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So, sage ich euch, ist Freude vor den
Engeln Gottes über einen Sünder, der
Buße tut. (Lukas 15,10)

„Ich freue mich, dass du da bist“
In einer Zeit, da Menschen wie Müll entsorgt
werden, ist es umso wichtiger nach dem
Wert eines Menschenlebens zu fragen. Im
Himmel herrscht große Freude, wenn nur ein
Mensch zu Gott umkehrt. Da gibt es keine
Abfertigung nach Nummern und keine
eiskalten Absagen. Ja, Gott freut sich über
jeden ganz persönlich und wird uns höchst
persönlich in die Arme fassen! Er freut sich
auch auf dich und kann nicht mehr warten,
eine große Heimkommens-Party mit dir zu
feiern. Was für ein Fest das sein wird. Vor
allen Dingen, weil du wertvoll bist! Dass wir
Menschen wertvoll sind, wollen wir auch
anderen in Worten und Taten zeigen. Davon
lesen sie in diesen Seiten mehr.

So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder,
der Buße tut. (Lukas 15,10)
Wie schön es ist, wenn man das Gefühl hat, dass man wertvoll ist! Zwei
Verliebten braucht man das gar nicht zu sagen. Sie wissen das schon von
allein und achten den Partner als wertvollsten Schatz der ganzen Welt.
Deshalb ist es ja auch so schön verliebt zu sein! Es gibt aber leider auch
das Gegenteil. Es gibt Menschen, die nur noch eine Last sind. Solche
Menschen, die nur noch irritieren, stören oder nicht nützlich für andere
sind. Solche Menschen bekommen die schlimmste Strafe, die es gibt.
Sie werden aus der menschlichen Gesellschaft verdrängt und als wertlos
eingestuft. Es ist unsere größte Angst, einmal solche wertlosen
Menschen zu sein. Deshalb wollen wir Menschen alles geben, geliebt
und geachtet zu werden. Kein Wunder, dass die Wirtschaft Millionen
dafür ausgibt, Menschen etwas anzubieten, um ihren Wert zu steigern.
Wenn ich doch nur etwas schlanker wäre, wenn ich schöner wäre, wenn
ich eine ganz bestimmte Mode tragen würde, wenn ich reicher wäre, dann
würde ich doch endlich hoch hinauskommen und von anderen Menschen
beachtet werden. Dabei wird man gezwungen, sich ganz auf sich selbst
zu fokussieren.
Dieses Märchen hebt Jesus ganz und gar aus den Angeln, indem Er unser
Streben nach Wert und Leistung völlig auf den Kopf stellt. Wie wertvoll
bin ich? Wie wertvoll bist du? Gemessen nach deinem Gewicht,
gemessen nach deinen Leistungen, gemessen nach dem, was du leisten
kannst. ….Null pro Mille… sagt Gott uns zu all dem. Das zählt alles nicht in
seinen Augen. Was zählt, ist was Er für uns getan hat. Was Gott uns
schenkt, ist sein Sohn. Wie lächerlich ist doch derjenige, der dann noch
sagt: Das ist zu wenig! Ich habe mehr verdient. Dabei können wir so frei
sein. Indem wir gar nicht mehr krampfhaft auf den eigenen Bauchnabel
schauen, sondern hoch schauen auf Jesus. Er soll ganz groß werden. Und
wir sollen ganz klein aber ganz frei werden. In jeder Sache, die wir tun,
können wir immer wieder aus Gott heraus leben und ihm dafür danken.
Von ihm kommt auch die feste Zuversicht, dass ich wertvoll, geliebt und
geachtet bin. In seinen Augen bin ich wertvoll, auch wenn ich alt bin und
Falten im Gesicht habe. Vielleicht auch nichts mehr leisten kann.. In
seinen Augen bin ich wertvoll, auch wenn ich schuldig geworden bin. IN
seinen Augen bin ich wertvoll auch wenn auf meinem Ausweis nur
„geduldet“ steht. In seinen Augen bin ich wertvoll, auch wenn andere
Augen vieles von mir erwarten, das ich nicht erfüllen kann. So wertvoll
gezählt zu werden, kann ich nicht mit Geld bezahlen. Ich kann es mir
auch niemals erwirtschaften. Ich kann es aber haben. Denn Gott sagte es
höchst persönlich: „So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes

über einen Sünder, der Buße tut.“ Gott verlässt niemals einen solchen
Sünder, der zu ihm zurückkehrt. Er wird den auch niemals als wertlos
einstufen. Das Problem ist, dass wir Gott verachten und uns selbst nicht
davor scheuen, Ihn wie ein verbrauchtes Gut zu entsorgen. Hugo
Gevers
INTERNATIONALE KONFERENZ IN FORT WAYNE USA
Mit einem Koffer bis zum Rande gepackt mit persischen Katechismen bin
ich in der letzten Septemberwoche nach Fort Wayne USA geflogen. Ein
wenig mulmig war mir dann schon bei der Passkontrolle. Was, wenn
Luther’s Katechismen als Terrorgefahr eingestuft werden? 😉 Am Ende
ging es doch ganz gut. In meinem Vortrag und über einen Vortrag, den
Pfr. Dr. G. Maartens aus Berlin Steglitz mitgeschickt hatte, konnten wir
über die Situation der Flüchtlinge in Deutschland berichten. Die
Internationale Konferenz
der Lutheran Church
Missouri Synod hat es sich
zur Aufgabe gemacht, in
Katastrophengebieten
sofortige Hilfe anzubieten.
Dankbar konnten wir und
viele andere Gemeinden
von diesen Mitteln
Gebrauch machen,
Flüchtlingen in Deutschland
zu helfen. Davon habe ich
berichtet und war
überrascht als ein alter Freund mir mit einer großen Umarmung sagte:
„Ich bin so dankbar, dass wir Christen Muslime lieben dürfen!“ Da wurde
mir deutlich, dass für viele Menschen, die Liebe zu Muslimen tatsächlich
nicht so klar ist. Viel eher werden solche Muslime als Feinde eingestuft.
Wie leicht wir Christen doch von der gängigen Politik beeinflusst sind und
unsere Ablehnung des Korans, als generelle Ablehnung von Muslimen
missverstehen. Da müssen wir immer wieder erinnern und lernen zu
unterscheiden. Gerade die Muslime bedürfen unserer Liebe und
Zuneigung. Gerade sie brauchen das Evangelium. Und dasselbe
Evangelium zu verkünden, geht nicht ohne Liebe zu Muslimen! Gerade
vor und nach der Konferenz konnte ich viele Bekannte treffen. Zwei Tage
konnte ich auch mit Matt Heise (Lutheran Heritage Foundation) und
seinen netten Mitarbeitern verbringen. Dieselben haben geholfen, Luthers

Kleinen Katechismus auf Persisch zu drucken. Es folgen demnächst
andere Übersetzungsprojekte. Vor allen Dingen wird die Kinderbibel in der
persischen Sprache bereits in diesem Jahr gedruckt!
VOLONTÄRE IN LEIPZIG
In den letzten Wochen kam die sehr gute Nachricht, dass Christin Poppe
aus der Gemeinde Farven zu uns in die Brücke kommt! Familie Matzke
war so nett ihr eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Jetzt warten wir
in Spannung auf ihr kommen. Denn wir können jede Hilfe gebrauchen.
Zum einen in der Kinderarbeit, die neben anderen Veranstaltungen
mindestens einmal in der Woche stattfindet. Zum anderen aber auch in
der Arbeit unter Migranten. Neben der Suche nach Wohnungen und
rechtliche Angelegenheiten für Migranten gibt es unzählige kleine Hürden,
die überwunden werden müssen, wenn man in Deutschland ankommen
möchte. Wir freuen uns auf diese helfende Hand. Aus den USA kam dann
auch die Nachricht, dass zwei Volontäre Kim Bueltmann und Deidre
Christiansen ab Januar nach Leipzig kommen. Kim Bueltmann kann
fließend Deutsch und ist dabei, auch Farsi zu lernen. Desweiteren wird
eine Gruppe von etwa 25 Studenten aus unserer Schwesterkirche
Misssourisynode, vom 1. November bis zum 8. November in der Brücke
und in der Lukaskirche arbeiten. Wir freuen uns sehr auf diese
Unterstützung!
WEITERE
INTERESSANTE
NACHRICHTEN
Am 16. September
konnten wir unseren
Kindernachmittag
zusammen mit Kindern
aus der Brücke und
aus der Gemeinde
halten. Dieses Mal war
das Thema „Der
barmherzige
Samariter“ Der
nächste
Kindernachmittag wird
am 18. November
stattfinden. Am 16. September gab es eine weitere Veranstaltung für
persische Menschen im Pavillon der Hoffnung. Ich konnte bei der
Gelegenheit einige Worte zum Jesusfilm sagen und persische Menschen

zum Glauben an Christus einladen. Dazu auch einladen, mehr über diesen
Jesus im persischen Unterricht in der Brücke zu erfahren.
TURMSALON SOLL DAS KIND HEISSEN
Sehr lange haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir die Türen
der Lukaskirche für alle öffnen können. Da brauchen wir eine besondere
Veranstaltung, damit das Eis gebrochen wird und wir uns alle dabei wohl
fühlen. Denn so kann man gemeinsam wachsen und auf neue Ideen
kommen. Die erste Veranstaltung soll nun am 30. Oktober ab 16h00
stattfinden. Wer kann helfen? Wer will einfach nur dabei sein? Alles geht.
Turmsalon soll das Kind heißen: Zum einen, weil es hauptsächlich im
Turm der Lukaskirche stattfinden soll. Zum anderen, weil es ein Salon
sein soll, wo man sich wohl fühlt und in einen lebendigen Austausch
kommen kann. Der Termin wird ab jetzt einmal im Monat am letzten
Montag des Monats stattfinden. Herzlich willkommen zum Turmsalon!
KONFERENZ DER LUTHERISCHEN KIRCHENMISSION
Am 24. November 2017 von 10 Uhr bis 16Uhr 30 gibt es eine Konferenz
in der Lutherischen Kirchenmission Bleckmar (Teichkamp 4, 29303
Bergen). Das Thema ist Seelsorge unter Flüchtlingen. Wir wollen an
diesem Tage kirchliche Mitarbeiter einladen, sich über neue
Herausforderungen auszutauschen und zu vernetzen. Herzlich
willkommen! Anmeldungen können über die Brücke gemacht werden.

VORAUSSCHAU
14. Oktober 15h00 Farsi Gottesdienst in Wolfsburg
30. Oktober 16hOO Turmsalon in der Lukaskirche
18. November 16 Uhr Kindernachmittag in der Brücke
1. November bis 8. November BAucamp mit Studenten aus
Picknick am Teich
USA
24. November Seminar in Bleckmar zum Thema Seelsorge
und Flüchtlinge

WICHTIGE INFORMATIONEN
GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE: sind sonntäglich um 09 Uhr 30 in
der Lukaskirche Leipzig.
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. Gottesdienste sind
hauptsächlich deutsch. Nach dem Gottesdienst wird der Gottesdienst
übersetzt.
VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“ Sie erreichen uns mit der
Straßenbahn (Linie 1 Richtung Mockau) Haltestelle Hermann Liebmann
Str./Eisenbahnstr. Leipzig.
Die Brücke befindet sich gegenüber der
Lukaskirche: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig.
Bibelstunde und
Sozialstunde sind jeweils mit persischer und bei Bedarf mit arabischer
Übersetzung.
BIBELSTUNDE UND SOZIALSTUNDE: jeden Mittwoch um 13h bis 19h in
der „Brücke“ Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig.
OFFENE KINDERGRUPPE:
Jeden Dienstag 16h bis 19h in der „Brücke“
GESPRÄCHE UM DEN KOCHTOPF: Jeden Mittwoch ab 10h
SENIORENKREIS:
im zweiwöchentlichen Rhythmus donnerstags ab 15h
DEUTSCH SPRACHKURS: Jeden Donnerstag ab 17h00
KUNSTSTUNDE: Jeden Freitag ab 11h00
SOZIALSTUNDE: Jeden Freitag ab 13h00
ANDERE VERANSTALTUNGEN:
Gottesdienst und Unterricht in Borna: Jeden Donnerstag 15 h bis 18h im
Haus der Familie Schah Bodaghloo (An der Wyhra 37, 04552 Borna)
Unterricht in Chemnitz: Jeden Freitag um 15 Uhr 30 in der Kreher Straße
94, 09127 Chemnitz
Gottesdienst in Chemnitz: Jeden Sonntag um 15 Uhr in der Kreher Straße
94, 09127 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 Mit dem Verwendungszweck: Leipzig

اطالعات مهم
مراسم عبادت در کلیسا :هر یکشنبه ساعت  9:30در کلیسای لوکاس .شما می توانید با قطار شهری شماره  1به
سمت منطقه  Mockauامده و در ایستگاه  Hermann Liebmann Str./Eisenbahnstr.پیاده شوید
و این کلیسا را در  Volkmarsdorfer Markt: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzigبیابید.
مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم به زبان فارسی ترجمه می گردد.
مراسم ها در دفتر کلیسا  :شما می توانید برای دستی ابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در باال ذکر شده است
مراجعه نمایید .برنامه های بروکه عبارتند از :کالس انجیل و امور اجتماعی به همراه مترجم فارسی و عربی.
کالس انجیل و امور اجتماعی :چهارشنبه ها از ساعت  15تا  18در دفتر بروکه
ادرس :خیابان سولیکوفا  21الیپزیگ
برنامه ویژه کودکان :سه شنبه ها  16تا 19
گروه کودکان :هر دوهفته یک بار دوشنبه ها از ساعت 16 :30:تاا17
محفل سالمندان :هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها از ساعت .15
مراسم های دیگر:
مراسم عبادت و برنا :در منزل خانواده شاه بداغلو .ادرس (An der Wyhra 37, 04552 Borna) :
ه از ساعت 15هرچهر شنبه تا 18
کالس درس Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz
مراسم انجیل در  Kreherstraße 94, 09127 Chemnitzهر یکشنبه از ساعت 15

هرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بروکه دریافت نمایید.
http://www.die-bruecke-leipzig.de

کمک های مالی:
اگر شما میل دارید فعایت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می توانید مستقیم به حساب بانکی دفتر تبلیغات
کلیسا واریز نمایید .که در صفحه اخر اطالعات به زبان المانی شماره حساب امده است.

بیشتر خبارهای جالبی
در  16سپتامبر ،ما
توانستیم درس کودکان هم
با هم انجام داری .این
بار موضوع "سامارای
خوب" بود .در 18
نوامبر روزهای کودکی
برگزار خواهد شد .در
 16سپتامبر ،رویداد
دیگری برای مردم
ایرانها وجود داشت .من
توانستم چند کلمه ای در
مورد فیلم عیسی بگویم و
مردم ایرانها را به ایمان
مسیح دعوت کردم.
تعدادی از آنها میخواستند بیشتر مورد این عیسی یاد بگیرند.

رویدادها
 14اکتبر  15:00مراسمه فارسي در
ولفسبورگ
30اکتبر  Turmsalon 16:00در
Lukaskirche
 18نوامبر  18بعد از ظهر بچه ها در
Brücke
 1نوامبر تا نوامبر  18پوژه ساخته
ساز با دانشجوها از آمریکا
24سمینار کنفرانس و سعادت

روحانی پناهجویان

با چمدانی پر از کتاب تعالیم مذهبی
دکتر مارتین لوتر به زبان پارسی
راهی ایالت فورد واین ،در آمریکا
شدم.هنگام چک پاسپورت کمی
مضطرب بودم و با خودم گفتم؛
نکنه این کتاب ها به عنوان ابزاری
تروریستی قلمداد بشه؟ ولی همه
چیز بخیر گذشت .من به همراه
کشیش دکتر گ .مارتنز که ساکن
شهر اشتگلیز برلین است ،در مورد
وضعیت پناهجویان در آلمان
سخنرانی کردیم.
............................................................................................................
کنفرانس بین المللی کلیسای لوتری میسوری شورای هماهنگی خود را وظیفه ارائه کمک های
فوری در مناطق فاجعه را بر عهده داشته است .خوشبختانه ما و بسیاری از جوامع دیگر توانستیم
از این کمک های مالی برای کمک به پناهندگان در آلمان استفاده کنیم" .من بسیار سپاسگزارم که
می توانیم مسلمانان مسیحی را دوست داشته باشیم!" من برای بسیاری از مردم روشن شد که واقعا
روشن نیست .مسیحیان ما به آسانی از سیاست فعلی تحت تاثیر قرار می گیرند و ما نفی قرآن را
به عنوان یک رد عمومی از مسلمانان درک می کنیم .ما همیشه باید یاد بگیریم و یاد بگیریم که
تمایز قائل شویم .به ویژه مسلمانان نیازمند عشق و محبت ما هستند ،آنها نیاز به انجیل دارند و
اعالم می کنند انجیل انسانی بدون عشق به مسلمانان نمی رود! فقط قبل و بعد از کنفرانس ،من می
توانستم بسیاری از دوستان را مالقات کنم د ( Matt Heiseبنیاد میراث لوتری) و کارکنان عالی
او .در واقع دیزجانی ها به چاپ کتاب کوچک التیر کمک کرده اند .پروژه های دیگر ترجمه به
زودی می آیند باالتر از همه ،کتاب مقدس کودکان در زبان فارسی در سال جاری چاپ خواهد
شد!

کنفرانس انجمن لوتری بشارتی و سعادت روحانی پناهجویان
در  24نومبر 2017
از ساعت  10تا 16:30
سعادت روحانی و پیام مسرت بخش برای پناهویان موضوع شامل زندلی موقت پاهجویان از یک
طرفو از طرف دیگر زندگی آنها در بین جماعت مسیحان موضوع دیگر میباشد .این امکان دارد
که تفاوت زبان و فرهنگ یک سو تفاهم هایی در بین آنها باعث و اکنشهاهی بدیاخوب شود و
همینطر باعث یاس و امیدواری پناهجویان از اعضای دایمی کارکنان شود.

نمی توانم با دارایی های خودم بپردازم و یا با مادیات دنیا بدست اورم .ولی فقط می توانم این را
اذعان داشته باشم .خدا هرگز چنین گناهکار را ترک نمی کند که به او باز گردد .او هرگز بی
ارزش نخواهد شد .مشکل این است که ما از خدا ترک میشویم و از نادیده گرفتن او به عنوان
یک خیر مصرفی خجالت نکشیم.
Hugo Gevers

داوطلبان در شهر الیپزیک
در چند هفته پیش خبر خوشی که داشتیم این بود که خانم کریستین پوپه (  )Christin Poppeبه
عنوان نماینده شهر فارون (  ) Farvenبه اینجا میاید .خانواده ماتزکه ( )Matzkeنیز محبت
کرده و آپارتمانی برای سکونت خانم کریستین فراهم نمودند.اکنون ما بی صبرانه منتظر آمدن
ایشان هستیم تا از کمک های بی شمارشان بهره مند شویم .در میان رویدادها ٬برنامه کودکان رو
داریم که حدود یک هفته به طول خواهد انجامید .از سویی دگر؛ فعالیت هایمان در ارتباط با
مهاجرین خواهد بود از جستجو منزل و مسائل حقوقی گرفته تا مسایل بی شمار دیگری که
مهاجرین با آن رو به رو هستند تا اقامت آلمان را دریافت کنند.هم اکنون ما منتظر کمکهایی از
این قبیل از دیگران هستیم.خبر دیگری که از آن مطلع شدیم این است که از ایاالت متحده آمریکا
دو داوطلب به نام های کیم بیلتمن ( )Kim Bueltmannو دایدره کریستینز ( Deidre
 ) Christiansenدر ماه ژانویه به اینجا خواهند آمند .کیم زبان آلمانی رو خیلی روان به آن
مسلط است و در حال یادگیری زبان پارسی میباشد.از طرفی گروهی متشکل از بیست و پنج نفر
داش آموزان کلیسای وابسته به ما ( )Misssourisynodeبرای کمک به ما جهت تعمیرات
کلیسای لوکای و بروکه از یک تا هشتم نوامبر به نزد ما میایند .ما واقعا محتاج چنین ساپورت
کمک بزرگی هستیم.
 TURMSALONکودک جدید به نام برد.
زمان طوالنی ما در مورد چگونه می توانیم درهای
 Lukaskircheرا برای همه باز کنیم ،فکر کردیم .ما
نیاز به یک رویداد ویژه برای انسانهای خرجی .و مهمان
ها ما احساس خوبی خاحیم داشت .اولین رویداد در تاریخ
 30اکتبر از ساعت  16:00برگزار خواهد شد .چه کسی
می تواند کمک کند؟ چه کسی فقط می خواهد آنجا باشد؟
همه چیز ممکن است! قرار مالقات یک روز در ماه
دوشنبه هر ماه برگزار می شود .خوش آمدید به سالن برج!

به همان طریق بدانید كه برای یک گناهكار كه توبه میکند در میان فرشتگان خدا ،شادی و
سرور خواهد بود.
چقدر خوب است که ادم این احساس را داشته باشد که خیلی با ارزش است .دو ادم عاشق بدون
اینک ه به همدیگر چیزی بگویند این را می دانند که برای همدیگر از هر چیز دیگر در دنیا با
ارزشتر هستند .به همین دلیل خیلی زیباست اگر ادم ها دوستدار یکدیگر باشند .البته ادم هایی هم
هستند که رفتار کامال برعکسی نسبت به رابطه گفته شده دارند .انسان هایی که فقط برای دیگران
ایجاد ناراحتی و اذیت می کنند .که در نهایت بخاطر این
اعمال  ،با مجازات سنگینی در جامعه مواجه می شوند .انها پس از مدتی به عنوان ادم های بی
ارزش از جامعه کنار گذاشته می شوند .امروزه ترس ما انسان ها از دنیا کنونی همین می تواند
باشد که توسط اشخاص دیگر فراموش شویم .به همین علت ما ادم ها دوست داریم هرچه در توان
داریم انجام دهیم تا همیشه مورد پذیرش جامعه قرار بگیریم .از طرفی دیگر هم اقتصاد جهانی
هرروزه سعی در این دارد تا با راهکارهای مادیگرایانه به زندگی ما شکلی بهتری را ببخشد .اگر
من کمی خوش اندام  ،خوش لباس  ،زیبا و یا پولدار گردم  ،می توانم توسط افراد دیگر مورد
توجه قرار گیرم .بدین ترتیب انسان سعی و تالش اش را بر روی خودش معکوس می نماید تا بدن
 ،شکل ظاهر  ،وضعیت مادی و خیلی چیزهای دیگر را در سطح مطلوبی نگه دارد .عیسی قصد
دارد این دید و تفکر ما را عوض نماید و به ما تذکر می دهد که نبایستی اعمال خودمان و یا
دیگران را سنجش کنیم و از قضاوت کردن انسان ها که چه کسی باارزش تر هست بپرهیزیم.
عیسی دوست دارد تا توجه ما فقط بر روی او و برکات اش متمرکزتر شود . .بدین ترتیب ما
قصد داریم به سوال مان که ما به چه میزان ارزشمند هستیم؟ پاسخ دهیم .ایا ما بر طبق وزن یا
بازده ای و یا توانایی هایی که داریم سنجش می شویم؟ قطعا پاسخ عیسی به ان نه می باشد.
خداوند به ما می فرماید ارزش شما ان چیزهایی نیست که در فکر شماست بلکه در کاری است که
عیسی برایتان انجام داده است .چیزی که خدا به ما هدیه می دهد پسرش می باشد .موهبتی که به
شکل کامل است ولی ما بازهم شاهد سوال های موضحکی هستیم که برخی از افراد ان را مطرح
می کنند که این به اندازه کافی نمی تواند باشد و ما سزاوار برکات بیشتری هستیم .در اینجا ما
ب ایستی به این توجه داشته باشیم که به استدالل های خودمان تاکید نکنیم و فقط عیسی را در مرتبه
باالی حقیقی اش بپذیریم و خودمان را از او پایین تر ولی ازاد از همه پلیدی ها بدانیم.
هر عملی را که ما انجام می دهیم باید ان را سرچشمه ای از خواست خدا بدانیم و از او سپاسگذار
باشیم .از او ما می توانیم این اطمینان خاطر را داشته باشیم که ما در نزد او بسیار با ارزشمند
هستیم و مورد توجه قرار می گیریم .در چشم های خداوند من همیشه ارزشمند هستم اگر حتی من
سالخورده و یا لکه هایی برروی صورتم داشته باشم.
و شاید هم من توانایی انجام خیلی از دستورات خدا را نداشته باشم و یا شاید هم الوده به گناه شده
باشم ولی بازهم در پیشگاه خداوند در جایگاه مخصوص او قرار می گیرم .حتی اگر من اقامت
اصلی المان را نداشته باشم بازهم من یکی از فرزندان عیسی هستم .این همه توجه و بها را من
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میپردازیم.

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

"من خوشحالم که شما اینجا هستید"
اکنون که بهای ارزش انسانیت بسیار کمرنگ شده
واجب است تا به این امر مهم ارزش انسانیت
بیشتر پرداخته شود.وقتی که انسان به بهشت خدا
وارد میشودخود را غرق در شادی میابد.نه از
چک شدن برای ورود به این شادی خبری است و
نه از مانع ورود شدن.بله ،خدا برای به آغوش
گرفتن تک تک ما همیشه آماده است.او برای
مالقات با ما همیشه حاظر بوده و بی صبرانه
منتظر مالقاتمان در این مهمانی بزرگ است.شاید
بگویید چرا جشن و مهمانی؟ چونکه ما در مقام
انسان بسیار با ارزش بوده و همینطور رفتار و
گفتارمان .در ادامه بیشتر به توضیح آن
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