst sind wir mit den einfachsten 
Mitteln wie Handys und Aufnahmegerät in den Feldzug gegangen. So 
manch einer hat uns in den Prozess beraten.  

Und mittlerweile sieht mein kleines Büro wie ein Studio aus. Und die 

ganze Woche ist maßgeblich von den Arbeiten rund ums Aufnehmen, 
Filmen, Übersetzen etc. geprägt. Daraus entstehen dann folgende 
Programme, die wöchentlich erscheinen:   
 

• Wöchentliche Predigt als Audiodatei und im Textformat (3 

Sprachen:  Farsi, Deutsch und Englisch)   

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

• Online Gottesdienst  

         
www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSmKqIsHur7vEG68eM
1Y_PBV 
• Eine kurze missionarische Besinnung als Video über YouTube  

veröffentlicht (Farsi und Deutsch)    

         
www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSmlJ1kTJPtr5lpazALM
Mov3 
Dasselbe auch auf Facebook: 
web.facebook.com/Die-Brücke-Leipzig-145642408867654 
und Instagramm: 
www.instagram.com/hugogevers 
• Eine Unterrichtseinheit (meistens einmal pro Woche) in Farsi 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSmlJ1kTJPtr5lpazALMMov3
http://www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSmlJ1kTJPtr5lpazALMMov3


 

        
www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSkDutaq3GKcOcwJFUC
nZOLA 

Die letzten Themen des obigen Unterrichts sind wie folgt:   
 

o Das Kirchenjahr 
o Auf Gott hören 
o Gott offenbart sich 

o Freude 
o Licht und Finsternis 
o Propheten 
o Geduld 
o Advent 
o Tod und Auferstehung 
o Offenbarung 
o Lehre von den letzten Dingen 
o Reformation 
o Heiliger Geist und Sabbat 

• Konfirmationsgruppe über Zoom (Wird von Kim auf Deutsch 

gehalten) 

• Taufgruppe über Zoom. Persisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zukunftsvoraussichten:  

Die obengenannten Angebote sind während der Pandemie gewachsen. 
Ebenso wie es nicht immer Winter bleibt und die Schneedecke für neues 
grün weichen muss, so müssen auch die Angebote, die wir im Internet 

posten mit realen Begegnungen ersetzt werden.  Die kleine 
Zuhörerschaft, die wir aufgebaut haben, soll aber dennoch nicht leer 
ausgehen.  Für die werden wir sehr wahrscheinlich immer noch Angebote 
posten können.   
 

Konfi-Unterricht über 

Zoom 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSkDutaq3GKcOcwJFUCnZOLA
http://www.youtube.com/playlist?list=PLwUKkSqY9WSkDutaq3GKcOcwJFUCnZOLA


 

UND CHRISTUS LÄDT TROTZDEM EIN 
In der Nacht vom 6. Januar gab es einen Anschlag auf die Lukaskirche in 
Leipzig, wobei der einladende Christus mit Farbe und Steinen beworfen 

wurde. Dazu folgende Gedanken:   

Es gibt viele Gründe warum wir das Missionsprojekt „Brücke“ in Leipzig 
Volkmarsdorf gegenüber der Lukaskirche ins Leben gerufen haben. Es 

gibt ebenso viele Gründe, warum die Evangelisch-Lutherische Sankt 
Trinitatis Gemeinde später die Lukaskirche als ihr eigenes Gotteshaus 
renoviert hat und nun dort Gottesdienste feiert. Der Hauptgrund ist aber 
der, dass wir eine gemeinsame Wegstrecke mit den Menschen im Viertel 
gehen und sie zum Glauben an Jesus Christus einladen wollen. Allein 

dadurch, dass wir in die Kirche gehen und Gottesdienste feiern, sind wir 
schon ein solches lebendiges Zeugnis. Aber auch im alltäglichen Leben 
vor der Lukaskirche wollen wir von unserer Hoffnung reden und zum 
Glauben an Jesus Christus einladen. Was wir wollen steht schon im 
Haupteingang der Lukaskirche. Dort befindet sich dieses wunderschöne 

Kunstwerk vom einladenden Christus: „Kommet her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11,28). 
Weil Menschen den Weg zu Christus finden sollen, hat man die 
Lukaskirche 1893 eingeweiht. Seitdem haben viele Menschen Worte des 

Jesus lädt ein 



 

Trostes und Worte des Glaubens in dieser Kirche gefunden. Besonders die 
einladenden Arme unseres Herrn Jesus haben viele Menschen getröstet. 
Bis heute sehe ich regelmäßig Menschen genau vor diesem Christus 

stehen. Manche beten, manche sind bloß neugierig. Gelegentlich kann 
man auch Menschen sehen, die ihre ganze Not direkt hier vor dem 
Christus zum Ausdruck bringen. Aber unser Herr Jesus muss sich auch so 
manch anderes gefallen lassen. Es gibt den einen oder anderen 
Biertrinker, der sich vor seinen Füßen aufhält, und nachts kommen immer 

wieder mal die Graffiti-Sprüher. Der Herr Jesus musste sich auch neben 
Graffiti manch einen Steinwurf gefallen lassen. Aber das alles kennt er ja 
schon seit eh und je von uns Menschenkindern.  Jedes Mal, wenn wir 
unseren Nächsten hassen, ignorieren, an den Rand der Gesellschaft 
drängen wollen, …etc.  tun wir genau das. „Was ihr getan habt einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matth. 
25,40) Auch das wird auf den Fresken ringsum der Lukaskirche 
thematisiert. Jesu Liebe zu uns Menschen ist bedingungslos. Und so 
wollen wir auch bedingungslos lieben. Auch dann, wenn wir gehasst 
werden. Daran mussten wir uns besonders erinnern, als wir im Neuen 
Jahr von unbekannten Menschen angegriffen wurden. Offensichtlich hatte 
jemand besonders die Kirche und unseren einladenden Christus als 
Zielscheibe genutzt. Die Reaktionen sowohl der Gemeindeglieder als auch 
der Einwohner ringsum der Lukaskirche waren verständlich: Ärger, 
Enttäuschung, Mutlosigkeit selbst Rachegefühle.  Was uns aber 

überwältigt ist die große Empathie von vielen Leuten. Einige sind nur 
deshalb in die Kirche gekommen, ihr Mitgefühl auszudrücken. Andere 
haben für uns gebetet, oder spontan eine Sonderkollekte gestartet. Ein 
junger Mann kam in die Kirche und hat spontan eine Spende in die 
Kollekte gebracht. Viele der Menschen, die in dieser Zeit an unserer Seite 

stehen, sind gar nicht Christen. Das ist besonders und zeigt, dass die 
Arbeit in und um die Lukaskirche nicht umsonst ist.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
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 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 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 یابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در بادست برای ها 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

    بروکه دفتردر  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. دفتر بروکه دریافت نهرگونه تغیرات را می توانید در لینک 

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 شمار صفحه اخر اطالعات بکلیسا واریز نمایید. که د 
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 کند  می  دعوت هنوز  مسیح نفرت  وجود با

  در  لوکاس  کلیسای به ایحمله ژانویه ۶ شب در 
  مسیح که جایی همین در . گرفت صورت الیپزیگ

  کند  می دعوت  را  انسانها  باز  های بازو طریق از 
 زیر  افکار . بود شده  حمله سنگ و  رنگ با او به
  چرا دارند وجود  زیادی های دالیل  : مورد این در 

 زیگالیپ در   را " Brücke " ماموریت پروژه ما

  ایجاد لوکاس  کلیسای روبروی فولکمارسدورف
  تثلیث کلیسیای جماعت بعدا  دالیل  همین به. کردیم
  خودشان عبادتگاه صورت  به ساکلی ینهم لوتری

  کلیسای در   را مراسم اکنون و کردند بازسازی
  که است  این  اصلی دلیل. کنند  می برگذار  لوکاس   راه یک  خواهیم می ما

 پرستش و  کلیسا به رفتن با. کنیم وصل مسیح عیسی به ایمان  به را  آنها  و کنیم طی  همسایه مردم با مشترک
  خود امید  از  خواهیم می کلیسای مقابل در  روزمره زندگی در  همچنین اما. هستیم یا  زنده شاهد چنین ما ،

  کلیسای اصلی ورودی در  خواهیم  می آنچه. کنیم دعوت مسیح عیسی  ایمان  به را مردم و کنیم صحبت
 متی ٬: کند می  اعالم عیسی. کند می  دعوت   را ما که دارد وجود  عیسی از  عکس  ورودی همین در . لوکس

 مسیحان دلیل. بود شده وقف ۱۸۹۳ سال در   لوکاس کلیسای. ( ۲۸ ،  ۱۱ کنم تازه را شما خواهم می من «)
  از  بسیاری ، امروز  به تا زمان آن از .  کنند پیدا  مسیح به راه باید  مردم  زیرا. ماست اصلی دلیل همین قدیمی
 کلمات  و  راحتی کلمات مردم

  را مردم از  بسیاری عیسی ما پروردگار  استقبال  بازوان خصوص  به. اند  کرده پیدا کلیسا این در   را ایمانی
  می دعا ی بعض. اند  ایستاده مسیح برابر  در   که بینم می را افرادی مرتبا من امروز   به تا. است  کرده آرام
  از  قبل را خود  نیازهای تمام که دید   را افرادی توان می اوقات  گاهی. هستند  کنجکاو فقط  بعضی ، کنند

.  کند تحمل را  دیگر  موارد بسیاری است مجبور  نیز  مسیح عیسی ما  پروردگار  اما. کنند می ابراز  مسیح
  ها  شب هنگامی و . نوشند می آبجو  آهسته  او  پای جلوی که دارند  وجود نوشیدنی آبجو دیگری  یا یکی

  سنگ یزیاد تعداد شد مجبور  عیسی  خداوند ،  دیواری  های نقاشی بر  عالوه . آیند  می گرافیتی های سمپاش
  وقت هر .  دانست  یم انسانها ما از  را اینها  همه همیشه او  اما .  بودند شده انداخته  سویش به که کند تحمل ها
  همین ا دقیق ما. بیندازیم عیسی به را ها  سنگ که این مثل ،  ریمبگی نادیده  را او باشیم، متنفر  خود همسایه از 

  عشق ( ۴۰ ،  ۲۵ متی).'." كردید من به كردید، من وانپیر  كوچكترین از   یکی به آنچه. " کنیم می را کار 
.  باشیم داشته دوست شرط و قید بدون خواهیم می  ما بنابراین و . است  شرط و قید  بی انسانها ما به عیسی
  افراد توسط جدید  سال در  وقتی  خصوصا یمبسپار  خاطر  به را  این باید ما. انسان  نفرت وجود با حتی

  قابل لوکس کلیسای اطراف  ساکنان همچنین  و محله اهالی   واکنشهای. گرفتیم قرار  حمله مورد ناشناسی
  داد  تاثیر  تخت را ما  آنچه اما . دارند  وجود  انتقام  احساس حتی دلسردی ،  ناامیدی ،  عصبانیت: بودند درک

  دند کر  دعا ما  برای دیگران.  اند  آمده  کلیسا  به دلسوزی  ابراز  برای فقط برخی. است  مردم از  بزرگ همدلی 
.  آورد کلیسا  صندوق به مالی  کمک خود  به خود و آمد کلیسا  به جوانی مرد. کردند معج مالی کمک  یا ،

  و است  خاص این. نیستند مسیحی وجه  هیچ به ، هستند  ما کنار  در  زمان این  در  که افرادی از  بسیاری
 .نیست  فایده بی  آن اطراف در   و لوقا  ی کلیسا  در  کار  که دهد می نشان

 
 
 

  سیح مبازو های باز 



 

 
 :بوک فیس در   داستانی  همان

web.facebook.com/Die-Brücke-Leipzig-145642408867654 

 :اینستاگرام و
www.instagram.com/hugogevers 

 یفارس زبان به)  هفته در   یکبار  ای  معموال  مقدس  کتاب  مطالعه •

www.youtube.com/playlist ؟ 
list=PLwUKkSqY9WSkDutaq3GKcOcwJFUCnZOLA 

 
 :است یر  ز  شرح به فوق درس موضوعات 

 کلیسا  الس
o کن  گوش خدا حرف به 
o کند  می نمایان را خودش خدا 

 شادی
 ی تاریک و نور 

 پیامبران
 صبر 
 مسیح عیسی نور  طلوع
 رستاخیز و مرگ

 مکاشفه
 .آخررولزمان مورد در 

 کلیسی  اصالحات
 سبت  و  القدس روح

 ) شد برگزار   آلمانی زبان به کیم  توسط( زوم طریق از  مقدس  کتاب  مطالعه گروه •

 ی  فارس زبان با  زوم طریق  از  تعمید روهگ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آینده انداز  چشم
  پوشش و  ماند نخواهد همیشه زمستان همانطور .  است  کرده رشد کرونا گیری همه طی در  فوق  پیشنهادات

  ی برنامه با باید کنیم می پخش اینترنت در  ما  که پیشنهاداتی شود، جایگزین جدیدی چیز  با باید برف
  به. بروند خالی دست  نباید اند  کرده جمع انالین  صورت به که کمی مخاطبان . دشون جایگزین حضوری

 .بود  خواهیم ها برنامه ارسال  به قادر  همچنان  زیاد احتمال

   از طریق زوومکالس 



 

 آنالین   های پیشنهاد

  یادآور  برف پوشش . است  شده پوشانده برفی پتوی با  آلمان  تمام روزها این در 
  فلج سال یک  طی در   دنیا  کل. است کرده دوره را ما  گذاسته سال یک از   که   است کرونا گیر  همه بیماری

  عبادت مراسم حتی. دهیم   می ارائه بروکه  در  ویژه شرطی تحت را فردی های برنامه فقط ما  و. است شده
  پوشانده را  آلمان تمام  حاضر  حال  در  که برفی پوشش مشابه به را گیر  همه باید  شما شاید. بودند محدود

 .دارد ادامه برف یر ز  زندگی که دانیم می هنوز  و. نیدبی نمی یخ و برف جز  چیزی یرونب از . ببینید ، است
 پوشش زیر  در   را دیگری زندگی که کرد مشاهده را دیگری  گلهای یا کوچک برف گلهای توان می گاهی
  ، باشند  کمی گفتگو و دعا و  شده فلج ها   مکان از  بسیاری در   کلیسا مراسم وقتی حتی .دهند   می گواهی برف

  که باشد برف های گل مانند چیزی شاید کلیساها دیجیتالی نهاداتپیش از  بسیاری و. دارد ادامه زندگی
  در  کوچکی  دیجیتالی  گیاهان همچنین  .است شده پنهان برف پتو زیر  در   که است دیگری  گیزند بر  گواهی

 زیرا است  مناسبی کلمه تالش . کنند  می تالش برف پوشش طریق از   که دارند  وجود بروکه این
  ،  همه از  اول . کنیم پخش آنالین صورت به را مطالب خواهیم می که وقتی  کنیم شروع ۱ کالس از  باید  ما
 . دادند مشاوره ما  به دیگران مراحل طی  در . کردیم ضبط  همراه  تلفن مانند  ابزارها ترین ساده با ما
 ترجمه ، فیلمبرداری ، ضبط کارهای توسط  عمدتا هفته کل و. است آتلیه شبیه من کوچک دفتر   حاال و

 :شوند می ظاهر  هفتگی صورت  به که شود می زیر  های برنامه به منجر  این. تاس مشغول
 

 )انگلیسی و  آلمانی ، فارسی زبان 3(  متن قالب  در  و  صوتی فایل بصورت هفتگی خطبه •

www.die-bruecke-leipzig.de/predigte.php 

 آنالین   عبادت مراسم •

www.youtube.com/playlist ؟ 
list=PLwUKkSqY9WSmKqIsHur7vEG68eM1Y_PBV 

 است  شده منتشر  آلمانی   و فارسیYouTube در   ویدیو یک عنوان به مفید و  کوتاه داستانی  •

www.youtube.com/playlist ؟ list=PLwUKkSqY9WSmlJ1kTJPtr5lpazALMMov3 

 ین نالآپیشنهاد های 



 

  به و ،  بالعکس و. باشد خدا  کنار  در   تواندب کسی که است این  لذت بزرگترین که گفت مولوی پارسی شاعر 
  اعالم   شادی روی از   بارها و بارها  مقدس کتاب. باشد دور   خدا از  که است  این اندوه بزرگترین دیگر  سوی

  هر ! آنجاست  خدا  زیرا شادی پیام: است  معنی این به آدقیق" انجیل"  کلمه. باشید  نزدیک خدا به که کند می
!  است  خوشبخت خدا. است  خداوند صفات از   یکی حتی شادی زیرا. نیست دور  هرگز  شادی ،  باشد خدا کجا

  نگاه شما به خدا وقتی. است خوشحال ها   انسان ما  از  ویژه به او و.  است  خوشحال خود خلقت  از  خداوند 
  نیست پوچ عبارتی جمله این  او برای!" خوشحالم  شما دیدن  از  من: "گوید  می که  کنید گوش او  به ، کند می

 تنها  نه خدا. دارید   وجود شما  چون  است خوشحال خدا! است  واقعی همیشه  و صادقانه همیشه  لکهب ،
  خواهم می امروز  کند؟ می کار  چگونه شادی. کند خوشحال نیز  را ما خواهد می  او  بلکه است خوشحال

  خراب  و خوردیم ترک نهایت در  ،  بماند خشک ،  شراب بشکه اگر . کنم  مقایسه شراب بشکه با  را شادی
  انسانها  ما. شود نمی شکسته تا  باشد، شراب از  پر  باید  شراب  بشکه. نباشد استفاده   قابل دیگر   تا شود می

  بدون زندگی. است  خالی شراب بشکه یک  مانند لذت بدون زندگی یک. هستیم شراب ای بشکه چنین شبیه
 و خسته ،  هستیم ینامید نانسا   ما شادی بدون. شد  خواهد خراب باالخره و خورد می ترک شادی
  ، دارید  احساسی چنین وقتی.  شد خواهد  معنی بی و فایده  بی هم  زندگیم  بعدا. هستیم  افسردهو   ایم شده کوفته

  نمی واقعا   اما انها.  دهند  می را شادی  احساس  که دارند  وجود زیادی چیزهای. باشید شادی از  پر  کامال باید
  می که کنم  لیست ینجا ا  در   توانم می  که دارند وجود چیز  یزیاد تعداد .کنند شادی از  پر  کامآل را ما  توانند
  این از   توانیم می ما...  و قبولی امتحان  ، جدید  شغل ،  آلمان در   اقامت  حق. کنند خوشحال را مردم توانند
  بابت این از    ما خواهد می خدا  و . دهد  می ما به او  که هستند خدا  هدایای آنها زیرا ،  باشیم خوشحال موارد
 داده  انجام بزرگ عروسی یک هنگامی  عیسی که ای معجزه اولین  ،  مثال عنوان به. کند حالخوش
  ، شدند می خوشحال زمینی چیزهای  از   مردم وقتی بنابراین. بود کرده تبدیل شراب به را  آب  انجا در .  بود

  می  انتقاد هکارانگنا با ننشست خاطر   به او از   دائما فریسیان دلیل همین به. نبود شادی ضد در  قطعا عیسی
  زمانی. داد  می شفا  را بیمار  مردم او.  کرد می برآورده  را مردم روزمره نیازهای همچنین عیسی و. کردند

  در  ما  که نیست خوب چیزهایی همه مخالف عیسی ،  میداد غذا آنها  به ،  نداشتند کافی غذای دیگر  افرادی که
خواهد بیشتر به ما دهد.   ا او میام. نیست زمینی شادی مخالف او . باشیم داشته  توانیم می زمین روی اینجا

  دارند تعلق  ما به که را چیزهایی خواهد  می او.  کند   کامآل شادی از  پر  داریم که را آنچه  او می خواهد همه
  ناب خواهد می عیسی. کند می پر   واقعی  لذت با باشد که دیگری چیز  هر  یا حرفه ،  جنس ،  نژاد: کند پر 

  را آنچه خواهد می واقع در  سیعی. است  ام زندگی در   خدا حضور  آن  و. یزدبر  را شراب انترینگر  و ترین
.  بدهد ما به ، است  ساخته آن درباره  طوالنی های آهنگ   که را آنچه و  دارد  آرزو شعرهایش در  مولوی که
  است چیزی همان  آقیقد این  و. بنویسد بهشت در   را نامهایمان و  باشیم خدا فرزندان دوباره که خواهد می او
  ،  باشد کرده  دریافت مثبتی تصمیم پناهندگی  روند در  کسی وقتی ،  معموال . دهد می  وعده ما به عیسی که

  اگر .  شود پذیرفته پناهندگان فدرال  اداره  توسط باید تصمیم ،  آن  از  پس. باشد دادگاه  کاغذ روی باید پاسخ
  و . است  کامل و  ایمن مذاکره که کرد فرض  توان می  ، باشد  شده نوشته سفید و  سیاه کاغذ روی چیز  همه
  به ما که است خوب . است شده نوشته بهشت در   ما نامهای گوید می كه است  عیسی معنای همانآ  دقیق این

 هر  از  بزرگتر  اما.  شویم خوشحال دهد می  ما به زمینی ی زندگ در  خداوند که زیادی هایی موهبت
  شخصا خدا. شد  ندخواه نوشته آسمان در   ما نام  که  دهد می وعده  ما  به عیسی که است  شادی ، زمینی لذت 

 __.کرد تأیید  را  موضوع این من تعمید طریق  از  موم  و مهر  و  عالی دستخط با

 

 

 

 

 



 

   

   
  

Philipp Gevers wird konfirmiert 

 Hugo Gevers  
Zollikoferstr. 21, 

04315 LEIPZIG 
Tel. 0341 2467685 

Mobil:  015771663650 
Email:  

hugo.gevers@gmail.com 
 

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

 
Facebook:  Pol 

Die Brücke 
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  نوعی یهشب بیشتر  خدا اینکه  یا ارد؟د  احساسی  خدا آیا
  ای  عالقه اما کند  می فاظتح را چیز  همه که است کامپیوتر 

 چیزی خدا که کنند می  فکر  مردم از  بسیاری دهد؟ نمی نشان
  کنند می  فکر  ها  بعضی دیگر  سوی از   کند نمی احساس را
  همه  برای باید او.  دارد احساسی چه خدا  دانند  می یقدق که

  ،  جنازه تشییع مانند مهم رویدادهای در .  اشدب نماینده چیز 
  و . دارد احساسی  چه خدا دانند می همه  ، تولد  یا عروسی

  ما  از  باید  خدا  کنند  می فکر  مردم ، آید   می پیش مشکلی وقتی
  ، دارد  حسی چه خدا  بدانیم  خواهیم می اگر .  شود عصبانی

:  داد نشان  خود از   احساساتی عیسی. بنگریم عیسی به باید
 او   اما. ناامید  گاهی ،  غمگین گاهی ،  بود عصبانی گاهی

  خدا.  بود  کرده توبه کسی وقتی مخصوصا . بود خوشحال نیز 
  کتاب در   اسمی بتواند که وقتی شود می خوشحال بیشتر 

  خوشحال حد از   بیش حتی آن از   پس ،  بله. بنویسد زندگی
 . است

 

شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده   
   «.است

 (۷،  ۵۸ ۲۰،  ۱۰لوقا )
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