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Herr, all mein Sehnen liegt offen
vor dir, mein Seufzen war dir
nicht verborgen. (Psalm 38,10)

Bild: Anna Mohlesi

660 000
Menschen sind im vergangenen
Jahr aus den großen Kirchen Deutschlands
ausgetreten.
Gibt
es
da
eine
Flüchtlingskrise?
Und
doch
sind
Hoffnungszeiten. Es treten stetig auch Leute
in die Kirche ein. Viele von denen, die in die
Kirche eintreten, sind Migranten. Andere sind
überhaupt nicht kirchlich sozialisiert worden.
Das
sehe
ich
als
eine
positive
Herausforderung
für
uns
Christen
in
Deutschland. Wir müssen uns ganz neu mit
der Aufgabe beschäftigen, wie wir eine
multikulturelle und offene Kirche für alle sein
können. Das ist eine schwere Aufgabe, vor
der wir großen Respekt haben sollten.
Deshalb sollten wir vor Gott auf den Knieen
liegen: Gott, wie rede ich mit einem
Menschen, der Gott sucht? Wie bete ich mit
ihm? Wie bete ich überhaupt selber? Wie
suche ich dich, Gott?

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen war dir nicht
verborgen. Ps 38,10
Land auf Land ab beklagt man, dass die Menschen sich nicht mehr für
Gott interessieren. Man kann das daran messen, dass immer weniger in
die Kirche gehen, oder sich für die Bibel interessieren. Und doch staune
ich immer wieder, wie angeblich nichtchristliche Menschen plötzlich beten
können, oder Gott in ihrer Not anrufen können. Es kann durchaus sein,
dass der absolute Rückgang der christlichen Kirche in Deutschland nur die
eine Seite von der Münze ist. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder
Menschen, die Gott suchen. Und manchmal, wo man es am wenigsten
erwarten kann. Und wer kann schon in die Herzen der Menschen schauen,
sehen, was dort wirklich vorgeht? Denn man gibt heute selten zu, wenn
man auf der Suche nach Gott ist. Warum eigentlich? Ist es denn nicht das
Schönste aller Dinge, Gott zu suchen und zu finden? Wie schwer es aber
sein kann, das Innere eines Menschen zu verstehen, kann man durchaus
auch bei den Gerichten in Deutschland sehen. Die Gerichte haben unter
anderem auch zu prüfen, ob ein Mensch seines Glaubens wegen verfolgt
wird oder nicht. Da müssen die Richter nach Herz und Nieren prüfen, ob
derjenige wirklich so fest im Glauben steht, wie er vorgibt, oder nicht.
Die Messlatten, die dann gebraucht werden, zeigen bloß wie schwer ein
solches Unterfangen wirklich sein kann. Die Frage, die sich mir stellt ist,
wie sicher man denn überhaupt über seinen Glauben sein kann. Wann
glaube ich? Und wann nicht? Und was würde ich tun, wenn man mir unter
Androhung der Todesstrafe beschwört, den Glauben zu verlassen? Kann
ich den Glauben in einer solchen Prüfung behalten? Vielleicht ist die noch
bessere Frage aber die, ob ich meinen Glauben in ganz sicheren
Verhältnissen behalten kann? Wenn ich sehe, wie schnell Menschen
immer wieder bereit sind, ihren Glauben wie altes Zeug beiseite zu legen,
wird mir angst und bange um uns. In unserem Monatsspruch betet der
Psalmist zu Gott. Man spürt eine tiefe Traurigkeit in seinem Beten. Und
dabei merkt er, dass Gott selber ihn durch und durch kennt. Was uns da
vor Augen geführt wird, ist das teuerste Geschenk, das wir Menschen
überhaupt haben können. Mehr als alles Gute, was uns die Welt anbieten
kann! Mehr auch als jegliche Bedrohung, womit die Welt uns erschrecken
will. Das ist der Glaube, dass Gott da ist und uns kennt. Der Glaube sagt
uns, dass Gott auf uns ausgerichtet ist. Und deshalb ist mein Ziel auch zu
Gott hin ausgerichtet. Wenn mein Leben, wie ein Blatt im Wind,
weggelöscht wird und nicht mehr da ist, werde ich in seinem Wort bleiben
und in seiner Liebe bleiben, für immer. Dieser Glaube an Gott ist ein
Geschenk. Er kommt nicht aus dem tiefen Herzen der Menschen. Er kann
auch nicht nachgewiesen oder geprüft werden. Gott muss diesen Glauben

durch den Heiligen Geist in unsere Herzen legen. Und dieser Glaube ist
genau wie Jesus sagt: wie der Wind, man sieht sein Wirken wohl, kann
ihn aber nicht anfassen und mit unseren Händen festhalten. Aber Gott
kann den Glauben in seiner Hand halten. Da ist er auch wirklich sicher
aufgehoben! Ich kann nicht immer sagen, ob ich den Glauben behalten
werde. Ich kann nicht sicher davon ausgehen, ob ich durch ein böses
Schicksal oder eine eiskalte Versuchung des Satans den Glauben verliere.
Gott sei Dank, hängt der Glaube aber nicht an meinem Herzen. Nein! Der
Glaube ist ganz Gottes Sache und in seinem ewigen Ratschluss
begründet. Gott allein versteht unsere Herzen. Gott allein, weiß was Er
mit unserem Glauben machen wird. Und selbst, wenn der Unglaube und
der Zweifel sich bei mir breit machen, vertraue ich darauf, dass Gott mich
im Glauben stärken wird. Deshalb werde ich Gott auch immer dort
suchen, wo er mir versprochen hat, dass ich ihn dort finden werde: In
der Kirche, wo ich sein Wort hören kann, die Taufe empfangen kann und
den Laib und Blut Jesu empfangen kann. Und ebenso werde ich für die
vielen beten, die das nicht mehr mit mir tun können. Hugo Gevers
Mitarbeitertreffen in Bleckmar
Seit Februar 2018 bekamen wir starke Unterstützung von unserer
Schwesterkirche LCMS (Lutheran Church Missouri Synod). Eine Diakonin
Kim Bültmann und eine Volontärin Deirde Christiansen, die ihren Sohn
Tamish Christiansen auch als Helfer und Praktikant mitgebracht hat. Zwei
weitere Mitarbeiter (Das Ehepaar Carl und Karen Cecil) helfen unserer
Migrantenarbeit in Dresden und Chemnitz. Nun ist das Jahr schon wieder
fast um. Die ersten Erfahrungen wurden gemacht. Manche Gaben sind
den jeweiligen MitarbeiterInnen einfach in die Wiege gelegt worden.
Anderes muss erst einmal erlernt werden. Und so haben wir auch
Aufgaben miteinander verteilen können und über die Monate
ausprobieren können. Jetzt können wir uns noch viel besser vorstellen,
wie der Weg weiter gehen wird. In zwei Tagen haben wir Rückschau
gehalten und über zukünftige Projekte nachgedacht und beraten. Und
dennoch stand die Zeit (vom 13.09.2018 bis zum 15.09.2018) unter
einem geistlichen Schwerpunkt, den wir immer wieder im Gebet und
Gottesdienst bedacht haben. Es ging dabei um die geistlichen Wurzeln in
einer multikulturellen Kirche. In zwei Sitzungen haben wir auch einen
Jahresplan für das Jahr 2019 erstellt. Zeit für Entspannung musste auch
sein. An einem Nachmittag konnten wir den Ort besichtigen, wo Louis
Harms in der Lüneburger Heide gepredigt hat (leider war die Heide sehr
vertrocknet). Und dazu durfte natürlich kein Besuch des Missionshauses
in Hermannsburg fehlen. Pastor Markus Nietzke hat uns zudem auch eine
kleine Geschichte der Kleinen Kreuzgemeinde in Hermannsburg

vorgetragen.
Mitarbeiter werden verabschiedet
Als die Brücke im Jahre 2012 in das bekannte Eisenbahnviertel zog, gab
es keine Volontäre oder Mitarbeiter. Ich fand es immer wieder besonders,
dass Gott uns genau zur richtigen Zeit Mitarbeiter geschenkt hat, die bei
steigenden Aufgaben, die Lücken füllen konnten. In diesem Jahr müssen
wir uns leider von drei Mitarbeiterinnen verabschieden. Sarah Castenow
hat ihr Studium beendet und wird nun nicht mehr in der Brücke helfen
können. Zweieinhalb Jahre hat sie fleißig bei uns mitgearbeitet. Zudem
musste auch Bettina Otto uns verlassen. Sie macht ein Praktikum in
Indonesien. Wird aber wahrscheinlich nach einem Jahr wieder dabei sein.
Und „Last but not least“ müssen wir uns von unserer Mitarbeiterin mit
Teilzeitvertrag, Magdalena Küttner verabschieden. Nicht nur, aber auch
über die Arbeit der Brücke, hat sie eine wichtige Aufgabe für sich in
Kunsttherapie entdeckt. Sie hat zudem ein großartiges Angebot
bekommen und wird nun eine Fortbildung in Kunsttherapie machen und
einen vollzeitigen Arbeitsvertrag bekommen. Dennoch bleibt sie uns noch
erhalten und wird bei dem einen oder anderen Projekt mitarbeiten.
Mitarbeiter gesucht
Auch, wenn wir drei Personen als Mitarbeiter haben, die aus der LCMS in
der Brücke mitarbeiten, sind auch unsere Aufgaben größer geworden. Wir
merken immer wieder, dass es fast nicht möglich ist einen freien Tag für
die Mitarbeiter in der Woche zu nehmen. Deshalb werden wir uns
weiterhin sehr auf ehrenamtliche Mitarbeiter verlassen müssen. Im
Moment haben wir gerade einen Engpass. Wir brauchen Hilfe in den
folgenden Bereichen: Hausaufgabenhilfe (einmal in der Woche zwischen
15:30 und 16:30), Kindernachmittag (einmal in der Woche Dienstag
zwischen 16:30 und 18:30). Mädchenclub (jeden zweiten Freitag 16:00
bis 17:00), Jugendclub (jeden zweiten Freitag 17:00 bis spät). Wer helfen
möchte, darf sich gern bei mir, Hugo Gevers, melden:
hugo.gevers@gmail.com.
Herzliche Einladung zum iranischen Abend
Einmal im Monat will die St. Trinitatisgemeinde einen
gemeinsamen Abend mit allen Gemeindegliedern
feiern. Im Monat Oktober wird dieser
Gemeindeabend von Prof. Klaus Kruczynski gehalten.
Er wird über eine Reise in den Iran berichten. Der
Abend findet am Mittwoch, den 24. Oktober um
19h00 statt.

Herzliche Einladung zu einem musikalischen Abend mit Notenspur
„Musik wohnt unter uns und verbindet uns…“ Mit
dieser Leitidee will das Projekt Notenspur in die
Häuser einladen und musikalische Projekte in ganz
Leipzig vorstellen. Unsere Brücke hat auch ein
Angebot. Zusammen mit Ahoora und Kim werden
wir verschiedene Instrumente vorstellen und zeigen,
wie Musik Kulturen verbindet. Wir hören Musik aus
Iran, Amerika und Deutschland. Herzliche Einladung
am 24. November um 19:00
Predigten als Audiodatei herunterladen
Seit einiger Zeit bieten wir neben der schriftlichen persischen Predigt, die
einmal in der Woche erscheint, auch eine persische Predigt an, die als
Audiodatei heruntergeladen oder direkt gehört werden kann. Das Angebot
wird demnächst auch mit Musik verschönert. Predigten seit 2012 können
hier gefunden werden: http://www.die-brueckeleipzig.de/predigten_2017_18.php
Kinderbibel auf Farsi
Der Druck der Kinderbibel hat sich verzögert. Aber das
Warten hat jetzt ein Ende. Die Kinderbibel auf Farsi kann
bestellt werden. Vielen Dank wieder einmal an die
Lutheran Heritage Foundation der Missouri Synod. Durch
deren Unterstützung können wir 9000 Exemplare der
Kinderbibel drucken. Bestellungen können bei der
Brücke oder bei der Lutherischen Kirchenmission
gemacht werden.
Bericht in der LCMS Zeitschrift „Engage“
Wieder gab es einen sehr schönen Bericht über die Arbeit der Brücke in
eine Zeitschrift der Lutherischen Kirche Missouri Synod. Dieser Bericht
kann hier gelesen werden: https://engage.lcms.org/germany-fall-2018/
Gemeinsame Gottesdienste im Monat Oktober/November
Deutsche Gottesdienst feiern wir sonntäglich um 09h30. Persische
Gottesdienste um 11h30 in der Lukaskirche. In den Monaten
Oktober/November feiern wir gemeinsame persisch/deutsche
Gottesdienste an folgenden Tagen: 21.10.18(Taufgottesdienst); 28. 10.18
(Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst) und am 25. November.
Gemeinsame Gottesdienste beginnen immer um 09h30

WICHTIGE INFORMATIONEN
GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:
deutsche Gottesdienste sind
sonntäglich um 09 Uhr 30 in der Lukaskirche Leipzig.
Persische
Gottesdienste sind um 11h30. 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. Gottesdienste sind hauptsächlich deutsch.
Nach dem
Gottesdienst wird der Gottesdienst übersetzt.
VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“
KUNSTSTUNDE: Jeden Montag ab 11h00
HAUSAUFGABENHILFE: Jeden Dienstag ab 15h30 bis 16h30
OFFENE KINDERGRUPPE: Jeden Dienstag 16h30 bis 19h in der „Brücke“
GESPRÄCHE UM DEN KOCHTOPF: Jeden Mittwoch ab 12h
SOZIALSTUNDE: jeden Mittwoch um 14h bis 16h in der „Brücke“
BIBELSTUNDE: persische Bibelstunde um 16h bis 17h
PERSISCHER CHOR: Mittwochs ab 17h
TAUFKLASSE: Mittwochs ab 18h
MÄDCHENGRUPPE: Freitags 16h00 (jede zweite Woche)
JUGENDCLUB: Freitags 18h00 (jede zweite Woche)
ANDERE VERANSTALTUNGEN:
Gottesdienst und Unterricht in Borna: Jeden Donnerstag 15 h bis 17h
ARABISCHER 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

اطالعات مهم
مراسم عبادت در کلیسا :هر یکشنبه ساعت  ۳۰ .۹در کلیسای لوکاس با زبان آلمانی .از ساعت  ۳۰ ۱۱با زبان
فرسی .یک بر در ماه یک عبادت با آلمانی و فارسی انجام می شود .این مرسمه همیشه در ساعت  ۳۰ .۹شروع می
شود .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 دستیابی 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.
برنامه ویژه کودکان :سه شنبه ها  16تا 19
سعات امور اجتماعی :چهارشنبه ها از ساعت  ۱۲تا  ۱۴در دفتر بروکه
کالس انجیل :ساعت ۱۶
کالس موسیقی ساعت ۱۷
کالس غسل تعمید :ساعت ۱۸
ادرس :خیابان سولیکوفا  21الیپزیگ
مراسم های دیگر:
مراسم عبادت و برنا :در منزل خانواده در برنا
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.

خدمات مشترک در ماه اکتبر  /نوامبر
ما یکشنبه عبادت آلمان را در ساعت  ۳۰ : ۹می گذرانیم .خدمات فارسی در ساعت
 ۳۰: ۱۱درکلیسا لوکس .در ماه های اکتبر  /نوامبر ،خدمات مشترک فارسی  /آلمان را در
روزهای زیر جشن می گیریم (۱۸: ۱۰: ۲۱ .غسل تعمید(؛  (۱۸: ۱۰: ۲۸جلسه اجتماعی
پس از خدمت( و در تاریخ  ۲۵نوامبر .خدمات عمومی همیشه در ساعت  30:09شروع می
شود.

دعوت گرم به شب ایرانی
یک بار در ماه ،کلیسای ترینیتی می خواهد اعضای
کلیسا را به شرکت دعوت کند .در ماه اکتبر ،این
شب توسط پروفسور کالس کروسینسکی برگزار
می شود .او در مورد سفر به ایران گزارش خواهد
داد .شب در روز چهارشنبه ،اکتبر ۲۴در ساعت ۱۹
برگزار خواهد شد .

دعوت گرم به یک شب موسیقی
با آهنگ یادداشت موسیقی "موسیقی در میان ما
زندگی می کند و ما را متحد می کند  "...با این ایده
هدایت ،این پروژه می خواهد موسیقی
متن را به خانه ها دعوت کند و پروژه های موسیقی
را در سراسر الیپزیک ارائه دهد .پل ما نیز یک
پیشنهاد دارد .همراه با اهورا و کیم ،ابزارهای
مختلفی با موسیقی را معرفی می کنیم و نشان
می دهیم که موسیقی چگونه فرهنگ ها را متصل
می کند .ما به موسیقی از ایران ،امریکا و آلمان
گوش می دهیم .دعوت گرم در  ۲۴نوامبر در ساعت
 ۱۹خطبه ها را به عنوان فایل صوتی دانلود کنید برای
بعضی از زمانها ،عالوه بر خطبه نوشته شده که یک بار در هفته منتشر می شود ،ما
همچنین یک خطبه فارسی ارائه می کنیم که می تواند به عنوان یک فایل صوتی دانلود شود
یا به صورت مستقیم شنید .این پیشنهاد به زودی با موسیقی تزیین خواهد شد.

کارکنان احتیاج داشتند
همچنین اگر سه نفر به عنوان همکارانی از  LCMSدر پل کار کنیم ،وظایف ما نیز بزرگتر شده
است .ما دوباره و دوباره متوجه می شویم که تقریبا غیرممکن است که در طول هفته یک روز
برای کارکنان در نظر بگیریم تا آنها بتوانند تعطیالت را بگذرانند  .بنابراین ،ما به شدت به
داوطلبان تکیه خواهیم کرد .در حال حاضر ما در تنگنا هستیم .ما در زمینه های زیر احتیاج به
کمک داریم :کمک به تکلیف مدرسه)یک بار در هفته بین  30:15تا ) 30:16ساعت
کودکان )یک بار در هفته سه شنبه بین  30:16تا ). 30:18باشگاه دختران )هر دوم جمعه
 00:16تا  ) 00:17باشگاه جوانان )هر دوم جمعه  00:17تا دیر( .اگر میخواهید کمک کنید،
خوش آمدید با من تماس بگیرید ،هوگو گویر .دعوت گرم به شب ایرانی یک بار در ماه،
کلیسای ترینیتی می خواهد اعضای کلیسا را به شرکت دعوت کند .در ماه اکتبر ،این شب
توسط پروفسور کالس کروسینسکی برگزار می شود .او در مورد سفر به ایران گزارش خواهد
داد .شب در روز چهارشنبه ،اکتبر ۲۴در ساعت  ۱۹برگزار خواهد شد .دعوت گرم به یک شب
موسیقی با آهنگ یادداشت موسیقی "موسیقی در میان ما زندگی می کند و ما را متحد
می کند  "...با این ایده هدایت ،این پروژه می خواهد موسیقی متن را به خانه ها دعوت کند
و پروژه های موسیقی را در سراسر الیپزیک ارائه دهد .پل ما نیز یک پیشنهاد دارد .همراه با
اهورا و کیم ،ابزارهای مختلفی با موسیقی را معرفی می کنیم و نشان می دهیم که
موسیقی چگونه فرهنگ ها را متصل می کند .ما به موسیقی از ایران ،امریکا و آلمان گوش
می دهیم .دعوت گرم در  ۲۴نوامبر در ساعت  ۱۹خطبه ها را به عنوان فایل صوتی دانلود
کنید برای بعضی از زمانها ،عالوه بر خطبه نوشته شده که یک بار در هفته منتشر می شود،
ما همچنین یک خطبه فارسی ارائه می کنیم که می تواند به عنوان یک فایل صوتی دانلود
شود یا به صورت مستقیم شنید .این پیشنهاد به زودی با موسیقی تزیین خواهد شد .خطبه
ها از سال  ۲۰۱۲می توان در اینجا یافت
کتاب مقدس کودکان فارسی
چاپ کردن کتاب مقدس کودکان به تأخیر افتاده است .اما تا حاال صبر
کردیم ،کتاب مقدس کودکان فارسی را می توان سفارش داد .ما می
توانیم  ۹۰۰۰نسخه از کتاب مقدس کودکان را چاپ کنیم .سفارشات را
می توان در پل یا ماموریت کلیسای لوتری انجام داد.

گزارش در مجله"Engage "LCMS
باز هم ،گزارش بسیار خوبی در کار پل در یک مجله کلیسای لوتری میسوری در امریکا وجود
دارد .این گزارش /https://engage.lcms.org/germanyfall/-2018 :بخوانید.

گسترش یابد ،اعتماد می کنم که خدا در ایمان من را تقویت کند .بنابراین ،در هر جا که او
وعده داده است که او را در آنجا پیدا کنم ،خدا را خواهم جست .در کلیسا ،جایی که می
توانم کلمه او را بشنوم ،تعمید را دریافت می کنم ،و بدن و خون عیسی را دریافت می
کنم .و همچنین برای بسیاری از کسانی که نمی توانند این کار را با من انجام دهند دعا می
کنم.
جلسات کارکنان در Bleckmar
از ماه فوریه سال ، ۲۰۱۸ما از کلیسای خواهرمان ( LCMSکلیسای لوتری درشورای
میسوری در امریکا( حمایت دریافت کردیم .یک کارمند از آن کلیسا کیم بولتمان و یک فرد
دیگه ,دیرید کریستینسن ،که همچنین پسرش را به عنوان یک کارآموز خادم که تامیش
کریستینسن نام آورده است .دو کارمند دیگر )زن و شوهر کارل و کارن سیسیل( به کار
مهاجران ما در درسدن و کمنیتز کمک می کنند .در حال حاضر سوال تقریبا بیش از حد است.
اولین تجربیات ساخته شده بود .برخی ازتوانایی ها به سادگی در اختیار هر کارمند قرار داده
شده است .چیزهای دیگر باید اول یاد بگیرند .و بنابراین ما قادر به توزیع وظایف و امتحان آنها
در طول ماه گذشته بودیم  .اکنون می توانیم تصور کنیم که مسیر ادامه خواهد یافت .در دو
روز ،ما در مورد پروژه ها و مشاوره های آینده بررسی و فکر کردیم .و در عین حال زمان )از ۱۳
سپتامبر  ۲۰۱۸تا از  ۱۵سپتامبر ) ۲۰۱۸تحت تمرکز معنوی بود که ما بارها و بارها در نماز و
عبادت در نظر گرفته ایم .این در مورد ریشه های معنوی در کلیسای چند فرهنگی بود .در دو
جلسه ،ما همچنین یک برنامه ساالنه برای سال  ۲۰۱۹ایجاد کردیم .زمان برای استراحت و
سر گرمی هم بود .یک بعد از ظهر ما محیط مذهبی ایجاد کردیم .و توانستیم در جایی که
کشیش لوئیس موعظه می کرد البته از مارکوس نیتزکه همچنین یک تاریخ کوتاه از کلیسای
کلیسای کوچک در هرمانسبرگ را به ما داد.

با کارمندان خداحافظی کردیم
هنگامی که این کار در Brückeدر سال  ۲۰۱۲به منطقه شناخته شده راه آهن انتقال یافت،
هیچ داوطلب یا کارمند وجود نداشت .من همیشه آن را ماموریت ویژه ای یافتم که خداوند به
دقت زمان مناسب به کارکنان خود داده و توانستیم شکاف ها را پر کنیم و وظیفه را افزایش
دهیم .متاسفانه ،ما باید در این سال با سه کارمند خداحافظی می کردیم  .سارا کستنوو
مطالعات خود را تمام کرده و دیگر نمیتواند در پل کمک کند .او دو سال و نیم با ما کار کرد.
عالوه بر این ،بتینا اتو مجبور شد ما را نیز ترک کند .او در اندونزی کارآموزی می کند .اما
احتماال بعد از یک سال دوباره خواهد آمد.

دلم در سینه به تندی میتپد ،توانم از من رخت برکشیده ،نو ِر دیدگانم تباه شده
است.
در کل زمین ،مردم شکایت دارند که مردم دیگر به خداوند عالقه مند نیستند .این را می توان
با این کار ببینیم که آنها کمتر و کمتر به کلیسا رفتند  ،و یا عالقه مند به کتاب مقدس ستند.
و با این حال من همیشه شگفت زده می شوم که چگونه افراد غیر مسیحی می توانند به
طور ناگهانی دعا کنند یا در غم و اندوه خود با خدا تماس بگیرند .احتمال این است که کاهش
مطلق کلیسای مسیحی در آلمان تنها یک طرف سکه است .از سوی دیگر ،همیشه افرادی
هستند که به دنبال خدا هستند .و گاهی اوقات ،جایی که می توانید آن را در کمترین حد
انتظار داشته باشید .و چه کسی می تواند قلب های مردم را ببیند تا بفهمد که واقعا در
قلبش اتفاقی می افتد؟ از آنجا که انسان مدرن به ندرت به شما می گوییم ،اگر در ستجوی
خدا هستید .چرا؟ آیا بهترین چیزها برای جستجو و پیدا کردن خدا نیست؟ در دادگاه های
آلمان می توانند به سختی آن را درک کند که در درون یک فرد خدا را مشاهده کرد .در میان
سایر موارد ،دادگاه باید بررسی کند آیا فرد به دلیل این که دینش را تغییر داده هم تحت آزار و
اذیت قرار می گیرد یا نه .از آنجایی که قضیه را باید دقیقا بررسی کنند که آیا شخص واقعا
دارای ایمان واقعی و راسخ است ،یا این که او وانمود می کند یا خیر .معیارهایی که مورد نیاز
هستند ،تنها نشان می دهد چقدر این تالش دشوار است .سوال من این است که چگونه
اعتماد به نفس می توانم در مورد اعتقادم داشته باشم ,وقتی باور دارم؟ و چه وقت ایمان
دارم و چه وقت نه؟ و اگر من تحت فشار تعقیب کننده هستم ,چه کار کنم؟ آیا می توانم با
چنین آزما یش در ایمان بمانم؟ شاید سوال بهتر این است ،اگر بتوانم ایمانم را در شرایط خوب
هم نگه دارم؟ وقتی متوجه شدم که مردم همیشه مایلند ایمان خود را مانند لباسهای
قدیمی کنار بگذارند ،من در مورد ما نگران هستم .در آیه ماهانه ما ،پیغمبر به خدا دعا می
کند .در نماز خود احساس غم انگیزی می بیند .آما او متوجه می شود که خدا همیشه می
فهمد  .و می داند .آنچه که برای ما نشان داده شده است ,گران ترین هدیه ای است که
انسان ها می توانند داشته باشند .بیش از همه چیزهای خوب دنیا! بیش از هر تهدیدی که
جهان می خواهد ما را بترساند .این اعتقاد است که خداوند اینجاست و ما را می شناسد.
ایمان به ما می گوید که خدا بر ما تمرکز دارد .و به همین دلیل است که هدف من هم با
خداوند هماهنگ است .هنگامی که زندگی من ،مانند یک برگ در باد ،از بین رفته و دیگر
وجود ندارد ،من در کلمه خدا باقی خواهم ماند و برای همیشه در عشق او باقی بمانم  .این
باور به خدا بزرگترین هدیه است .آن ایمان از قلب عمیق مردم نمی آید .همچنین نمی تواند
اثبات یا آزمایش شود .خداوند باید از طریق روح القدس این ایمان را در قلب ما قرار دهد .و این
ایمان دقیقا همانطور است که عیسی می گوید :مانند باد ،کار خود را خوب می بیند ،اما
نمی تواند آن را لمس کند و آن را با دستانمان بگیرد .اما خدا می تواند ایمان ما را در دستان
خود حفظ کند .از آنجا که او واقعا امن است! من نمیتوانم همیشه بگویم که ایمان را حفظ
می کنم یا نه .من نمی توانم مطمئن باشم که من از طریق سرنوشت و یا وسوسه ی یخی
شیطان ،ایمان را از دست می دهم یا نه  .خوشبختانه ،ایمان به قلب من متصل نیست نه!
ایمان کالم خدا و بر اساس هدف ابدی است .خدا تنها قلب ما را درک می کند .خدا تنها می
داند که چه چیزی با ایمان ما انجام خواهد داد .و حتی اگر بی اعتقادی و شرمساری به من

کتابچه پنجم سال ۲۰۱۸

سال گذشته 660000،نفر کلیساهای بزرگ
آلمانی را ترک کرده اند .آیا موجی از پناهندگان در
کلیسا وجود دارد؟ و در عین حال زمان امید وجود
دارد .مردم همواره به کلیسا می روند .بسیاری از
کسانی که وارد کلیسا می شوند مهاجران
هستند .دیگران در کلیسا هیچ اطالعاتی در رابطه
با مسیحیت ندارند .از نظرمن آن خبر به عنوان یک
چالش مثبت برای ما مسیحیان در آلمان
است .ما باید کامال جدید باشیم تا بتوانیم
کلیسای چند فرهنگی و باز برای همه انسان ها
باشیم .این یک کار دشوار است که ما باید برای
آن احترام زیادی داشته باشیم .بنابراین ،در مقابل
خدا زانو بزنید" :خدایا ،چگونه با مردی که به دنبال
خدا هست صحبت می کنم؟ چگونه می توانم با
او دعا کنم؟ چگونه می توانم خودم دعا کنم؟
چگونه برای تو جستجو کنم ،ای خدا؟

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

تصویر :انا مخلسی
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دلم در سینه به تندی میتپد ،توانم از من رخت برکشیده،
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