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Vor wenigen Monaten konnten wir über die 

schreckliche Situation in Afghanistan 

berichten. Jetzt sind alle Nachrichten aus 

Afghanistan still geworden. Wir beschäftigen 

uns mit einem neuen Krieg. Ein Krieg, der 

uns nähergekommen ist. Und wird dieser 

Krieg auch nach kurzer Zeit vergessen 

werden? Und wir überlegen dabei: was 

kommt als Nächstes?  Wie mir scheint, wird 

eine Schreckensmeldung durch die andere 

überboten. Und währenddessen singt ein 

ukrainischer Musiker in einem Bunker ein 

Hoffnungslied, das in die ganze Welt gehört 

wird. Manchmal bedarf es nur ein kleines 

Signal der Hoffnung, um gegen das Böse 

anzugehen! Wer von solchen 

Hoffnungssignalen hören will, darf gern 

weiterlesen. 

 
Hugo Gevers  
Zollikoferstr. 21, 
04315 LEIPZIG 
Tel. 0341 2467685 
Mobil:  015771663650 
Email:  hugo.gevers@gmail.com 

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

 
Facebook und Youtube:   
Unter folgenden Suchbegriffen   
finden: Lutherische 
Kirchenmission, Leipzig, die 
Brücke 

 
 

„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohl-

ergehen und Gesundheit, so wie es dei-

ner Seele wohlergeht.“   (3. Johannes, 

2) 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

  Wie schrecklich ewiges Leben sein kann, schilderte Simone de Beauvoir 

in ihrem Buch „Alle Menschen sind sterblich“ Dort geht es um einen 

Menschen, der als einziger auf der Welt überlebt. Nein, stimmt nicht 

ganz. Eine Maus, die im Unfall seinen Ewigkeitstrunk genascht hatte, hat 

es auch ins ewige Leben geschafft. Das Leben wird aber für Mensch und 

Maus zur Hölle.  Anscheinend sind nicht alle der gleichen Meinung, dass 

ewiges Leben schlecht sein müsse.  Jeff Bizos, der Gründer von Amazon 

und Milliardär  investiert Milliarden in Startups, die das Altern 

verlangsamen oder gar ganz aufhalten sollen.  Und es sind auch andere 

Reiche, die unbedingt ewig leben wollen. Und auf der anderen Seite des 

Globus wird das Leben im Handumdrehen ausgelöscht.  Denn es regnen 

Bomben wahllos auf Städte, die Menschen töten sollen. Auch werden 

tausende Soldaten in den Tod geschickt.  Das Ganze berührt uns, denn es 

ist Leben, das dort ausgelöscht wird. Es ist Leben, wie unseres! Leben, 

das wir hier unter der herrlichen Frühlingssonne genießen, wird dort 

einfach ausgelöscht.    Die ganze Welt ist darüber geschockt. Sicherlich 

weil wir alle verstanden haben, dass das Leben wertvoll ist. Egal welche 

Religion oder Konfession wir sind, wir wollen leben. Und meistens wollen 

wir das Leben schützen und erhalten. Und doch kann das Leben auch zur 

Qual werden. So manche einer, der im Krieg oder eine schlimme 

Krankheit erfährt, wünscht sich den Tod.  In unserem Monatsspruch für 

Mai wird uns Gesundheit gewünscht. Und nicht nur Gesundheit auch 

Wohlergehen. Wir sollen uns nach Leib und Seele wohl fühlen.  Und 

deshalb muss der Schreiber des 3. Johannesbriefs den Nebensatz 

hinzufügen. „..wie es deine Seele wohlergeht.“   Und da muss ich an 

Simone Beauvoir’s Roman denken. Wenn wir ewiges Leben haben und die 

Seele dennoch krank bleibt, wird das ewige Leben zur Qual. Ja, man kann 

sogar sagen, dass unser kurzes Leben von einigen Dekaden zur Qual 

werden kann, wenn es der Seele schlecht geht. Wir alle kennen die 

Erfahrung der seelischen Krankheit. Damit meine ich nicht, psychische 

oder geistige Störung, sondern dass Wissen von Gott getrennt zu sein.  

Und so können wir alle das Gebet des Psalmisten mitbeten:  „Wie der 

Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde 

ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?“   

Dass wir Gott in unserem Leben nicht erkennen oder fühlen können, ist 

Teil der Sünde in die wir gefallen sind.  Das Schicksal teilen wir alle. Und 

dennoch weiß ich, dass Gott diesen Zustand nicht ertragen möchte. Er 

möchte nicht, dass wir für immer von ihm getrennt sind. Nicht nur wir 

sehnen uns nach Gott. Er sehnt sich auch nach uns!   Ja, er steht sogar 

mit seinem ganzen Heiligen Willen und mit seiner Allmacht dahinter, dass 

wir bei ihm sein dürfen und deshalb seelisch gesund werden! Ja, er steht 



 

nicht nur mit aller Macht dahinter, sondern mit der eigenen Person. IN 

Jesus Christus steht Gott ganz an unserer Seite  und gibt uns persönlich 

alles, was er ist! Wenn es mir in der Seele gut gehen soll, brauche ich 

mich nicht anzustrengen oder irgendwelche Rituale erfüllen. Ich darf nur 

eines fest ins Herz schreiben. Und das ist, dass Gott will, dass es mir gut 

geht. Und wenn das so ist, wird sowohl das Leben hier und jetzt als auch 

das Leben in Ewigkeit mit Lebensfreude gefüllt sein.   

 

Ukrainische 

Begegnungen in 

Leipzig:  Lydia (Name 

fiktiv) lebte bis vor 

einigen Wochen mit ihrer 

Mama in der Nähe von 

Kiew. Sie war gerade 

dabei, sich für den 

Schulabschluss 

vorzubereiten, als die 

ersten Nachrichten 

kamen, dass Russland 

die Ukraine angreifen 

möchte.  Lydia konnte 

das nicht so richtig 

glauben. Und dennoch hat sie die Nachrichten über die politische 

Entwicklung gelesen. Am Morgen vom 24. Februar lass sie im 

Nachrichtendienst: „Es ist Krieg!“ Auch dann konnte sie es nicht glauben, 

aber dann hörte sie schon die ersten Raketen und als sie aus dem Fenster 

schaute, konnte sie diese auch sehen. „Mama, wir sind im Krieg!“ rief sie 

zu ihrer Mutter.  Lydias Mama konnte es auch dann noch nicht glauben. 

Aber irgendwann war es nicht zu übersehen. Zerstörte Gebäude und Tote 

auf der Straße brannten sich tief in das Gedächtnis von den Beiden. Und 

deshalb haben sie sich entschlossen, das Land Ukraine zu verlassen. 

Mehrere Tage haben sie gebraucht, um Berlin zu erreichen und 

irgendwann sind sie zufällig in Leipzig angekommen. Sehr liebe Freunde 

der Brücke haben ihnen eine Wohnung angeboten und wir können jetzt 

helfen, damit die ersten Schritte bei den Ämtern erledigt werden. Vor 

allen Dingen sollte Lydia ja ihren Schulabschluss jetzt in Deutschland 

schreiben. Aber, wie geht denn das? Sie kann zwar gut Englisch, aber 

nicht Deutsch. Was soll sie machen? Gott sei Dank, gibt es in Leipzig eine 

„International School“ Und wir hoffen und beten, dass sie nun ihren 

Abschluss dort machen kann.  



 

Zwei Benefizkonzerte für das Land Ukraine:  Durch unsere persische 

Lehrerin bekamen wir 

Kontakt zu 

internationalen 

Künstlern in Leipzig. 

Unter ihnen sind 

sowohl Ukrainer als 

auch Russen. Beide 

hatten Kontakt zu den 

auf der ersten Seite 

erwähnten Musiker im 

Bunker.  Dieselben 

wollten unbedingt 

etwas tun, um die Not 

in der Ukraine zu 

lindern. Und sie 

wollten dem Musiker 

aus der Ferne helfen. 

Vor allen Dingen 

wollten sie auch 

Zeichen setzen. Sie 

wollten zeigen, dass 

Frieden möglich ist! 

Und so gab es gleich 

zwei erfolgreiche 

Konzerte in der 

Lukaskirche. Das erste 

Konzert fand am 

18.03.2022 statt und 

das Zweite am 29.04. 

Neben Musik aus 

vielen verschiedenen Ländern gab es auch bildende Kunst, die zum 

Verkauf angeboten wurde. Die Spenden für die beiden Abende erbrachten 

über 2000 Euro.  Die Künstler kamen aus Russland, Ukraine, Israel 

Südamerika, Iran und Deutschland.  So divers war auch das Angebot. 

Von Bach bis zu experimenteller Musik.  Experimentelle Musik ist nicht 

jedermanns Sache. Nach der Definition hält sich experimentelle Musik an 

keine Grenzen oder Genres. Ich muss ehrlich zugeben, dass es auch nicht 

mein Ding ist.       Umso schöner dafür die anderen Angebote. Besonders 

war ein Angebot von einem deutschen- (6 Jahre alt) und einem 

ukrainischen- (9 Jahre alt) Kind. Die Beiden sind zufällig ins Programm 

aufgenommen worden.  Die Mutter des ukrainischen Kindes war in 



 

Tränen: „Vor wenigen Wochen hätte ich mir nie vorstellen können, dass 

mein Kind einmal in Deutschland bei einem Konzert auftreten würde!“   

Ebenso besonders war das Ensemble einer ukrainischen Sängerin mit 

einer russischen Pianistin.  Die ukrainische Sängerin hat unter anderem 

ein Volkslied aus der Ukraine gesungen. Das war besonders für die 

ukrainischen Zuschauer sehr bewegend.  Nach dem Konzert konnten wir 

kurz mit der russischen Pianistin reden. Bewegend wie sie auch von der 

Situation der russischen Menschen sprach. Viele ihrer Bekannten sind im 

Gefängnis, weil sie eben gegen den Krieg in der Ukraine sind.  Auch 

andere Gespräche und neue Bekanntschaften waren sehr interessant und 

bewegend. Wir hoffen, dass wir bald wieder ein solches Konzert anbieten 

können.   

Stadtteilfest am 11. September 2022: Nach sooo langer Zeit soll 

endlich wieder ein Stadtteilfest 

stattfinden. Dieses Jahr soll das 

Fest an einem Sonntag 

stattfinden. Das bedeutet, dass 

wir zunächst   mit einem 

einladenden Gottesdienst vor der 

Kirche beginnen wollen.  Der 

Gottesdienst ist für  diejenigen 

gedacht, die eine Kirche nie von 

Innen gesehen haben und 

vielleicht deshalb auch bis jetzt 

noch nicht über die Türschwelle 

der Lukaskirche gekommen sind. Für Interessierte ist und bleibt die 

Lukaskirche natürlich geöffnet. Nach dem Gottesdienst werden wir den 

Tag mit Menschen aus dem Stadtteil begehen. Das bedeutet, dass es 

nicht nur etwas zu Essen geben wird, sondern auch ein reichliches 

Angebot an verschiedenen Aktivitäten. Sowohl Musik als auch andere 

interessante Angebote werden nicht zu kurz kommen. Zu diesem Tag sind 

auch einige Personen aus USA dabei. Sie wollen helfen den Tag zu planen 

und durchzuführen. Natürlich brauchen wir auch Leute vor Ort, um zu 

helfen. Wer sich in die Helferliste eintragen möchte, darf sich gern bei mir 

melden: hugo.gevers@gmail.com.  

Herbstfreizeit: Auch in diesem Jahr soll es eine Herbstfreizeit für Kinder 

geben.  Dieses Jahr ab dem 17. Oktober bis zum 21. Oktober. Die Freizeit 

findet dieses Jahr beim Elsterhof in der Nähe von Riesa statt.  Wer 

Interesse hat, kann gern hier reinschauen:  https://www.elsterhof.de/     

Kinder zwischen 6 und 14 sind willkommen sich anzumelden. Gern wieder 

über Email:  hugo.gevers@gmail.com.   Auch für diese Freizeit sind Helfer 

sehr gern gesehen und können sich bei der besagten Adresse melden.   

mailto:hugo.gevers@gmail.com
https://www.elsterhof.de/
mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 

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“   

HAUSAUFGABENHILFE: Auf Nachfrage möglich 

OFFENE KINDERGRUPPE:  16h00 zusammen mit Kinder Spielmobil.  

SOZIALSTUNDE:  Mittwochs ab 14h00  

PERSISCHER CHOR: jeden zweiten Samstag ab 15h00 in der Brücke 

TAUFKLASSE: nach Vereinbarung    

ANDERE VERANSTALTUNGEN: 

Unterricht in Chemnitz:  Sonntags ab 16h00 in der Hainstr. 81 Chemntiz. 

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 

 

 

با زبان فرسی.   ۱۲ از ساعت   .آلمانیبا زبان  قا لو کلیسایدر  ۳۰.  ۹مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

شروع می    ۱۰همیشه در ساعت  سما. این مربر گذر می شودبا آلمانی و فارسی   مراسم مشترک  یک بر در ماه 

 Hermannامده و در ایستگاه  Mockauمنطقه  متبه س 1با قطار شهری شماره  توانید  می شما .شود

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

Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig است  . 

 دیگر  پیشنهادات

کلیسا که در باال ذکر شده است  دستیابی به دفتر بروکه به همان ادرس  برایی توانید ر کلیسا : شما مها در دفت ماسمر

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

 ۱۷تا  ۱۶شنبه ها  چهاره کودکان: ویژ نامهرب

     ۱۴چهار شنبه از ساعت  عی:امور اجتماسعات 

 ر کمنیتزد ۱۶.۳۰اعت الیپزیگ و سدر  ۹.۳۰:  ساعت یک شنبه میدعت کالس غسل

 الیپزیگ   21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 
 مراسم های دیگر: 

  

     ۱۵    مراسم انجیل یک شنبه از ساعت  شنبه    یک 

    Gießerstr. 132, 09130 Chemnitz     

 

 

 ایید. یافت نمدر وکههرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بر

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

 

 

  کمک های مالی: 

 

ی دفتر تبلیغات  بانک حساب یت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می توانید مستقیم بهلاگر شما میل دارید فعا

 ه است.  ه زبان المانی شماره حساب امدالعات باط اخرکلیسا واریز نمایید. که در صفحه 
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تکان دهنده  اریبس یآهنگ  نیخواند. ا نیاز اوکرا لورفولک  یآهنگ  ینیکه خواننده اوکرا نیاز جمله ا

 یگفتگو یروس ستیانیپ نیکنسرت با ا انی. پس از پا ینیاوکرا  نندگانیب یبود، به خصوص برا

 لیاو به دل انیاز آشنا یاریتکان دهنده است. بس اریبس   زین هیمردم روس تی.    وضع میداشت یکوتاه

  اریبس زین دیجد یها ییو آشنا گر ید ی. صحبت هاهستنددر زندان  نیمخالفت با جنگ در اوکرا

 .میرا ارائه ده یکنسرت  نیدوباره چن یبه زود میبتوان  میدواریجالب و تکان دهنده بود. ام 

 
  کیباالخره  ،یمدت طوالن نیاز گذشت چن پس  :۲۰۲۲سپتامبر  ۱۱جشنواره منطقه در 

شود.  یبرگزار م کشنبهیجشنواره در روز  نیدوباره برگزار شود. امسال ا دیجشنواره منطقه با
 یمراسم برا  نی. امیشروع کن  سایمراسم  در مقابل کل کیبا  میخواه یاست که ما م یبدان معن نیا

است   لیدل نیبه هم دیاند و شا دهیاز داخل ندا  ر سایگرفته شده است که تا به حال کل ظردر ن یکسان
عالقمندان بازخواهد بود   پس از   یبرا سایلوقا عبور نکرده اند. کل یسایکه هنوز از آستانه کل

است که نه تنها  یبدان معن نیگرفت. ا میروز را با مردم منطقه جشن خواه نیمراسم، ا انیپا
وجود  زیمختلف ن یها تیاز فعال یگسترده ا  فیخوردن وجود خواهد داشت، بلکه ط یبرا یزیچ

از   یروز عده ا ن یکرد.  در ا میخوه یجالب  ارا شنهاداتیپ ریو هم سا یقیخواهد داشت. هم موس
روز کمک کنند. البته  ی و اجرا یزیخواهند به برنامه ر یحضور دارند. آنها م زیمتحده ن االتیا

کمک کنندگان اضافه   ستیاست به ل لیکه ما ی. هر کسمیدار ازیکمک ن ی هم برا یمحل افراد  بهما 
 hugo.gevers@gmail.com: ردی تواند با من تماس بگ  یشود، م

اکتبر تا  ۱۷شود. امسال از  یکودکان برگزار م یبرا یزییپا یاردو  زی: امسال نیزییپا یاردو
 یم د،یبرگزار خواهد شد. اگر عالقه مند هست سایر کیامسال در السترهوف نزد  یاکتبر. اردو۲۱
  یسال م ۱۴تا  ۶ نیکودکان ب /https://www.elsterhof.de: دیندازیب ینگاه نجایبه ا دیتوان
  ارانی. همhugo.gevers@gmail.com: لیمیا قیدوباره از طر ل یثبت نام کنند. با کمال م انندتو
 . رندیتوانند با آدرس ذکر شده تماس بگ  یکنند و م یاستقبال م اریاوقات فراغت بس نیا یبرا

 
 
 
 
 
 
 
 



 

سودمند   یدو کنسرت برا

  قیاز طر :نیکشور اوکرا

خود، با  یمعلم فارس

در   یالملل نیهنرمندان ب

. در میتماس گرفت  کیپز یال

ها و   ینیآنها هم اوکرا انیم

هم روس ها هستند. هر دو  

در ارطبت هستند  یبا جوان

که در صفحه اول ذکر شد.   

 یگرفتند کار میآنها تسم 

انجام دهند.  نیاوکرا  یبرا

خواستند از راه دور  یم و

کمک کنند.   نیبه مردم اوکرا

  یمهمتر از همه، آنها م

خواستند مدرک کنند ذکه 

صلح ممکن است! و 

دو کنسرت موفق  نیبنابرا

لوقا برگزار  یسایدر کل

 ۱۸کنسرت در  نیشدند. اول

و   ۲۰۲۲2022مارس 

  ۲۹کنسرت در  نیدوم

برگزار شد. عالوه بر  لیآور

 یاز کشورها یقیموس

  زین  بایز یلف، هنرهامخت

فروش وجود داشتند.  یبرا

 نیا یبرا یمال یکمک ها

  ۲۰۰۰از  شیدو شب ب

و آلمان آمده  رانیا ،یجنوب یکایآمر ل،یاسرائ ن،یاوکرا ه،یبه همراه داشت. هنرمندان از روس وروی

در نظر همه   یتجرب  یقی. موسی تجرب یقیبه همان اندازه متنوع بود. از باخ تا موس  شنهادیاند. پ

اعتراف کنم که طبق  دیبدون ژانرها است. صادقانه با یتجرب یقی موس  ف،ی. طبق تعر ستیخوب ن

 ژه یو شنهادیخوب بودند. پ  یلیخ شنهادات یپ ریحال سا نای با      ندارم.   یقی نظر من کار با آن مس

به برنامه  یدو به طور اتفاق نیساله( بود. ا 9) ینی کودک اوکرا کی ساله( و  6)  یکودک آلمان کی

توانستم   یهرگز نم شیو گفت: »چند هفته پ ختیر یاشک م ین یوارد شدند. مادر کودک اوکرا

 کی با   ینیخواننده اوکرا کیدر آلمان اجرا کند!« گروه  یدر کنسرت یتصور کنم که فرزندم روز

 به همان اندازه خاص بود.  یروس ستیان یپ



 

با مادرش در اطراف   شی( تا چند هفته پی)نام ساختگ  ایدی: لگیپزیدر ال ین یاوکرا اب یاه سامت  

خبر  نیبود که اول رستانیاز دب یل یفارغ التحص یکرد. او در حال آماده شدن برا  یم یزندگ فیک

توانست آن را باور کند. و با  ینم  ایدیحمله کند. ل نیقصد دارد به اوکرا هیمنتشر شد که کشور روس

:  »جنگ  دیرا د ریاو در  خبر ز ه،یفور  ۲۴را خواند. صبح روز  یاس یحال او اخبار تحوالت س نیا

 دید  رونیو  آنها را هم ب دیها را شنراکت نیتوانست آن را بوار کند تا اول یآن موقع نم یاست!« حت

توانست آن را  یمن ایدیدر آن زمان، مادر ل ی!« حتمی. مادرش را صدا زد: »مامان، ما در جنگ 

شده  رانیو یکرد. ساختمان ها یتوانست از آن چشم پوش  یماه  نم  نیطول همباور کند. اما در در 

 میآنها تصم  لیدل نیآمد.    و به هم شیبه آنها نشان دادند که جنگ در واقع پ ابانیو افراد مرده در خ

 یاو در نقطه دندیرس نیبرلتا به  دیروز طول کش  نیرا ترک کنند. چند نیگرفتند کشور اوکرا

  میتوان یبه آنها کمک کردند و ما هم اکنون م   زی. دوستان بروکه عزدندیرس گیپزیبه ال یتصادف

 ی اکنون گواه دیبا  ایدیبرداشته شود. مهمتر از همه، ل گی پزیقدم ها در شهر ال نیتا اول  میکمک کن

 یبالد است   اما آلمان  یسیکند؟ او   انگل ی. اما چگونه کار مسدیخود را در آلمان بنو لیتحص انیپا

وجود دارد و ما   گیپزی" در الیالملل نی"مدرسه ب کیکنه؟ خدا را شکر که    دیبا کارینه.   چ

 انجام کند. لیکه او اکنون بتواند در آنجا فارغ التحص میکن یو دعا م میدواریام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 یابد  یداد چقدر   زندگ حیهستند«  توض یدوبوار در کتاب خود به نام: «همه انسانها فان نومیس
ماند.  ین زنده مدر جها  یاست که به تنها یتواند وحشتناک باشد. آن کتاب در مورد شخص یم

خورد، و به   زیرا ن  یابد یدنیحادثه وجود دارد که نوش نیدر هم ی. موشستینه، کامال درست ن
شود.  یم لیانسان و موش به جهنم تبد  یبرا ی. اما زندگافتیراه     یابد یبه زندگ لیدل نیمه

  اردر،یلیآمازون و م انگذاریبن زوس،یندارند. جف ب یابد یدر مورد زندگ یکسانیظاهراً همه نظر 
  ارانشدن را کفش کنند. و پولد ریگذارشت تا دارو ضد پ هیسرما ییدالر در استارتاپ ها اردهایلیم

 کی در  یحال، زندگ نیکنند. و با ا یزندگ شهیهم یخواهند برا یهستند که به شدت م یگرید یها
که مردم را بکشند .   دیبار ی م ییبمب ها   بر شهرها رایشود. ز یچشم به هم زدن کشته م

در آن   یزندگ رایز  دندیترس یما را م دادیشوند. آن رو یبه مرگ فرستاده م زیهزاران سرباز ن
 میبر یاز آن لذت م یآفتاب باشکوه بهار ریز نجایکه ما ا یما است. زندگ یبا زندگ کسانی شهر

که همه ما  لیدل نیئناً به اشوکه شده است. مطم ایشود. تمام دن  یخاموش م یدر آنجا به سادگ
شتر ی . و ب میکن یزندگ میخواه یما م  م،یباش  نیندارد چه د یارزشمند است. فرق یکه زندگ میدیفهم

تواند به جهنم  یم یحال زندگ نی . و با امیمحافظت کن یاز زندگ میخواه یاوقات ما انسان ها م
مرگ هستند.   یکنند آرزو یبد را تجربه م یماری ب کی ایکه جنگ  یاز افراد  یاریشود. بس لیتبد

و روح  ماز نظر جس دیرفاه. ما با ،یکند. و نه فقط سالمت یم یما  آرزو یبرا یماهانه سالمت هیآ
را اضافه کند.  یبند فرع دیبا  وحناینامه   نیسوم  ی  سندهیاست که نو لیدل نیخوب باشد. و به هم

بووار فکر کنم. اگر  مونیشود به رمان س یث مباع نیروحت خوب باشه و ا کنمیمن هم آرزو م
 ی شود.  بله حت یم  لیبه جهنم تبد یابد یبماند زندگ ضیاما  روح  مر میداشته باش یابد یزندگ

تواند عذاب شود، اگر روح بد باشد . همه ما تجربه   یتوان گفت که عمر کوتاه چند دهه ما م یم
بلکه دانش جدا بودن از   ست،ین یروح ای ی. منظورم اختالل روانمیدان یرا م یروان یماریب

چنانکه آهو سراپا   : »میوندیبپ ۴۲ مزمور یبه دعا میتوان یهمه ما م بیترت نیخداست. و به ا

جان من تشنۀ خداست، 2 .شدت مشتاق توستجان من به همچنان، ای خدا،  مشتاق نهرهای آب است،

است که در آن گرفتار شده  یاز گناه یاحساس خدا   بخش ای دنید  یبرا یناتوان  تشنۀ خدای زنده،

را تحمل  طیشرا نیخواهد ا یحال  خدا نم نی. و با امیهست  کیسرنوشت شر نی. همه ما در هممیا

شدن به خدا   کینزد یکه آرزو میستی . فقط ما نمیاز او جدا شو شهیهم یخواهد که ما برا یکند. او نم

با تمام اراده مقدسش و با قدرت مطلقش  یما تنگ شده است! بله، او حت ی. او هم دلش برامیرا دار

توان  ! بله، او نه تنها با تمام  میخواهد که ما از نظر روح و جسم سالم باش یپشت سر ما است. خدا م

خدا در کنار ما است و  ح،یمس یسیشود. در ع یبلکه  خودش وارد م ستد،یا یپشت سرمان م

داشته باشد،  یدهد! اگر قرار است روح من احساس خوب یشخصاً همه آنچه را که هست به ما م

را  زیچ  کی میتوان  ی. ما فقط ممیرا انجام ده یمراسم چیه ای میخودم تالش کن یبرا ستمیمجبور ن 

است،  نیکه چن  ی. و هنگاممیخواهد که ما خوب باش یاست که خدا م نی. و امیس یمحکم در قلبم بنو

 خواهد بود. یپر از شاد شهیهم یبرا یزندگ نیو اکنون و همچن  نجایا یزندگ
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  را افغانستان وحشتناک  وضعیت مورد  در  پیش  ماه چند 
  گزارش افغانستان از اخبار همه بعد ماه  چند.  دادیم گزارش 

  به  که  جنگی. هستیم روبرو جدید  جنگ  یک با االن . نشد داده
  چه   ادامه در  که ریمدا  نگرانی و.  است  شده  تر نزدیک ما

  از ترسناک  داستان یک  من نظر  به  افتاد؟  خواهد  اتفاقی
  اوکراینی یک  حال، همین در  و.  است  گرفته پیشی دیگری
  جهان  سراسر  در که  خواند زمینی زیر  را امید  آهنگ جوانی
  با مبارزه  برای که چیزی  تنها اوقات گاهی.   شد داده انتشار
  اگر ! است  امید کوچک چراغ یک  است الزم  شیطان
  دمیتوانی  بشنوید، امید از نشانههایی  چنین  مورد در یدمیخواه

 . بخوانید را مطلب  این ادامه  در
 

ی عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب ا
باشی و در تندرستی به سر بَری، همچنان که  

 (     ۲ ،۱، انوحی  ۳  ( .جانت نیز کامیاب است
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