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Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Für 

jede Krankheit ein Heilmittel. Für jeden 

Wunsch eine Erfüllung. So nur in einer Welt, 

die Menschen sich aus ihren Träumen 

erdacht haben. Dabei kriselt es doch überall. 

IN den Eltern/Kind Beziehungen, in den 

Schulen, in den Familien. Menschen 

beklagen, dass sie nicht beachtet oder an 

den Rand gedrängt werden. Andere 

beklagen, dass sie den Anforderungen, die 

Arbeit und Gesellschaft an sie stellen, nicht 

erfüllen können. Was ist das für eine Welt, 

die wir uns gemacht haben? Es ist eine Welt 

ohne Gott. Und deshalb auch ohne 

Beziehung. So hat Jesus es gesehen und 

eine besondere Brücke gebaut. Auf dieser 

Brücke können wir feste Schritte wagen, 

auch wenn alles um uns unsicher erscheint.   

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 
 
 

„…denn sie waren verschmachtet und 

zerstreut wie die Schafe, die keinen 

Hirten haben“ (Matthäus 9,36)  

 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet 

und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. (Matth. 9,36) 

 

In Dresden gibt es eine ganz besondere Brücke. Diese Brücke ist eine 

3500 Tonnen schwere Stahlkonstruktion mit einer Spannweite von 141,5 

m. Sie überspannt die Elbe und verbindet Loschwitz mit Blasewitz. Das 

besondere dieser Brücke ist, dass sie keine Flusspfeile brauchte, sondern 

nur 2 Pfeiler an den jeweiligen Ufern. 1893 wurde sie eingeweiht und galt 

damals als technisches Wunderwerk. Weil sie blau gefärbt wurde, hat 

man sie sobald „das blaue Wunder“ genannt. 

Zwischen Himmel und Erde gibt es etwas viel Größeres als die Elbe, die 

Löschwitz und Blasewitz trennt.     An der einen Seite ist Gott und an der 

anderen Seite sind wir Menschen, die ohne Gott leben und deshalb den 

Tod, die Sünde und den Teufel erleiden müssen.  Wenn Gott eine Brücke 

von seinem ewigen Reich zu uns sündigen Menschen schafft, hat er etwas 

verbunden, was eigentlich gar nicht zusammengehört.  Und dennoch hat 

er es getan!  Das ist ein Wunder!  Durch Jesus hat er das getan. Das ist 

ein Wunder!   Jesus ist ähnlich wie das blaue Wunder in Dresden. An der 

einen Seite ganz mit Gott verbunden. An der anderen Seite ganz mit uns 

Menschen! Von Gott zu uns Menschen - von uns Menschen zu Gott. Er ist 

ganz Gott – und er ist ganz Mensch.  Und deshalb ist Er allein  die 

Brücke, die sich zwischen beiden Ufern spannt, so dass viele Menschen 

nicht mehr den Tod und die Sünde und den Teufel schmecken müssen, 

sondern hinübergehen können. Er ist der einzige Weg von Gott und zu 

Gott.  Diese Brücke ist ein fester Weg auf dem wir gehen können.  Keiner 

geht gern auf einer Brücke, die hin und her schwingt...oder wo eventuell 

noch ein großes Warnsignal ist... “ACHTUNG GEFAHR ZUTRITT 

VERBOTEN!“  Nein, Gottes Brücke ist ganz fest und ist ganz sicher.  In 

seinem Weg zu uns Menschen hat Jesus nichts ausgelassen, sondern 

auch noch für das Bauwerk zwischen den beiden Säulen gesorgt.  Das 

Bauwerk ist die Art und Weise, wie Jesus Christus zu uns kommt. Und da 

gebraucht Jesus ganz normales Material aus Fleisch und Blut. Er 

gebraucht Apostel und Propheten. Sie sind ganz normale Menschen, wie 

du und ich. Das besondere an diesen Menschen ist nur, dass sie sich mit 

Jesus verbunden haben.  Jesus selber hat sie berufen und sie für diese 

wichtige Aufgabe angestellt.  Dazu schenkt uns Jesus auch das Heilige 

Abendmahl und die Taufe, damit wir auf dem festen Fundament von 

Gottes Zusagen vertrauen können und darauf gehen können.     Und so 

steht nun die Brücke Gottes seit Jahrtausenden fest und sicher an ihrem 

Platz. Genau wie die Brücke in Dresden als einzige Brücke in Dresden den 

Krieg überstanden hat, so übersteht die Kirche auch alle Angriffe des 

Satans auf die Kirche.    



 

Freilich, die Wunder haben es an sich, dass sie Alltag werden, dass sie 

selbstverständlich werden und dass man sie übersieht. Aber Wunder sind 

und bleiben Wunder, auch wenn wir sie nicht registrieren -Jesus will uns 

aber darauf aufmerksam machen und uns immer wieder erinnern und 

will, dass unsere Augen für seine Sache offen sind.   

Noch etwas zur bekannten Elbbrücke in Dresden. Das blaue Wunder 

besteht aus vielen, vielen einzelnen Teilen, die durch viele, viele Nieten 

zusammengehalten werden. Wenn man so eine Niete in der Hand hält, ist 

für jeden klar, dass so etwas keine Brücke macht. Ist ja nur eine Niete!  

So ist es auch mit uns Christen.  Jeder einzelne Christ ist einfach nur eine 

Niete!  Aber zusammen mit der Brücke. Zusammengeschweißt mit Gottes 

Wort und Sakrament. Zusammengeschweißt mit den vielen anderen 

Nieten, ist so eine Niete stark.  Ist das nicht eine einzigartige Ermutigung 

an uns –Ja, Jesus gebraucht uns, obwohl wir Nieten sind!  

 Ich wünsche Euch - mir - uns - ein Wunder. Das Wunder muss nicht blau 

sein. Aber es soll den Namen und die Signatur Jesu tragen. Und vielleicht 

brauchen wir ein Zusatz-Wunder, nämlich, dass wir das, was ER tut, auch 

als solches erkennen - dann werden wir bezeugen, dass auch heute das 

Himmelreich nahe herbeigekommen ist.  Hugo Gevers 

LEIPZIGER BÜCHERMESSE AM 15. MÄRZ 

Herr Moritz Nestor und sein Team 

aus „Zeit-Fragen“ waren wieder 

einmal zu Gast in der Brücke. 

Obwohl die Veranstaltung weitab 

der Buchmesse und im verrufenen 

Stadtteil Volkmarsdorf 

stattgefunden hat, haben wieder 

einmal Viele sich auf den Weg 

gemacht. Herr Nestor begann 

seine Vorlesung mit einem Bild, 

das wir leider sehr gut kennen. 

Eine junge Familie beim Flugplatz, 

jeweils mit einem Bildschirm vor 

der Nase. Das Kleinkind hat ein I-Pad speziell für Kleinkinder in die Wiege 

gelegt bekommen. Das Kind hat nicht einmal die Wahl zwischen anderen 

Beschäftigungen auszuwählen. Es bekommt die virtuellen Bilder vom 

Bildschirm mit der Muttermilch eingetrichtert. Damit kann es sich 

beschäftigen und scheint auch ganz in seinem Medium aufzugehen. Das 

digitale Medium ist perfekt auf das Kleinkind eingestellt. Nur eines fehlt. 

Die Beziehung zu den lebendigen Eltern. Herr Nestor prangert an, dass 



 

die digitalen Medien den Anschein geben, dass sie Beziehung stiften. Das 

aber in Wirklichkeit nicht können. Das Ergebnis ist ein geistiges und 

geistliches Vakuum. Das Kind wird mit irrealen Bildern aus einer anderen 

Welt stimuliert. Später kann das Kind auch nicht mehr zwischen realer 

und irrealer Welt unterscheiden. Leider eine gefährliche Entwicklung, die 

wir mit großer Sorge in der ganzen Gesellschaft beobachten können.  Mit 

dem Thema Beziehung haben wir uns auch im Seminar mit Herrn Nestor 

und unseren Mitarbeiten in den darauffolgenden zwei Tagen beschäftigt. 

Den vollständigen Text des Berichts kann man hier lesen:  www.die-

bruecke-leipzig.de/documents/berichte_18_LeipzigerBuchmesse2018.pdf 
 

HILFE AUS UNSERER SCHWESTERKIRCHE LUTHERAN CHURCH 

MISSOURI SYNOD 

 

Seit Anfang Februar sind 

Kim Bültmann und Deirdre 

Christiansen unter uns in 

der Brücke. Temisch 

Christiansen, der Sohn von 

Deirdre, ist als Praktikant 

dabei. Zunächst haben wir 

uns mit allen in Bleckmar 

getroffen. In einem 

zweitägigen Seminar haben 

wir sowohl unsere Arbeit, 

als auch das Leben in 

Deutschland generell 

vorgestellt. Das 

Einkehrwochenende war ein wichtiger Einstieg, damit wir über alles 

reflektieren konnten, bevor die Arbeit dann wirklich losging.  Seit dieser 

Freizeit waren alle fast jeden Tag in der Brücke. Auch wenn manches sehr 

anstrengend ist, tut es gut zu wissen, dass man von Gott gebraucht wird. 

Ich selber staune immer wieder, wie unbegreiflich reich wir hier in Leipzig 

gesegnet wurden. Immer dann, wenn alles unmöglich zu sein schien, 

kam dann doch Hilfe und Unterstützung.  

 

NEUE ANGEBOTE IN DER BRÜCKE 

Neue Mitarbeiter eröffnen auch neue Möglichkeiten. In unserem 

Brückenkalender befinden sich neuerdings zwei neue Angebote. Am 

Donnerstag um 15h30 haben wir eine Lerngruppe gestartet. Kinder 

können an dem Tag in die Brücke kommen, um ihre Hausaufgaben zu 

machen. Sie können auch Unterstützung bei denselben von unseren 

V.Links: H.Gevers, Kim Bültmann, Deirdre 
Christianssen, Temisch Christianssen, James 
Krikava (LCMS regional Dir. Europa Asien 



 

Mitarbeitern bekommen. Wo eine längerfristige Hausaufgabenhilfe 

notwendig ist, wird diese Hilfe etwas strukturierter angeboten.  Ebenso 

gibt es am Donnerstag um 17h00 eine Mädchengruppe. An diesem Tag 

können die jungen Mädchen mal unter sich sein. Vielleicht nur zum 

„chillen“ oder auch, um über wichtige Dinge zu reden. Zwei unserer 

MitarbeiterInnen sind die Bezugspersonen, die immer dabei sind. 

 

PERSISCHE GOTTESDIENSTE 

Seit diesem Jahr haben wir an jedem Sonntag um 11h00 einen 

persischen Gottesdienst.  Solche Gottesdienste sind äußerst selten. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir persische Gottesdienstformen und 

persisches Liedgut entwickeln. Unser persischer Chor und unsere 

persische Theatergruppe haben in der letzten Zeit wirklich viele 

wunderschöne Elemente komplett neu geschaffen. Ein Beispiel davon 

kann man im persischen Passionsspiel sehen. Siehe persisches 

Passionsspiel:  

https://www.youtube.com/watch?v=R1wZIA4zMWQ&list=LLWBzb0NUq2Z

fK-GLy3YmD7Q 

 

LUKASKIRCHE 

Die Lukaskirche war eine große Baustelle in den letzten Monaten. Seit 

kurzer Zeit ist sogar die Orgel wieder bespielbar. Und das Kirchenschiff 

hat ein ganz neues Kleid bekommen. Nun sind die Bauarbeiter in der 

letzten Phase der Restauration. Die Apsis und der Altar werden in der 

nächsten Zeit fertiggestellt. Die Kirche wird somit eine ganz neue 

Ausstrahlung bekommen. Wir laden ganz besonders am 24. Juni um 

15h00 ein. An dem Tag wird der Bischof den neuen Altar weihen. Wir 

wollen Gott danken für allen Segen, den er uns über die Jahre hat 

zukommen lassen.   

 

Kirchentag der Selk: 

25.-27. Mai findet der Kirchentag der Selk in Erfurt statt. Am 26. Mai 

werden einige Mitarbeiter der Brücke auch einen Stand zusammen mit 

der Lutherischen Kirchenmission betreuen. Wir sind auch am Samstag im 

Workshop 63 (14h00-15h30) mit folgendem Thema dabei:  „Perser, 

Deutsche, Amerikaner u. a. schöpfen aus einer Quelle“ Wir wollen 

Gemeinsames stärken und die Unterschiede im Miteinander auf 

unterhaltsame Weise entdecken. Zugleich auch die verschiedenen 

Kulturen als Bereicherung im kirchlichen Leben nachempfinden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R1wZIA4zMWQ&list=LLWBzb0NUq2ZfK-GLy3YmD7Q
https://www.youtube.com/watch?v=R1wZIA4zMWQ&list=LLWBzb0NUq2ZfK-GLy3YmD7Q


 

WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:  persische Gottesdienste 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 14h 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 12h  

SENIORENKREIS: im zweiwöchentlichen Rhythmus donnerstags ab 15h 

KUNSTSTUNDE: Jeden Montag ab 11h00 

MÄDCHENGRUPPE: Donnerstags ab 16h00 

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 

 

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


 

 اطالعات مهم

 

 

با قطار شهری شما می توانید  .با زبان فرسی لوکاس کلیسایدر  9:30مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

 .Hermann Liebmann Str./Eisenbahnstrامده و در ایستگاه  Mockauبه سمت منطقه  1شماره 

 Volkmarsdorfer Markt: Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzigپیاده شوید و این کلیسا را در  

 مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم به زبان فارسی ترجمه می گردد.بیابید. 

 

برای دستیابی به دفتر بروکه به همان ادرس کلیسا که در باال ذکر شده است مراسم ها در دفتر کلیسا : شما می توانید 

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

 

   بروکهدر دفتر  18تا   41کالس انجیل و امور اجتماعی: چهارشنبه ها از ساعت 

 الیپزیگ 21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 

 19تا  16شنبه ها : سه برنامه ویژه کودکان

 

 17تاا16: 30ها از ساعت :شنبه وه کودکان: هر دوهفته یک بار دوگر

 

 .15محفل سالمندان: هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها از ساعت 

 

 مراسم های دیگر:

  (An der Wyhra 37, 04552 Borna) شاه بداغلو. ادرس : منزل خانواده : در برنامراسم عبادت و 

18تا      15  چهر شنبههر   از ساعت  ه      Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz کالس درس   

از ساعت   یکشنبه هر   15           Kreherstraße 94, 09127 Chemnitz     انجیل درمراسم    

 

 

 هرگونه تغیرات را می توانید در لینک دفتر بروکه دریافت نمایید.

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

 

 

  لی:کمک های ما

 

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. 
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 فارسی  بنزمراسم 

 یمتشکیل  یفارس سمهارمصبح  11در ساعت  کشنبهیما هر روز  ،یکه در سال جار ییآنجا از
و آهنگ  یفارس یمهم تر است که ما پرستش ها نینادر است. بنابرا اریخدمات بس نی. چندهیم

از  یاریبه طور کامل بس یما و گروه تئاتر ما به تازگ یرانی. گروه امیده بیرا ترت یفارس یها
 در مورد صلیب کشیده تئاتر توان در  یرا م نینمونه از ا کیکرده اند.  جادیارا  بایعناصر ز

   عیسی ببینید.  شدن
 
 

 لوقا سایکل

 یزمان کوتاه حت کی یبود. برادر کلیسا لوقا بزرگ  یساختمان تیسا کی ریخا یدر ماه ها  
در مرحله  یگرفت. اکنون کارگران ساختمان دیلباس کامال جد کیاست. و ناف  جدیدارگ دوباره 

 سایکل نی. بنابرادیخواهد رس انیبه پا کینزد ندهیقرار دارند. آپکس و محراب در آ یبازساز یینها
. در آن میکن یدعوت م 15:00ژوئن در ساعت  24در  ژهی. ما به وافتیخواهد  یدیکامال جد نگاه

که او در طول سالها به  یاز خداوند بخاطر تمام برکات میخواه ی. ما مامدخواهد  همروز، اسقف 
 .میما داده است تشکر کن

 

 سلک: یسایکل روز

از  یماه مه، برخ 26برگزار شود. در  Erfurtسلک در  یسایممکن است روز کل 27تا  25 از
در  زی. ما نندغرفه شرکت خواهند کرد کیدر  یلوتر یسایکل تیبا مامور زین Brückeکارکنان 

  ::میهست ری( تحت موضوع ز15:30تا  14:00) Worshop 63روز شنبه در 

 .ایرانیان، آلمانی ها، آمریکایی ها و دیگر ملیت ها قرعه کشی از یک منبع

خواهیم مشترکاتمان را تقویت کنیم و تفاوت ها را در همبستگی با هم شناسایی کنیم. در ما می 
همان زمان هم فرهنگ های مختلف را به منظور یک غنی سازی در زندگی کلیسایی همبندی 

 هستیدبا ما در سالن  14کنیم. شما در روز شنبه ساعت 

 
ثبت  یرلطفا با هوگو گو یوندید،باال به ما بپ یدادرو یجمعه تا شنبه برا یاز روزها یخواهیداگر م
 یدنام کن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 کلیسای لوتری اجتماعی میسوری ما  یسایکمک از کل
 
 میک ه،یآغاز فور از
دیردره و  ثمانبول

ما  انیدر م   کریستیانسن
 هستند.  Brückeدر 

، پسر کریستیانسد تامیش
 کیعنوان در، دیردره

کارآموز وجود دارد. اول، 
 Bleckmarما با همه در 

 کی. در میمالقات کرد
دو روزه، کار ما  ناریسم

در آلمان  یزندگ نیو همچن
ارائه شده  یبه طور کل

ی این دو روزها. تاس
بود، تا  یمهمبسیار  

کار  نکهیقبل از ا میبتوان
 زید، همه چوواقعا آغاز ش
که همه  یهنگام نی. همچنیمبود Brücke هر روز در بایتقرما همه   . از آن زمان میرا درک کن

. من دارد ازیندر مورد کار او   خداوند شما را  دیآور است، خوب است که بداناستر اریبس زیچ
بود، کمک و  رممکنیبه نظر غ زیهر زمان که همه چچون   بارها شگفت زده شدم  وخودم بارها 

 به دست آمد. یبانیپشت
 
 
 
 

 Brückeدر دیجد شنهاداتیپ

 دیجد شنهادیما دو پ Brücke  میتقودر  رایکنند. اخ یرا باز م دیجد یفرصت ها زین دیجد کارکنان
توانند در  ی. بچه ها ممیرا آغاز کرداموزش  یگروه 15:30ارائه شده است. پنج شنبه در ساعت 

از همان کارکنان  دیتوان یم نیبروند. شما همچن Brückeخود به  فیانجام تکال یآن روز برا
ست ری بردر روز دیگرا کمک  نی، ادارد ازین   یتر یمرسوم طوالن کمک  اگر  . دیکن یبانیپشت

خواهد شد. در  لیتشک 17:00در روز پنجشنبه در ساعت  زیگروه دختران ن کی.   آورده است.
صحبت   مهم  یزهایفقط در مورد چ دیباشند. شا گریکدیتوانند با  یروز دختران جوان م نیا

 در آنجا هستند. شهیهستند که هم ی. دو نفر از کارکنان ما مراقبتکنند
 
 
 

 ,H.Gevers, Kim Bültmann, Deirdre Christianssen :از چاپ
Temisch Christianssen, James Krikava (LCMS regional Dir. 
Europa Asien 
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نستور و  تسیمور یآقا
-Zeitاز " مشیت

Fragen "گرید کی 
 “Brücke„ ازبار 
 کردند.  دیبازد

 Volkmarsdorfچون 
 شگاهینمااز   رخیلی دو

م یاست, ما ترسید کتاب
  کنندگان دیبازدکه 

  ند بود. خیلی کمی خواه
از آنها بار  یاریبس اما
خود را  کار گرید

 یانجام دادند. آقا
خود  ینستور سخنران

عکس آغاز  کیرا با 
صفحه  کیخانواده جوان در فرودگاه، هر کدام  کی. شناسیم یخوب م یلیمتاسفانه خ ماکرد که 

نوپا در  انکودک یبرا مخصوص I-pad کی   زاد هم خود دارند. کودک نو ینیدر مقابل ب شینما
از  یواقع ریغ ریتصاو نیرا ندارد. ا گریمشاغل د نیانتخاب ب یحت این کودک. داشتگهواره 

شود. رسانه  یم  مادر  ریشل  ثمی گرفت. تصاویر غیر واقاع I-padاز  شیصفحه نما یرو
رابطه با  ,از دست رفته است زیچ کیشده است. فقط  میکامال به کودک نو پا تنظ تالیجید

 جادیروابط ا نهاهستند که آ دهیعق نیبر ا یتالیجید یکه رسانه هابیان کرد نستور  ی. آقاشنیوالد
است. ما  عمایدر ج یخالء معنو کیلیل به این د. باشداینجوری  تواند یکنند. اما در واقع نم یم

 نیتواند ب ینم گریشود. بعدها کودک د یم کیتحر گریاز جهان د یواقع ریغ ریکودک با تصاو
توان با  یخطرناک است که م شرفتیپ کیکند. متأسفانه،  کیتفک یواقع ریو غ یجهان واقع

با  ناریدر سم   اجتماعرابطه  مورد  در نیدر کل جامعه مشاهده کرد. ما همچن یادیز یها ینگران
 .دیبخوان نجایدر ا دیتوان یگزارش را م نی. متن کامل امیصحبت کرد نستور و کارکنان  یآقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

رد و از فولد است و فاصله بین دو بال آن   تن سنگینی دا 3500 این پل  .در درسدن یک پل بخصوصی وجود دارد 

ر هست. این پل هوایی دو قسمت اوشویتس و بلسویتس را به هم  متصل می کند خصوصیت این پل این است مت 141

این پل را افتتاح کردند و 1893پایه در دو طرف رودخانه دارد. سال  2که اون هیچ پایه ای در آب ندارد و فقط    
یک بعنوان یک معجزه بود و چون این پل به رنگ آبی بود آن را معجزه آبی نامیدند با این معجزه آن موقع این تکن

آبی در درسدن می توانم من این را برای خودم روشن کنم مثل  پادشاهی خدا که خواهد آمد آنجا هست اولین ساحل از 
ود ندارد در یک طرف خداست و در این دو ساحل که از هم جدا هستند و  وسط این دو ساحل هم هیچ چیزی وج

طرف دیگر انسانها،  وقتی بدون خدا زندگی کنند خواهند مرد باید از گناهان و شیطان رنج ببرند اگر خدا یک پل از 
پادشاهی خودش برای انتقال انسانهای گناهکار دارد او با چیزی باید با ما در ارتباط باشد چون در حقیقت به هیچ 

ی توانیم تعلق داشته باشیم ولی خدا این کار را انجام داد و این یک معجزه است از طریق عیسی این عنوان ما به هم نم
 کار را انجام داد این یک معجزه است ولی او چطور به سادگی این همه معجزه کرد 

پل بسته  است  این پل یک راه   محکمتری هست که ما می توانیم از آن راه برویم کسی نباید از روی پل رد بشود این
 ولی کجا یک سیگنال هشداری وجود دارد توجه خطر دسترسی

 ممنوع نه ،پل خدا کامل محکم و کامل مطمئن است در راه او برای ما انسانها آمده است و 
مردم را تنها نمی گذارد بلکه بین این دو ستون قرار می گیرد بین مردم و آفریدگار آفریدگار دانا و هنرمند است    

سی به طرف ما آمد و واقعا به صورت یک انسان که از گوشت و خون بود او کسی بود که   رسولن را آورد آنها عی
انسانهای معمولی مثل من و تو بودند فقط تنها فرق آنها این بود که می   توانستند با مسیح یکی شوند عیسی خودش 

با او یکی بشوند و از این  تعمیدراسم نان و شراب و آنها را برای این ماموریت خیلی مهم صدا کرد تا از طریق م
طریق در جشن هایی که هست بتوانیم    شریک شویم و این پل هزار ساله ی خداوند هنوز دست نخورده باقی مانده 

است و خراب نشده   دقیقا مثل پل درسدن جنگ و سختی را از سر گذراند ، وهمین طور هم کلیسا از هجوم شیطان   
 د آزادیم که این معجزات را هر روز داشته باشیم تا خود دارای این درک بشویم ، ولی معجزه همیشه معجزه   تاب آور

 می ماند حتی اگر ما آن را ثابت نداشته باشیم مسیح می خواهد به این خاطر مواظب ما باشد و
ود آری شاید ما حال بگوییم اگر فقط همیشه این معجزه را به یاد ما بیاورد که چشمان ما به سوی این معجزات باز ش 

مسیح اینطور می تواند دنیا را ببیند و اینطور محکم در دست دارد، هیچ راهی   پس نیست که امروزه ملکوت خدا به 
 سمت ما بیاید از طریق انسانها بگذاریم 

  
 ملکوت خدا را توضیح بدهد مسیح می خواهد که ما چشمانمان را باز کنیم که چه چیزی برای ما

  
 ما می توانیم این را از طریق چشم مسیح ببینیم ، اگر ما ببینیم که آدم 

 ساکت بنشینیم وها از طریق کلمات دیگر که اشتباه هستند استفاده می کنند پس ما نباید 
 چشممان را ببندیم بلکه باید بلند شده و از طریق چشمان مسیح نگاه کنیم که چه کسانی بیرون

مانده و جا مانده اند همانطور که مثل بچه های خودش مسیح با ما مهربان بود ما نیز باید با دیگران  مهربان باشیم و 
آبی بخاطر خیلی ها سرپا  هست که با خیلی ها می توانیم این را  از پل واقع در درسدن است یاد بگیریم که این معجزه

داشته باشیم، پرچ های زیادی این پل را نگه داشته است اگر کسی یکی از این پرچ ها را در دست داشته باشد می 
حی به فهمد که نمی شود با آن یک پل را نگه داشت این طور هم این داستان برای ما مسیحیان صدق می کند هر مسی

تنهایی مثل یک پرچ است ولی با پل  معنی می دهد بله مسیح ما را برای همچین کار های ضروری بکار می برد با 
یک آرزو می  خواهم تمام کنم من برای شما و من و ما یک آرزو می خواهم ، نمی خواهد که حتما آبی باشد  ولی نام 

معجزه نزدیک شده باشیم که مسیح این  کار را برای ما انجام دهد  خدا را و کلم خدا را اطاعت کند و شاید ما به این
 نهمانطور که ملکوت خودش را از ما دریغ نکرد آمی

 

 

 



 

 

   
  

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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یک راه حل وجود دارد.  کیهر مشکل  یبرا 
یک  آرزوهر برای . یماریهر ب یدرمان برا

انسان وقعا فکر  یاهایفقط در رواین تحقق. پس 
 و نیدر روابط والد یا جا  است.  اما در همه

یک بخران  در خانواده هایا در مدارس، یا فرزند، 
کنند که آنها  یم تی. مردم شکاوجود دارد گبزر
. دشون یرانده م هیبه حاش ایشوند  یگرفته م دهیناد
توانند خواسته  یکنند که نم یم تیشکا گرانید

 ییایدن نیکار و جامعه را برآورده کنند. ا یها
 کی نیا یم؟ آ به وجود آوردهاست که ما خودمان 
. هر وقت ما بدون خدا جهان بدون خدا است

انسان زندگی  بدون رابطه زین   ,کننیم  زندگی می
به این و  دیآن را د یسیاست که ع نیا .میکنیم
 میتوان یپل م نیدر ا  .تساخ ژهیپل و کدلیل ی
به  زیاگر همه چ یحت ،برداریم را یمهم یقدم ها

 نظر ناشناخته باشد.
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زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان 
 (9,36متّی ) .حال و درمانده بودند
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