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 Wenn ich mit einem Menschen rede und 

derselbe mich einfach ignoriert, bin ich tief 

verletzt. Leider kann man beobachten, dass 

Menschen im ganzen Weltgeschehen immer 

weniger aufeinander hören. Ebenso ist 

immer weniger Verständnis für den anderen 

vorhanden. Dabei fing die ganze Welt mit 

einem Wort an. “Gott sprach und es 

geschah!“ Gott ist durchaus daran 

interessiert mit uns Menschen zu reden. Wie 

frustrierend muss es für den lebendigen Gott 

sein, dass wir Ihn ständig ignorieren oder 

missachten. Pfingsten war ein Sprachwunder. 

Zu Pfingsten hat Gott den Himmel geöffnet, 

sodass wir Menschen seine Stimme hören 

konnten. In dieser Ausgabe geht es um das 

Reden des Wortes Gottes in vielen Sprachen.    

Ebenso auch um das Hören des Wortes 

Gottes. Ein jeder in seiner Sprache. 

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 
 
 

„…wie hören wir sie denn, ein jeder in 

seiner eigenen Muttersprache reden 

(Apostelgeschichte 2,8) 

 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

 Wie kann ich Gottes Stimme in meinem Leben hören? 

Wenn jemand so eine Frage stellt, meint derselbe meist, dass man Gottes 

Stimme ganz konkret und direkt vom Himmel hören müsste. Oder, dass 

Gott eben sich auf eine andere, übernatürliche Art und Weise offenbaren 

müsse. Meistens werden dann solche angeblichen Offenbarungen Gottes 

genutzt, um einen Menschen besonders hervorzuheben oder sogar 

Menschen in brutaler Weise zu manipulieren. Das ironische an dieser 

Sache ist, dass wir die Stimme Satans anscheinend viel besser hören 

können als die Stimme Gottes. Denn die Stimme des Satans liegt uns 

erschreckend viel näher als die Stimme Gottes. Wenn Satan uns ins Ohr 

flüstert, dass der andere etwas Böses mit mir vorhat, bin ich sehr 

aufmerksam und der kleinste Hinweis vom Satan führt schon zu der 

bösen Frucht der Missgunst, des Neids und der Bitterkeit, die sich im 

Herzen breit machen. Ja, wo es um die Sache des Satans geht, haben wir 

Menschen Elefantenohren und verstehen seine Sprache sehr gut. Aber 

wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, dann scheinen unsere 

Ohren verstopft zu sein. Zu der Zeit der Propheten im Alten Testament 

können wir das immer wieder beobachten.  Aber wir  können dasselbe 

auch in unserem eigenen Leben beobachten. Wenn wir sagen, dass wir 

Gottes Wort nicht hören können, geht es meistens darum, dass wir selber 

aktiv daran beteiligt sind, sein Wort nicht hören zu wollen.    Wir sind 

beispielsweise selber beteiligt, die wunderbare Schöpfung, die Gott uns 

jeden Tag beschert hat, zu ignorieren oder sogar zu zerstören. Ebenso 

sind wir aktiv daran beteiligt, sein Reden an uns durch sein Wort 

tagtäglich nicht ertragen zu müssen!  Mitunter kommt es dann doch 

dazu, dass unser Herz so sehr von Gott entfernt ist, dass wir sein Wort 

auch dann nicht mehr hören können, wenn wir es wollen. Wir erleben so 

einen Kommunikationsabbruch zwischen Menschen und Gott. Nicht nur 

bei denjenigen, die nicht mehr an Gott glauben, sondern wir erleben die 

Krise gerade mitten unter uns und in der Kirche. Auch in uns! So viele 

Christen, die gar nicht mehr an Gott glauben. So viele, die dem Wort 

Gottes gar nicht mehr vertrauen und die das Wort Gottes auch nicht mehr 

als Quelle und Trost für das Leben betrachten können. Und wie oft stehen 

wir hilflos und frustriert da. Wir reden uns den Mund fusselig und die 

Herzen bleiben einfach geschlossen. Wir sind Analphabeten im Lesen der 

Bibel geworden und deshalb sind wir auch Analphabeten im Reden über 

Gott. Und vor allen Dingen auch im Verstehen der Sprache Gottes.  Kein 

Wunder dann, dass die Krisen innerhalb der Kirche sich deshalb breit 

machen. Die Mitarbeiter sind überarbeitet und verlieren die Hoffnung. 

Gemeinden werden links und rechts geschlossen.  Wenn wir sehen, dass 

der Glaube so verkümmert, dass die Liebe und die großen Werke Gottes 

nur noch an Einrichtungen, wie Diakonie und Caritas delegiert werden, 



 

dann ist die Versuchung manchmal groß, irgendetwas selber in Bewegung 

zu setzen und zu rühren. Krampfhaft suchen wir irgendwelche Hebel, 

oder Kniffe, die uns mehr lebendig machen würden. Im schlimmsten Falle 

versuchen wir sogar die Wirkungen des Heiligen Geistes vorzutäuschen.   

Gerade deshalb sollten wir uns immer wieder die Pfingstgeschichte zu 

Gemüte führen und uns die Frage stellen: Was haben die Jünger getan, 

damit der Heilige Geist kam?  Haben sie sich zu immer höheren, 

göttlichen Erfahrungen entwickelt?  Den Heiligen Geist kann man sich 

weder über eine Ausbildung holen lassen, noch kann man sich ihn auf 

andere Weise aneignen, anlernen oder anerziehen.    Oh Nein und allemal 

Nein. Pfingsten sieht doch ganz anders aus! Wenn der Heilige Geist 

kommt, ist Gott und nur Gott allein am Werk. Denn eines wird uns 

überaus durch Pfingsten vor Augen geführt. Nämlich, dass der Heilige 

Geist ohne Zutun und ganz ohne Mitwirkung der Menschen überraschend 

auf einem Mal da ist. Und das ist das Pfingstwunder!  Denn ohne den 

Heiligen Geist gibt es keinen Glauben und gibt es keine Kirche. Auch 

wenn wir heute wieder einmal große Sorgen über die Kirche haben. Auch  

wenn wir über den Glauben in der Kirche verzweifeln wollen, dann gibt es 

nur eines, das wir tun können:  um den Heiligen Geist beten. So tun es 

auch fast alle Pfingstlieder, die wir kennen. Wir sollten niemals aufhören 

um den Heiligen Geist zu bitten. Das sollten wir tun, auch im Wissen, 

dass Er ganz ohne unser Bitten und Wirken da ist!    

 

Ein Pfingstfest mit vielen Sprachen 

Wochen vor dem 

Pfingstfest kamen 

sonderbare Arbeiter 

in die Brücke. 

Dieselben trugen Holz 

und Papier hin und 

her. Außerdem liefen 

sie dann noch mit 

komischen weißen 

Anzügen herum. Und 

dann konnte man 

auch noch hören, wie 

Menschen in der 

Brücke ganz fremde 

Sprachen übten. Und 

das alles mit großer 

Begeisterung.  Es sah 

so aus, als wenn Stefan Nahari. Teilnehmer des 

Theaters 

Bijan Talebi Teilnehmer des 
Theaters 



 

Kochschule, Monteurschule und  Sprachschule sich in die Brücke verirrt 

hatten.  Das Geheimnis wurde am Pfingstsonntag offenbart. Vor der 

Brücke stand ein Schild: Einladung zum persischen Pfingsttheater. Wer 

sich in die Brücke getraut hat, hat dort ein Obergemach gefunden, wie 

man es sich aus der Zeit der Apostel in Jerusalem vorgestellt hat. Dazu 

die 12 Jünger, die auf dem Boden saßen und ängstlich warteten. Ein 

Brausen vom Himmel wurde simuliert und dann fingen die Jünger an in 

12 Sprachen zu reden. In unserem persischen ´Theater haben die Spieler 

nicht auf einem Mal eine geistliche Sprachgabe bekommen. Sie haben 

aber stundenlang einen einzigen Vers aus Apostelgeschichte 2,38 in einer 

anderen Sprache gelernt: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen 

auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr 

empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.“ Dazu wurde auch ein 

persisches Lied gesungen.  Das Lied aus dem Jahre 1243 in Persien 

gedichtet, wurde von der Theatergruppe christlich umgedeutet.  

Und so ging der Pfingstsonntag bei uns weiter. Eine arabische Familie 

wurde im Gottesdienst getauft. Dieselben haben die Taufhandlung in der 

englischen Sprache erlebt und das Glaubensbekenntnis und Vaterunser in 

der arabischen Sprache gebetet. 2 Perser haben ebenfalls die Taufe in der 

eigenen Sprache erfahren können. Und natürlich gab es auch Deutsch für 

alle anderen. So hat jeder die Rettung durch Jesus Christus in seiner 

eigenen Sprache gehört.  

Kindernachmittag 

Etwa 6mal im Jahr treffen sich 

Gemeindekinder mit Brückekindern. 

Dabei geht es immer um eine 

biblische Geschichte, die wir dann 

gestalterisch oder mit kreativen 

Ideen zum Ausdruck bringen. Die 

Josephgeschichte wurde bei unserem 

letzten Kindernachmittag 

nachempfunden. Bei der Gelegenheit 

durften die Kinder sich selber ein 

buntes Gewand basteln. Das Wetter 

bot sich auch noch sehr gut an, eine 

Reise der Brüder Josephs zum 

fremden Land Ägypten draußen zu 

simulieren.  

Einladung Kinderlager 

Unser diesjähriges Kinderlager wird 

im Schullandheim Reibitz stattfinden. 

Das Lager beginnt am Montag, dem Kindernachmittag vor der Lukaskirche 



 

16. Juli und wird am Freitag, dem 20. Juli zu Ende sein. Beim 

diesjährigen Kinderlager sind wir auf einem Bauernhof. Neben den 

interessanten Begegnungen mit Kuh, Schaf und Hirten, werden wir uns 

auch mit Aktionen des Bauernhofs beschäftigen. Zum Beispiel gibt es dort 

einen traditionellen Backofen, Korbflechten und vieles mehr. Wer 

mitkommen möchte, muss sich dringend anmelden. Wir können nur eine 

begrenzte Anzahl Kinder mitnehmen.  

 

Lukaskirche renoviert! 

Seit 2016 hatten wir 

schon 4 verschiedene 

Baucamps in und um 

die Lukaskirche. Das 

letzte Baucamp kam 

sogar aus den USA. 40 

Studenten haben 2 

Wochen mit uns 

gearbeitet, gebetet und 

über die Zukunft der 

Kirche in Leipzig 

nachgedacht. Die 

Studenten aus 

Concordia Irvine haben viele kirchliche 

und diakonische Einrichtungen in der 

ganzen Welt besucht. Danach haben 

sie ihre Erfahrungen in der Universität in Irvine vorgestellt. Und damit 

sogar den zweiten Preis gewonnen. Den Gewinn haben sie uns dann als 

Spende geschickt! Vielen Dank Concordia Irvine! Dazu haben sie etliche 

Briefe und einen Teil einer gestickten Malerei aus Guatemala geschickt. 

Damit wollten sie ihre Verbindung mit uns und mit den verschiedenen 

kirchlichen Einrichtungen weltweit zum Ausdruck bringen. Vielen Dank 

Concordia Irvine! Die Zeit mit euch war eine besondere Erfahrung! Nun 

sind die Bauarbeiten in der Lukaskirche sehr weit fortgeschritten, wie das 

Bild oben zeigt.  

Einladung zum Weihfest und zum Stadtteilfest in und um die 

Lukaskirche am 24. Juni 2018 

Aus Dankbarkeit für den besonderen Segen, den Gott uns für die 

Lukaskirche und für die Arbeit im Umfeld hat zukommen lassen, wird ein 

besonderer Dankgottesdienst am 24. Juni 2018 um 15h00 stattfinden. Ab 

10h00 desselben Tages werden wir den ganzen Stadtteil zu einem 

Stadtteilfest auf dem Platz vor der Lukaskirche einladen. Herzliche 

Einladung an alle, nah und fern! 

Am 24. Juni soll die ganze Lukaskirche wie in 

diesem Bild strahlen. 



 

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  jede zweite Woche) 

HAUSAUFGABENGRUPPE: Jeden zweiten Donnerstag ab 17h00 

ANDERE VERANSTALTUNGEN: 

Gottesdienst und Unterricht in Borna:  Jeden Donnerstag 15 h bis 17h im 

Haus der Familie Schah Bodaghloo (An der Wyhra 37, 04552 Borna)  

ARABISCHE HAUSKREIS: Jeden Donnerstag ab 17h in Borna. 

Interessenten melden sich bei Hugo Gevers für nähere Information. 

Unterricht in Chemnitz: Jeden Samstag um 09 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   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  

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

 

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.مراجعه نمایید. برنامه های بروکه عبارتند از: 

 

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

 الیپزیگ 21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 

 19تا  16شنبه ها : سه برنامه ویژه کودکان

 

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

 

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

 

 م های دیگر:مراس

  (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 در مراسم   

 

 

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

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

 

 

  کمک های مالی:

 

حساب بانکی دفتر تبلیغات  اگر شما میل دارید فعایت هایمان را با کمک های مالی حمایت کنید می توانید مستقیم به

 کلیسا واریز نمایید. که در صفحه اخر اطالعات به زبان المانی شماره حساب امده است. 
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 شد! یلوکاس بازساز یسایکل

، ما 2016سال  از
 4در حال حاضر 

ها برای  اردوگاه
  یکار بازساز

مختلف در داخل و 
اطراف 

Lukaskirche 
 نی. آخرمیداشته ا
کار رای ب  اردوگاه
از  یحت  یبازساز

متحده  االتیا
 40. ندآمد کایآمر
 یآموز برا هادانش

هفته با ما کار  2
 یآموزان کنکورد ها. دانشندصحبت کرد گیپزیدر ال سایکل ندهیو درباره آند ، دعا کرد ندکرد

 در سراسر جهان  کیکونیو دا ییسایاز موسسات کل یاریاز بس نیرویا

 
 
 

  زهیجا یکردند. و سپس حت یمعرف نیرویخود را در دانشگاه ا اتیها، تجربکرده اند. بعد دیبازد
با تشکر از شما  !اهدا کنند کیبه دست آورد. سود آنها پس از آن ما را به عنوان  زیدوم را ن

Concordia Irvineشده از گواتماال را ارسال کرده  یدوز یاز نقاش یبخشنامه و  نی. آنها چند
کنند.  انیدر سراسر جهان ب سایمختلف کل یند ارتباط خود را با ما و نهادهاخواست یاند. آنها م

بود! در حال حاضر، کار ساخت و ساز در  ژهیتجربه و کیزمان با شما  ازتون ممنونم 
Lukaskirche دهد. ینشان م ریز ریعنوان تصو هاست، ب شرفتهیپ اریبس 

 

 2018ژوئن Lukaskirche .24در داخل و اطراف  Staddtteilfestبه جشن و  دعوت 

که خداوند به  یا ژهیمنطقه به لطف و نیسنت لوک و کار در ا یسایلطف خداوند در مورد کل از
برگزار خواهد شد.  15:00در ساعت  2018ژوئن  24 خیدر تار ژهیو هیریخ کیما داده است، 

 سدر مقابل لوکا دانیم یصبح همان روز، کل منطقه را به جشنواره منطقه بر رو 10از ساعت 
 و دور! کیکرد. دعوت گرم به همه، نزد میخواهدعوت 

 

 

 

 
 12شد و سپس شاگردان در  یساز هی. سر و صدا از آسمان شببودند منتظر ینشست و با نگران



 

 افتیرا در زبان یمعنو هیهد کیناگهان   یما در تئاتر فارس کنانیزبان صحبت کردند. باز
توبه  » گر،یدر زبان د 02:38 رسوالن در اعمال هیآ کی یریدگای اعتنکردند. اما آنها صرف س

القدس کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح
در  1243که در سال  یترانه فارس خوانده شد. ترانه ا کی ن،ی." عالوه بر ا .را خواهید یافت

 شد. یسیبازنو یحیئاتر مسگروه ت سطنوشته شده بود تو رانیا

. همان افتندی دیتعم غسلخانواده عرب  کی. افتیبا ما ادامه  کاستیروز پنط بیترت نیبه هم و
 2. نددعا کرد یو نماز خداوند به زبان عرب ایمانبا تجربه و  یسیدر زبان انگل دیعمل غسل تعم

. هم وجود بودند. آلمان    ،نیعالوه بر ا  . گرفتند  دیغسل تعم با زبان خدشان   زین یرانیا
  نندالغت خود را که در آن تولد یافته  هر یکی از نند شنو     حیمس یسیع هر کس از  نیبنابرا

 

 

 

 سعات کودکان
به بار در سال، کودکان جامعه مالقات  6حدود 

در مورد  شهیکنند. از اول هم یمکودکان پل 
ا به , که ما آن ر میکنیداستان کتاب مقدس شروع م

. میکن یم انیخالق ب یها دهیبا ا ایروش خالقانه و 
.  به میداد حیتوص ینجوریا وسفیداستان 

لباس رنگارنگ مجاز  کیمناسبت، کودکان 
 یساز هیشب یخوب بود، برا اریبس زین هوا. کردند

. میکنیم یبه مصر باز وسفیسفر برادران   
 

 

 اردوگاه کودکان به   دعوت

 Schullandheimدر  کودکان امسال اردوگاه

Reibitz یبرگزار خواهد شد. اردوگاه آغاز م 
  20و در روز جمعه،  یجوال 16شود دوشنبه، 

 نی. در اردوگاه کودکان اافتیخواهد  انیپا یجوال
 ی. عالوه بر برخورد هامیساله ما در مزرعه هست

با  زیجالب با گاو، گوسفندان و چوپان ها، ما ن
کرد. به عنوان  میاهمزرعه برخورد خو ماتاقدا

فورا  دیبا دییایب دیخواه یوجود دارد. اگر م گرید یزهایچ یلیبسکتبال و خ ،یکوره سنت کیمثال، 
 .میریاز کودکان را بگ یتعداد محدود میتوان یثبت نام کنم ما فقط م

 

 

 



 

انطور که ما را کمک کنند. روح القدس بیا! همانند خودروی بی بنزینی که ایستاده است ما نیز هم

روبه روی او ایستاده ایم. ما می دانیم که چه کار کنیم اما نیرویمان برای انجام آن کم است. و ما 

می دانیم که کجا و چگونه کامال رایگان و آزاد می توانیم این نیرو را به دست بیاوریم. روح 

  یکاست شود. القدس بیا. بگذار معجزه ات برایمان اتفاق بیوفتد. بیا روح القدس. بگذار پنت
 

 یاریبس یبا زبان ها کاستیپنط

 
به پل رفتند. آنها چوب و کاغذ را به جلو و  بیو غر بیکارگران عج کاستیها قبل از پنط هفته

بودند. و سپس شما  دهیپوش دیخنده دار سف یآنها هنوز با لباس ها ن،یعقب حمل کردند. عالوه بر ا
همه با شور و  نی. و ادیبشنوکنند  نیرا تمر یخارج یمردم در پل زبان ها دیتوان یم نیهمچن

به پل  دیگه  حوادث به عنوان اگر مدرسه پخت و پز، مدرسه مهندس و مدرسه نی. ایادیشوق ز
از دعوت  یمنتشر شد. در مقابل پل نشانه ا کاستیپنط کشنبهیراز روز  نیمنحرف شده بودند. ا

که ما آن را  ،یاتاق فوقان کی  ، رفتندپل  بهکه  یسانبود. ک یفارس از پنطیکاست با زبانبه تئاتر 
  نیزم یشاگردان که بر رو 12کار،  نیا ی. برانیمک یتصور م میاز زمان رسوالن در اورشل

 

 ستفان نحری 
بیثان تلبی    



 

 ام بشنوم؟ یخدا را در زندگ یتوانم صدا یچگونه م

 دیبا است که انسان فکر کند یبدان معن نیکند، معموال ا یرا مطرح م یسوال نیچن یکس یوقت
شگفت  زی. . چندیبب یایاز رو دیشا ای. دیاز آسمان شن مایخاص و مستق طیخدا را در شرا یصدا
 طانیش ی. صدامیشنو یم یرا به خوب طانیش یصدا میتوان یاست که ما م نیدر مورد ا زیانگ
گوشمان باز  یما سر کندیزمزمه در گوش ما م طانیکه ش یاست. هنگام به انسانن کیزدن اریبس
بد از  وهید.  و در حال حاضر به مربد ضد ما دا زچی گرانیکه د حیال: او به ما توصث.  با میمکن

کار افتاده است  ،  نیکه ا ید. بله، زماننشو یدر قلب ما گسترش منجر م یحسادت، غبطه و تلخ
 دنیبه شن یوقت. اما میدرک کن یو زبان آن را به خوبداریم   لیفبزگ مثل گوش  اما انسان ه

 میتوان یما م قیدر عهد عت امبرانیشوند. در زمان پ یمسدود م مانیرسد، گوش ها یخدا م یصدا
مشاهده  زیخودمان ن یهمان را در زندگ میتوان ی. اما ما ممیرا دوباره و دوباره مشاهده کن نیا

که ما خودمان  ،است بیتتر نیهم آن م،یکالم خدا را بشنو میتوان یکه ما نم ندیگو ی. اگر ما ممیکن
 گرفتن  دهی. به عنوان مثال، ما خودمان در نادمیکالم خدا را مقاومت کن نیبه طور فعال در برابر ا

 !میکن یا کلمه خدا مبارزه مب  هر روز ما  ن،یعالوه بر ابه ما داده است. که خدا  جهان مورد 
آن را  میتوان ینم گریوند است که ما ددور از خدا یلیخ مانیافتد که قلب ها یاوقات اتفاق م یگاه

 .میبشنو
دیگر به کالم خداوند اعتماد نمی کنند و کالم خداوند دیگر تسلی بخش انسان . بسیاری از  

زندگیشان نیست. و چگونه ما اغلب اوغات خسته و درمانده شده و منتظر معجزه ایم. ما حرفی 
ا در خواندن کتاب مقدس و صحبت کردن نمی زنیم و قلب های مان را بسته نگه می داریم. م

درمورد خداوند همانند بیسواد ها شده ایم. از همه ی اینها مهم تر ما در صحبت کردن با خداوند 
نیز بی سواد شده ایم. پس تعجب نکنید هنگامی که بحران حتی در کلیسا نیز به سراغتان بیاید. 

و گروه چپ و راست تقسیم شده اند هنگامی که همکاران در کلیسا نا امید شده اند. کلیساییان به د
میبینیم ایمان و اعتقاد به خداوند تها به دستان مراکزی همانند دیاکونی و یا کاریتاس افتاده است. ما 

به شدت به دنبال حقه و یا چیزی می گردیم که مارا زنده تر کند )به ما شانس بیشتری بدهد(. در 
وح القدس می کنیم. به همین دلیل ما باید همیشه داستان بدترین حالت ما تظاهر به اثرات ر

پنتیکاست را به یاد داشته باشیم و این سوال را از خود بپرسیم: این شاگردان چه کاری انجام دادند 
 که روح القدس آمد؟

. راه ما انسانها همانند این نیست که ما به مرور زمان بزرگ تر شده و به درجات باالتری می 
ح القدس نیز برای آموزش و تمرین دادن یاران عیسی نیامده بود. او نه! پنتیکاست اصال رسیم. رو

به این معنا نیست! روح القدس خود خدا بود که به ظاهر روح القدس به زمین آمد. ما انسانها 
چیزی را در پنتیکاست روبه روی چشمانمان دیدیم. و آن این بود که روح القدس بدون هیچ کمک 

به روی زمین آمد و انسانها را شگفت زده کرد. و این معجزه ی پنتیکاست است. این انسانی 
معجزه ای غیر قابل تکرار است. گاهی اوقات این چالش بزرگی است برای ما. به خصوص دقیقا 
در زمانی که انسانها نا امید بودند و نمی توانستن کار های خداوند را ببینند این چالش بزرگی است 

 .برای ما
و اینگونه ما امروز در مقابل آن می ایستیم و قلب های خود را برای این معجزه می گشاییم. ما با 

چشمانی واضح می بینیم که زین و راهمان را گم کرده ایم. ما این را حس می کنیم حتی اگر از 
 میخواهیم خانواده ای سطح متوسط آمده باشیم. و سپس به ایمان و امیدمان باز می گردیم و از آن 



 

  

 

 

 

   
  

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 
 
 

 
ی 

هب
مذ

  
ت

غا
مبل

ی 
ها

ت 
الی

فع
ه 

ام
 ن
ش

ر
زا

گ  
ی

را
ب

 
گ

زی
یپ
ال

ر 
شه

ن 
گا

ند
اه

پن
 

D
IE

 B
R

Ü
C

K
E

 

کنم اما او فقط به  یحبت مانسان ص کی اب یوقت
 دیناام ارینفر بس نیمن با ا  رد،یگ یم دهیمن ناد

 ایکه مردم در کل دن مینیتوان بب یهستم. متأسفانه م
 نی. به همنادیده میشوند گریکدیکمتر و کمتر به 

وجود  گرانید یکمتر و کمتر برا یدرک ب،یترت
: "خدا شدکلمه شروع  کیبا  ایدارد. اما تمام دنن

با  ,عالقه مند اریاتفاق افتاد!" خدا بس نی: و اگفت
کننده  دیما انسان ها صحبت کردن است. چقدر ناام

 ردیبگ دهیزنده به طور او را مدام ناد یخدا  یبرا
معجزه زبان بود.  کی کاستیست. پنطا از انسان
خدا آسمان را باز کرد تا ما انسانها  کاست،یدر پنط

درباره صحبت  مسئله نی. امینواو را بش یصدا
 نیاز زبانها بود. و همچن یاریکردن با خدا در بس

هر یکی از  . ممکن است. گوش دادن به کالم خدا
 . شنویمایم میما لغت خود را که در آن تولد یافته
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زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان 
 (9,36متّی ) .حال و درمانده بودند
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