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Menschen auf der ganzen Welt haben sich 

sehr angesträngt, das Virus Corona zu 
bekämpfen. Manche haben das Virus direkt 
durch medizinische Forschung bekämpft; 
andere haben bis weit über die Grenze von 
ihren menschlichen Kräften gearbeitet, 

Menschenleben zu retten. In der einen oder 
anderen Weise hat das Virus uns allen 
betroffen. Kinder durften nicht in die Schule 
und manche haben ihre Arbeit verloren. Nun 
sieht die Situation schon viel besser aus. 

Trotzdem fragen sich manche, ob das ganze 
jetzt nicht mit einem ganz neuen Virus alles 
wieder von vorn anfängt. Oder eine Variation 
des gleichen Spiels. Genug Gründe um sich 
die Frage zu stellen: Warum das alles? Auch 

wir müssen uns in den diversen Aufgaben 
und Herausforderungen, die vor uns stehen, 
diese Frage stellen. Warum tun wir, was, 
wann? Und was wollen wir damit erreichen?       

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 

 
 

„6Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr 

esst und werdet doch nicht satt; ihr 
trinkt und bleibt doch durstig; ihr 
kleidet euch, und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt’s in 
einen löchrigen Beutel!“ (Haggai 1,6) 

 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 Durch den alten Mythos des Sisyphos erklärt der Philosoph Albert Camus 
die Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins. In dieser Geschichte geht es 
darum, dass der arme Sisyphos einen großen Felsblock einen Berg 

hochstemmen muss. Er arbeitete lange und hart daran. Aber jedes Mal, 
wenn er oben angekommen war, rollte der Fels wieder herunter und er 
musste wieder von vorne anfangen. In seiner Auslegung betont der 
Philosoph Camus, dass der Mensch am glücklichsten ist, wenn er die 
Sinnlosigkeit akzeptiert.  Die Worte, die wir in diesem Monat als 

Monatsspruch lesen, klingen ein wenig, wie die Geschichte von Sisyphos. 
Dabei geht es aber nicht um eine griechische Mythe, sondern es geht um 
das Volk Israel. Dieselben wurden von dem persischen König Kyros 
befreit und sie durften ihren Tempel in Jerusalem wieder neu aufbauen. 
Sobald sie aber kleine Erfolge verbuchen konnten, kamen ihre Feinde und 
haben alles wieder zerstört.  Dadurch kam eine große Depression über 
das Volk. Einige haben Mut aufgegeben und haben sich nur noch darum 
gekümmert, dass der Alltag einigermaßen sicher und gut abläuft. Sie 
haben sich um den täglichen Bedarf gekümmert und sonst nichts. Und in 
dieser Situation hinein spricht der Prophet Haggai und schildert die 
Situation. Die Menschen säen, pflanzen, essen und trinken. Und dennoch 
werden sie nicht satt und der Durst wird nicht gestillt.  Sie schaffen es 
sogar Geld anzusparen, aber ihre Kassen sind löchrig und bleiben trotz 
sparen leer.   Die Situation, die Haggai hier schildert, ist sehr aktuell und 
passt wie die Faust aufs Auge auch in unsere Situation. Auch wir kennen 

dieses Schuften und Arbeiten des alten Griechen Sisyphos. Und was 
bleibt am Ende? Sinnlosigkeit. In unserer Zeit haben wir uns daran 
gewöhnt, noch mehr anzusammeln; noch mehr zu horten und noch mehr 
zu kaufen. Und was passiert am Ende? Das Eingekaufte wird entsorgt und 
in den Müll geworfen. Inzwischen sitzen wir auf Berge von Müll. Der Müll 

wächst uns im sprichwörtlichen Sinne über dem Halse heraus. Wir 
ertrinken in unserem eigenen Müll. Und wir haben unsere Umwelt mit so 
viel Abgase infiziert, dass unsere Kinder nicht mehr atmen können. 
Warum? Sicherlich weil wir glauben, dass wir durch unsere ganze Mühe 
und Arbeit irgendwann glücklich werden. Genau wie der alte Sisyphos 

mühen wir uns und rackern uns ab. Hin und wieder schaffen wir sogar 
kleine Erfolge. Nur um zuzuschauen, wie alles wieder den Berg 
herunterkracht und wir wieder von vorn anfangen müssen. Geht das nicht 
auch anders zu unserem Glück zu gelangen? Wenn das Ziel unseres 

Menschseins allein nur darin bestünde, dass wir glücklich sein sollen, gibt 
es auch andere Wege zu diesem Glück zu kommen. Wir können uns zum 
Beispiel an einem Tropf hängen lassen und eine Infusion Glückshormone 
injizieren lassen. Medizinisch gesehen, wäre das möglich. Einige 
versuchen das gleiche Ziel mit Drogen zu erreichen. Damit wollen sie die 



 

Sinne ein wenig betäuben, damit sie nicht in Traurigkeit und Depression 
versinken. Aber die Situation wird normalerweise nur noch schlimmer 
durch solche Dinge.  Die Frage, die sich bei dieser ganz traurigen 

Geschichte der Menschen stellt, ist warum wir das alles tun? Ich wage, 
die Frage zu stellen: Gibt es ein Gut, dass noch höher ist als das 
persönliche Glück? Und gibt es ein Ziel, dass höher ist als das Ziel von 
morgens bis abends zu schuften, nur wieder vor dem Nichts zu stehen?  
Wenn ich die Bibel lese, finde ich dort Menschen, die allesamt ziemlich 

Schlimmes erfahren haben und jeden Grund hatten, nicht glücklich zu 
sein. Die meisten Apostel Jesu wurden grausam hingerichtet. Paulus 
berichtet ausführlich davon, wie er von einem Gefängnis zum anderen 
und von einem Peitschenhieb zum anderen weitergereicht wurde.  Bevor 
er Christ wurde, war sein Leben gewiss einfacher. Er hatte dann ein 
gemütliches Leben und genoss alle Vorteile der gehobenen Gesellschaft. 
Und dennoch spricht Paulus davon, dass er sein ganzes voriges Leben für 
Kot achtete, im Vergleich zu der Freude, die er in Christus gefunden 
hatte. Aus diesen Erfahrungen von Paulus und den anderen Aposteln, 
lerne ich, dass ihnen alle ein Blick für das Ganze geöffnet wurde, das 
ihnen einen Sinn gab. Sie haben nicht nur ihr eigenes unmittelbares 
Schicksal gesehen, sondern haben sich eingebunden gefühlt in der ganz 
großen Heilsgeschichte Gottes mit seinen Menschen. Sie haben ihr ganzes 
Leben nicht nur daran festgemacht, was sie essen und trinken und was 
sie sich sonst noch leisten konnten, sondern darin, dass sie Gottes Kinder 

waren und von Gottes Gegenwart in ihrem Leben wussten. Dadurch 
lernen wir, dass Gott uns Menschen nicht geschaffen hat, damit wir 
sinnlos arbeiten, um nur danach zu sterben. Gott hat uns zur 
Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Und diese Gemeinschaft hat er durch 
Jesus Christus wiederhergestellt. Auch die Israeliten, die damals in 

Jerusalem gearbeitet haben, waren in dieser Geschichte eingebunden. 
Der Tempel, den sie gebaut hatten, war ein Baustein, in dieser 
Geschichte. Später würde Gott diesen Tempel mit dem Leib Christi 
ersetzen. Heute sind wir dieser Leib Christi. Und das ist das Sinn unseres 
Lebens, dass wir in Christus sind. Und das gilt für alle, die in Christus 

getauft sind. Ich weiß, dass heute viele Menschen sehr traurig über die 
Situation in Afghanistan sind. So manch einer fragt sich, was   der Sinn 
des Ganzen gewesen sei. Und warum muss das Volk Afghanistan so lange 
leiden. Gott erweitert unseren Blick und zeigt uns, dass es noch mehr 

gibt als nur das hier und jetzt! Gott zeigt uns, wenn wir in Christus 
getauft sind, haben wir einen Anteil in Jesus selbst und der verbindet uns 
nicht nur mit allen Heiligen, die heute leben und in der Vergangenheit 
gelebt haben, sondern er verbindet uns auch mit dem lebendigen Gott 
selbst.   



 

Gottesdienste und Veranstaltungen in Leipzig und Chemnitz 
Seitdem unsere Arbeit in der Brücke wieder begonnen hat, haben wir 
unsere Arbeit umstrukturiert, damit wir die Programme, die wir anbieten 

für alle möglich machen können. Neben unseren Präsenzveranstaltungen 
werden wir weiterhin online Angebote zur Verfügung stellen. Das liegt 
daran, dass viele Menschen weit weg wohnen und nicht immer (oder 
manche gar nicht) Präsenzveranstaltungen besuchen können. Unsere 
Onlineveranstaltungen sind wie folgt: 

• Kurze Meditation, die wir wöchentlich veröffentlichen (Deutsch und 

Farsi) 

• Unterrichtseinheiten auf Farsi 

• Online Gottesdienst 

• Regelmäßige Nachrichten aus dem Leben der Brücke. 

Unsere Onlineangebote werden über YouTube und über Facebook 
veröffentlicht. Unser Youtube Kanal ist hier zu finden:    
youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfK-GLy3YmD7Q 
Unser Facebook Kanal ist hier  zu finden:   facebook.com/Die-
Br%C3%BCcke-Leipzig-145642408867654 
 
Unsere Präsensveranstaltungen sind ab sofort wie folgt:  
Mittwoch:   

• ab 12h00 Gespräche um den Turm (Offen für alle) 

• 16h00 Kinderprogramm mit Citymobil. Danach Nachschulhilfe 

• 18h00 Jugendclub 

Samstag im zweiwöchigen Rhythmus zwischen Chemnitz und Leipzig: 
• Ab 13h00 Sozialstunde 

• Ab 14h00 Bibelstunde 

• Ab 15h00 Musikstunde, Sprachhilfen und andere Angelegenheiten 

Jeden Sonntag: 
• 09h30 Taufunterricht in Leipzig 

• 11h00 Gemeinschaftskaffee mit der deutschen Gemeinde in 

Leipzig 

• 12h00 persischen Gottesdienst in der Lukaskirche in Leipzig (wird 

auch online ausgestrahlt) 

• 15h00 persischen Gottesdienst in Chemnitz (In der römisch- 

katholischen Josephskirche) 

• 16h30 Taufunterricht in der Hainstraße 81 Chemnitz. 

 
 
 



 

Neue Mitarbeiterin Rachel Krause 
Rachel war eigentlich schon lange Mitarbeiterin der 
Brücke. Sie durfte aber wegen der Pandemie Corona 
nicht nach Deutschland kommen. Deshalb hat sie uns 
mit den englischen Übersetzungen aus der Ferne 
geholfen. Jetzt ist sie endlich in Leipzig angekommen 
und ist jetzt im vollen Umfang Mitarbeiterin der Brücke 
geworden. Rachel war vor einigen Jahren schon in 

Deutschland. Sie hat hier ein Au-pair Jahr absolviert. In der Zeit hat sich auch 
Deutsch gelernt. Jetzt lernt sie sogar auch noch persisch dazu.   
 

Samuel Abiglanz macht sein Diakoniepraktikum in der 
Brücke 
Samuel Abiglanz wurde in einem Interview der Brücke 
vorgestellt. Seitdem ist er noch mehr bekannt bei uns 
geworden und ist ein eifriger Mitarbeiter in diversen 
Projekten. Das Interview mit Samuel Abiglanz kann man 
hier finden:  

 
https://youtu.be/VKC5xoZUuUg 
   
Kim Bültmann in USA 
Kim und Rachel werden beide von der Missouri-Synod USA finanziert. Kim ist 
Angestellte der Lutherischen Kirchenmission in Bleckmar. Ihr Geld wird aber von 
der Missouri-Synode zurückerstattet. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir 
diese große Unterstützung von unserer Schwesterkirche, die Missouri-Synode in 
USA bekommen. Ohne diese Unterstützung wäre Vieles nicht möglich.  Weil die 
Gemeinden in der Missouri-Synode sowohl Kim als auch Rachel finanzieren, 
müssen beide turnusgemäß nach USA reisen, um über ihre Arbeit zu berichten. Kim 
ist deshalb von September bis Ende November in USA. Sie wird dort von Gemeinde 
zu Gemeinde reisen, über ihre Arbeit in der Brücke zu berichten. Wir wünschen ihr 
Gottes Geleit, Schutz und Segen und freuen uns schon auf ein fröhliches 
Wiedersehen in November.   
 
 
 
 
 

https://youtu.be/VKC5xoZUuUg


 

Missionsfest in Verden am 18. Juli 2021 
Die Missionsarbeit in Leipzig und anderswo braucht 
natürlich auch immer Unterstützung. Unser 
Fortbestehen ruht zu 100 Prozent darauf, dass 
Menschen freiwillig spenden. Aus diesem Grunde 
muss ich auch gelegentlich in die Gemeinden 
reisen, über unsere Arbeit zu berichten. Das habe 
ich dann auch am 18. Juli gemacht. Dieses Mal 

haben wir das Missionsfest unter einem Thema gebracht: Wir haben uns lange im 
Vorfeld darüber Gedanken gemacht und uns gefragt, was es denn für    Argumente 
gibt, warum eine/r in die Kirche gehen soll.  

Das haben wir unter dem Thema „Nutzenargumentation“ 
gefasst. Der Predigttext der Woche hat sehr gut gepasst und 
bezog sich auf den Prophet Elia. Derselbe hatte immer wieder 
wundersame Unterstützung von Gott. Und dennoch hat er 
mindestens genauso oft Dürrezeiten erfahren. Oder er bekam 
gerade genug, damit er überleben konnte. Der Text wurde auf 
unsere Situation bezogen und wir haben uns gefragt:  - was 
bringt mir der Glaube, die Kirche, die Gemeinde – auf was 
zahlt es? Was habe ich davon und wie hilft es mir?   Ich habe 

dann aus dem Leben der Brücke berichtet, wie wir das Ganze hier erfahren haben. 
Der Tag wurde mit verschiedenen musikalischen Angeboten im Garten 
abgeschlossen. Für die Gemeinde Verden war das der erste Sonntag nach der 
Corona- Pandemie, wo ein Gartengottesdienst in dieser Weise gefeiert werden 
konnte.  
 
Gemeindeabend über das Thema Mission: 
Am 21. September um 19h00 werden wir ein Themenabend über das Thema 
Mission anbieten. An demselben Abend werden wir einige grundsätzliche Ideen 
über das Thema Mission zur Worte kommen lassen. Dann Revue passieren lassen, 
was die Lutherische Kirchenmission auf der ganzen Welt geleistet hat und was sie 
als Zielsetzung sieht. Zuletzt auch Revue passieren lassen über die missionarischen 
Einsätze, die St. Trinitatisgemeinde in Leipzig zusammen mit der Brücke gemacht 
hat. Zuletzt wollen wir im offenen Gespräch hören, was für Zukunftsaussichten wir 
für Gemeinde und Mission in unserem Umfeld sehen.  Gäste sind sehr willkommen! 
Wenn es möglich ist, bitte eine Kleinigkeit zum Essen mitbringen.   
 
 



 

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: Mittwochabends 17h00. 
OFFENE KINDERGRUPPE:  16h00 zusammen mit Kinder Spielmobil.  
SOZIALSTUNDE:  jeden zweiten Samstag ab 13h00 in der „Brücke“   
BIBELSTUNDE: persische Bibelstunde jeden zweiten Samstag ab 14h00 in 

der Brücke 
PERSISCHER CHOR: jeden zweiten Samstag ab 15h00 in der Brücke 
TAUFKLASSE: jeden Sonntag ab 09h00 in Leipzig und ab 16h30 in 
Chemnitz   
JUGENDCLUB:  Mittwoch ab 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 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 رنامه های بروکه عبارتند از: مراجعه نمایید. ب 

 ۱۷تا  ۱۶به ها شن چهار برنامه ویژه کودکان: 

  دفتر در   ۱۳ ساعت   است  ییردر حال تغ زیگپ یو ال یتز کمن ینشنبه ب یدر روزها یشه همماعی: امور اجتسعات 

    بروکه 

    است  ییر در حال تغ یپزیگو ال یتزکمن ین شنبه ب یدر روزها  یشههم   ۱۴: ساعت  مطالعه کتاب مقدس 

 است  ییر در حال تغ یپزیگو ال یتزکمن  ینشنبه ب ی در روزها یشههم  ۱۵ کالس موسیقی  ساعت

 در کمنیتز  ۱۶.۳۰و ساعت الیپزیگ در  ۹.۳۰ت :  ساع یک شنبه  عمید ت  کالس غسل

 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

 ه است.  ره حساب امده زبان المانی شمار صفحه اخر اطالعات بکلیسا واریز نمایید. که د 
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 متحده  االت ی بلتمن در ا میک
  یلوتر ی سایکل ت یکارمند مأمور م یشود. ک یم  ن یمتحده تأم االت یا ی زوریم  نودیهر دو توسط س لیو راح میک بودجه
  نیکه ا میخوشحال و سپاسگزار هست اریشود. ما بس ی بازگردانده م یزور ی م ی سایاو توسط کل نهیاست. هز  الماندر 
ممکن   ی بانیپشت نیبدون ا زهایچ ی لی. خم یکرده ا افت یدرمتحده   االتیخواهر خود ،  در ا یسا یبزرگ را از کل تیحما
کنند ، هر دو مجبورند به    یم  ی کمک مال  لیراح  یو هم برا  میک ی هم برا  یسوریدر   م ساها ی. از آنجا که کلستین

از سپتامبر تا   میاست که ک ل یدل نیمتحده سفر کنند تا از کار خود گزارش دهند. به هم االت یبه ا ی صورت دوره ا
خود در بروکه   ی کند تا از کارها ی سفر م  گر ی به جماعت د ی متحده است. در آنجا او از جماعت  االتینوامبر در ا انیپا

دوباره او در ماه نوامبر   دار یو منتظر د  می، محافظت و برکت خداوند را آرزومند ییاهنمااو ر ی گزارش دهد. ما برا
 .میهست
 

 ۲۰۲۱  هیژوئ  ۱۸در شهر وردن در  تیجشنواره مامور
دارد. ادامه کار ما صد درصد   ازین تیبه حما شهیدر بروکه ، البته ، هم یمبلغ   کار
اوقات به   یگاه  هستیممجبور   ما،  لیدل نیداوطلبانه است. به هم ی بر اهدا یمبتن
انجام   ه یژوئ  ۱۸کار را در  ن ی. من ادهیمگزارش  مان ی تا از کارها کنیمسفر   ساهایکل

: ما مدتها قبل  میموضوع قرار داد  کیرا تحت  ت یبار ما جشنواره مأمور ن یدادم. ا
  دیبا یو چرا کس یل یچه دال به میدیو از خود پرس میدر مورد آن فکر و صحبت کرد

 برود.  سایبه کل
. متن خطبه هفته  میموضوع را تحت عنوان "استدالل سود" خالصه کرده ا  نیا  ما
از   یی معجزه آسا ت یحما شهیاشاره  کرد. او هم ی نب ای لیمناسب بود و به ا  اریبس

را تجربه کرده    ی خشکسال زان یوجود دست کم به همان م ن یجانب خدا داشت. و با ا

به دست آورد. متن   اندنزنده م  ی برا یاست.  او فقط به اندازه کاف 
  مان ی ا -: میدیپرس ی بود و از خود م سا یما در کل ت یمربوط به وضع

چه   ست؟یآن چ نه یهز -آورد  ی من چه م  ی، جماعت برا  سا ی، کل
کند؟    یآورم و چگونه به من کمک م   یاز آن به دست م   یزیچ

را در   ز یبروکه گزارش دادم که چگونه ما همه چ یسپس از زندگ 
در باغ   ی قیمختلف موس  شنهاداتیروز با پ  نی. امیتجربه کرد نجایا

پس از همه   کشنبهی ن یوردن ، اول یشهردار ی . برادیرس ان یبه پا
جشن   ب یرتت ن یتوان به ا ی کرونا بود ،  که مراسم باغ را م ی ریگ

 گرفت. 

 
 : ت یجماعت با موضوع مامور شب
. همان  میده ی ارائه م  تیرا با موضوع مامور ی عصر موضوع کیبعد از ظهر ما  ۱۹سپتامبر در ساعت  ۲۱ در

  ی لوتر  یسا یکل  تی. سپس آنچه مامورمیگذار   یرا به اشتراک م   تی در مورد مامور ی اساس  یها  ده یاز ا  یشب ما برخ
  ی غی تبل ی، کارها تی. در نهادیمرور کن ،  بینید یهدف م  کیدر سراسر جهان به دست آورده و آنچه را که به عنوان 

  ک یدر  میخواه ی. سرانجام ، ما م م یکن  یبه همراه بروکه انجام داده اند ، مرور م  گیپزیرا که جماعت ما در ال
. از مهمانان  مینیب یخود م  طیدر مح تی و مأمور سا یکل  یبرا را   یی چه چشم اندازها ندهیکه در آ میآزاد بشنو ی گفتگو
 . دیاوریخوردن با خود ب ی برا یز یشود! در صورت امکان ، لطفاً چ یم  ل استقبا اریبس
 

 

 

 

 

 



 

 تز یو کمن گیپزیال  ییسای کل یمراسم و برنامه ها 
را که ارائه    ییبرنامه ها میتا بتوان میکرده ا  یآنجا که کار ما در بروکه دوباره شروع شد ، ما کار خود را بازساز  از
.  به  میده ی ادامه م زی ن نیآنال شنهادات ی ،     پ ی حضور یدادهایعالوه بر رو دسترس باشد  در   برای همه میده یم
.  ستندین  یحضور یدادها یقادر به حضور در رو شه یکنند و هم  یم  ی از مردم دور زندگ یار یاست که بس  لیدل نیا

 است:  ر یما به شرح ز نیآنال  یدادها یرو
 ( یو فارس  ی)آلمان  میکن ی منتشر م  یکه ما هفتگ  معاصر داستان  کوتاه و   •
 ی مطاله کتاب مقدس  فارس •
 ن یمراسم عبادت آنال •
 بروکه.  ی از زندگ د یاخبار جد •
  نجا یدر ا دیتوان ی ما را م  YouTubeشود. کانال  یمنتشر م  Facebookو  YouTubeما در   نیآنال  شنهاداتیپ

 youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfK-GLy3YmD7Q:  دیکن دایپ
-facebook.com/Die-Br٪C3٪BCcke-Leipzig: دیکن دا یپ نجایدر ا دیتوان یبوک ما را م  س یف کانال 

145642408867654 
 
 است:  ری حضور ما در حال حاضر به شرح ز یدادها یرو

 شنبه:  چهار
 همه باز است(   یعصر بحث در اطراف برج )برا ۱۲از ساعت  •
 کودکان   ی. پس از آن ، کمک درس مدرسه برا Citymobilظهر برنامه کودک با  از  بعد ۱۶ •
 باشگاه جوانان    ۱۸ •

 : گیپزیو ال تز یکمن  نیهر دو هفته ب شنبه
 ی بعد از ظهر ساعت اجتماع  ۱۳از ساعت  •
 بعد از ظهر مطالعه کتاب مقدس  ۱۴از ساعت  •
 موارد   ری زبان و سا  یا ، کمکه یقیموس  یبعد از ظهر کالسها  ۱۵از ساعت  •

 : کشنبهی  هر
 گ یپزیدر ال دیصبح کالس غسل تعم   ۹.۳۰ •
 گ یپزیدر ال یبا جامعه آلمان ی صبح قهوه عموم  ۱۱ •
 شود(  ی پخش م زی ن نی)آنال گ یپزیدر ال لوکاس کیخشه در  ۱۲ساعت    یمراسم فارس •
 روم سنت جوزف(   کیکاتول ی سای)در کل تس یدر کمن ی بعد از ظهر مراسم فارس ۱۵ساعت  •
 . Hainstraße 81 Chemnitzدر   دیکالس غسل تعم  ۱۶.۳۰ساعت  •
 

 

 

 کراوز  لیراح د یکارمند جد
  یر ی همه گ لیبه دل ی حال ، و نیدر واقع مدتها در بروکه کار کرد. با ا لیراح

او از راه دور به ما   لیدل نیکرونا اجازه ورود به آلمان را نداشت. به هم
شده  گیپزیانجام داد. اکنون او سرانجام وارد ال  یسیکمک کرد و ترجمه انگل

در آلمان   ش یچند سال پ لیاست و اکنون کارمند کامل بروکه شده است. راح

  ز یرا ن ی گذاشت. در آن مدت آلمان  نجایرا در ا au pairسال  ک یبود. او 
 . ردی گ ی م  ادیا هم ر  ی دارد فارس یگرفت. حاال او حت ادی
 

 

 

 



 

داستان درباره   نی. اداد حیتوض فیزی س یاسطوره باستان قیرا از طر  یوجود انسان ی هودگیب لسوفیآلبر کامو ف
و سخت   ی. او طوالنکندکوه حمل   یبه قله   قیتخته سنگ بزرگ را از دره عم کیاست که مجبور بود  ر یفق فیزیس

  لسوفی . کامو ، فکرد  میدوباره شروع   دیو با چرخید ی م  نیی، سنگ به پا رسید  یتالش کرد. اما هر بار که به قله م 
ماه به    نیکه در ا  ی، خوشبخت ترند. کلمات  رندیخود را بپذ ی هودگیردم  بم  یکرد که وقت ی م  دیخود تأک ر ی، در تفس
، بلکه در مورد مردم   ستین ونان ی اسطورهدر مورد   ن یاست. ا  فیزیداستان س ه یشب یکم   میخوان یماه م  ه یعنوان آ
  یبازساز  میکوروش آزاد شدند و به آنها اجازه داده شد معبد خود را در اورشل  یرانیاست. آنها توسط پادشاه ا  لیاسرائ

باعث   نیرا نابود کردند. ا ز یو دوباره همه چ می امدند کوچک داشت، دشمنان آنها    یها ت یکه موفق بار کنند. اما هر 
روزمره به طور   ی زندگ کردند که   یو فقط مطمئن م  اندشجاعت را کنار گذاشته  یبر مردم شد. برخ  ی دیشد یافسردگ 
،   ت یوضع ن ی. و در ایگر ی د زیچ چیکردند و ه  یم   یدگیروزانه خود رس  یازها یو خوب بود. آنها به ن من یمعقول ا

نوشند. و   یخورند و م  یکارند ، م  ی کارند ، م ی کرد. مردم بذر م ف یرا توص  تینوشته شده بود. او وضع یحج   امیپ
ما صندوق آنها پر  ا   پس انداز خود را کنار گذاشتندپول  ی شود. آنها حت ی برطرف نم ی شوند و تشنگ یر نم یهنوز س

مدرن  است و      اریکرد بس ف یتوص نجایدر ا یکه حج    یت یماند. موقع ی م  یاز سوراخ بود و با وجود پس انداز خال 
در   ی هودگیماند؟ ب ی . و در آخر چه ممیدان یرا م  فیزی زحمت و کار س  نیا  زیما ن  ما متناسب است.  تی با موقع زین

افتد؟ آنچه    یم  ی چه اتفاق تی. و در نهامیخر ی م  شتریو ب میکن ی احتکار م شتریامروز ما ب   هست.   زیزمان ما ن
. زباله ها به  مینشسته ا لهزبا   ی انبوه ی شود. اکنون رو یو در سطل زباله انداخته م  ختهیشود دور ر ی م  یدار یخر

تا   میآلوده کرده ا  یادی ز ی ها ندهیخود را با آال طیو ما مح می. در سطل زباله خود غرق شده اندیآ یخودمان  م گردن 
  یبا تمام تالش و کار خود روز  میکه ما معتقد  لیدل ن یتوانند نفس بکشند. چرا؟ مطمئناً به ا ینم  گر ی فرزندان ما د
  ی ها تیبه موفق ی.  گاهمیکش ی و زحمت م میکش  ی، ما زحمت م  یم یقد فیزی مانند س  درستشد.  میخوشحال خواه

  ی گریراه د  ای. آمیاز نو شروع کن   دیکوه سقوط  شود و با  از ز یکه همه چ لیدل نیا ی . فقط برامیابی یدست م  یکوچک 
  ی ، راه ها میخوشحال باش د یاست که با  نیما وجود ندارد؟ اگر تنها هدف انسان بودن ا  یبه خوشبخت دنیرس ی برا
  یهورمون ها قیتزر  میتوان یوجود ندارد؟ به عنوان مثال ، ما م  یخوشبخت ن یبه دست آوردن ا یبرا  ز ین ی گرید

هدف    نیمواد مخدر به هم کنند با   یم  یسع  یاست. برخ   ریامکان پذ  نی، ا ی. از نظر علم پزشکمیکن قیرا تزر  یشاد
دست معموالً   نیاز ا ی فرو نروند. اما موارد یحس کنند تا در غم و افسردگ  ی ب ی کمخواهند حواس را  یبرسند. آنها م 
را انجام   نها یاست که چرا ما همه ا ن یا  ست، ا ز یغم انگ  اریداستان بس نیکه در ا  یکند. سوال  ی را بدتر م  تی فقط وضع

باشد؟ و   یشخص  ی از شاد ترباال یوجود دارد که حت یر یخ ای ال را بپرسم: آوس نیتوانم ا ی من به جرات م  م؟یده یم
را    یخوانم ، افراد  یکتاب مقدس را م   یاز صب تا عصر وجود ندارد ؟ وقت  دنیباالتر از هدف زحمت کش یهدف  ایآ

  ی سیع رسوالنداشتند که خوشحال نباشند. اکثر  ی لی را تجربه کرده اند و هر دل  یبد ی زهایکه همه چ  ابمی ی در آنجا م
شالق   کیو از  گریزندان به زندان د کی دهد که چگونه از  ی م  حیرحمانه اعدام شدند. پولس به طور مفصل توض یب

داشت   ی راحت  یاو سپس زندگ   او آسان تر بود. ی ، مطمئناً زندگ دش ی حیمس نکه یمنتقل شده بود. قبل از ا  گریبه شالق د
گذشته    یاز زندگ  بهتر  بسیار حیدر مس ی گفت که شاد حال پولس   نیجامعه باال برخوردار بود. با ا یا یه مزاو از هم

درک کردند.    بهتر را  ی زندگ  یصور کل ت   کنم که همه آنها   ی، درک م نرسوآل    گریپولس و د اتیبود.   . از تجرب
نجات بزرگ خدا با قوم خود دانستند. آنها تمام   خیتار ر ی، بلکه خود را درگ دندیرا د  ودخ ی آنها نه تنها سرنوشت فور

، بلکه به   دیتوانند از عهده آنها برآ یکه م ی گرید یزها ی نوشند و چ ی خورند ، م یخود را نه تنها به آنچه م ی زندگ
که خدا ما   میآموز یم   قیطر نی. از اند آنها آگاه بود  یند و از حضور خدا در زندگ که فرزندان خدا هست  تیواقع نیا

  یسیع قی. و از طردیمشارکت با او آفر ی . خداوند ما را برامیریتا بم میکار نکن  یمعن   یاست تا ب  ده یافریانسان ها را ن
ماجرا    نیا ر یدرگ ز یکردند ن ی کار م  میکه در آن زمان در اورشل ی انیلیارتباط را برقرار کرد. اسرائ  نیاو ا حیمس

کرد.   ن یگزی جا حیمعبد را با بدن مس ن یداستان بود. بعداً خدا ا نیدر ا یسنگ بنا  کیکه آنها ساختند   یبودند. معبد
  حیکه در مس ی همه کسان  یبرا ن ی. و امیهست  حیاست که در مس ن یما ا  یزندگ   ی. و معنامیهست حیبدن مس درامروز ما 

  یناراحت هستند. برخ  اریافغانستان بس ت یاز وضع مروزاز مردم ا ی اریدانم که بس یصادق است. م   رندی گ ی م  دیتعم
همه   ن یا دیداشت؟ و چرا مردم افغانستان با ییچه معنا نها یکنند که همه ا  یهستند و فکر  م  دیاز مردم شک و ترد

و اکنون وجود   نجا یفراتر از ا ی زی دهد که چ ی دهد و به ما نشان م ی ا را گسترش مم  دگاهیمدت رنج بکشند. خداوند د
نه تنها ما   ن یو ا م یرا دار  یس یاز خود ع ی، ما بخش میری گ ی م  دیتعم حیدر مس یدهد که وقت ی ! خدا به ما نشان مدارد

  یکند ، بلکه ما را با خود خدا  ی کرده اند وصل م  یکنند و در گذشته زندگ  یم  یکه امروز زندگ   یسان یرا با تمام قد
 کند.   یزنده متصل م 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87&id=28731


 

 

 

   

   
 

 
 
  

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 
 
 

 
ام

 ن
ش

ر
زا

گ
عا

 ف
ه

ی 
ها

ت 
لی

ن
یو

س
می

  
یا
ح

می
 

 
ی

را
ب

 
دگ

هن
نا
پ

یپ
ال

ر 
شه

ن 
ا

گ 
زی

 
چه
تاب
ک

 
ر
ما
ش

 
۳ 

ل
سا

 
۲
۰
۲
۱

 

 

D
IE

 B
R

Ü
C

K
E

 

تالش  اریکرونا بس روسیمردم سراسر جهان بر ضد و
با   یعلم پزشک قیاز طر ماً یمستق یکرده اند. برخ

توان    فراتر از  گرید یمبارزه کرده اند. برخ روسیو
نجات جان انسانها تالش کرده اند. به   یخود برا  یانسان

قرار داده   ری همه ما را تحت تأث روسیهر صورت ، و
  یاست. بچه ها اجازه نداشتند به مدرسه بروند و برخ 

در حال حاضر   تیشغل خود را از دست دادند. وضع
حدس    یوجود ، برخ  نی رسد. با ا یبهتر به نظر م اریبس
از نو شروع  دیکامالً جد روسیبحران با و ا ی ا زنند یم

را  ا مد که نوجود دار یکافهای  لیخواهد شد؟   دال
  ی: هدف همه  میپرسباز خودمان قرار دهند  ری تأث تحت

  شیمختلف پ یچالش ها  میبپرس دیبا  زیما ن ست؟یچ نها یا
 میانجام  ده  دیبا  یچه کار   دارند؟ هدفیخود چه  یرو

  ؟باشیم  ایندهدر  میخواه یو کجا م ؟یو چه زمان

خورید، اما هرگز می اید؛ اید، ولی کم درویده بسیار کاشته

گردید؛  نوشید، اما هرگز سیراب نمی شوید؛ میسیر نمی

گیرد، مزد  شوید؛ و آن که مزد می پوشید، اما گرم نمی می

 ( ۶،  ۱ یَحج  )  !نهدخود را در کیسۀ سوراخ می
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