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 Rund eine halbe Milliarde Christen werden 

das Weihnachtsfest in Angst und Schrecken 

begehen. Denn die Weihnachtszeit ist leider 

auch eine Zeit, bei der viele Staaten die 

Christenverfolgung intensivieren.    Durch 

moderne Technik wird es immer schwieriger 

einen Gottesdienst geheim zu halten. Das 

sollte uns nicht allzu sehr wundern, denn 

auch für die erste Weihnachtsfamilie gab es 

keinen Platz in Bethlehem. Und als Herodes 

herausbekam, dass der Judenkönig geboren 

wurde, hat er sofort nach seinem Leben 

trachten wollen. Die junge heilige Familie 

musste nach Ägypten reisen, um zu 

entkommen. Und dennoch leuchtet eine 

große Freude aus allen Menschen, die Jesus 

begegnen. Damals und heute noch genauso. 

Sie haben den Stern gesehen!  Komm Herr 

Jesus und schenke uns Augen, die deinen 

Stern sehen.  

  

 

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 
 
 

 „Da sie den Stern sahen, waren sie hoch 

erfreut.“ (Matthäus 2,10) 
 

mailto:hugo.gevers@gmail.com


 

Matthäus 2,10 „Da sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut.“ 

Unter jeder Krippe dürfen die Weisen natürlich nicht fehlen. Inzwischen 

haben wir uns so sehr an sie gewöhnt, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie 

verrückt es eigentlich ist, dass sie überhaupt da sind. Ich meine ehrlich! 

Tausende Kilometer in ein fremdes Land zu reisen, um ein Baby zu sehen! 

Nicht selten haben sie sich verlaufen. Um ein Haar und sie wären von dem 

König Herodes reingelegt worden. Und da stehen sie nun beim Kind. Fremde 

aus einer anderen Kultur und mit einer anderen Sprache! Was wollen die 

eigentlich hier bei uns? Musste so manch einer in Betlehem gefragt haben? 

Ich bewundere diese Weisen. Zuerst, dass sie es überhaupt geschafft haben, 

über den Tellerrand ihrer eigenen kleinen Welt zu blicken und den König 

aller Könige zu suchen. Dann aber auch, dass sie sich wirklich von nichts 

haben abbringen lassen. Das ist sicherlich der Grund, wieso wir sie in der 

Bibel als Weise kennenlernen und der Grund, wieso wir sie überall bei der 

Krippe entdecken können. Interessanterweise ist die Weisheit der Weisen 

nicht darin begründet, dass sie viel wussten. Wahrscheinlich hatten sie nicht 

mal eine Bibel und mussten deshalb den König in Jerusalem fragen, was es 

mit diesem König auf sich hat. Und was die Propheten darüber gesagt haben, 

wussten die Gelehrten in Jerusalem viel besser als diese fremden Weisen.   

Und dennoch haben diese Fremden den Stern gefunden und nicht die 

Gelehrten im Königshaus. Die Weisheit der Weisen liegt nicht darin, dass sie 

viel wissen. Nein, ihre Weisheit liegt darin begründet, dass sie mit wenig 

Wissen, wussten, was zu tun ist. Sie sind dem Stern gefolgt. Das Gegenteil 

von Weisheit wäre alles von diesem Stern zu wissen und dennoch so zu tun, 

als wäre er nicht da. Oder noch schlimmer: den Weltenretter aus seiner 

Krippe im Stall zu holen und ihn für unseren wirtschaftlichen Erfolg, ...für 

unseren Egoismus, …für unseren stolz oder für viele andere Dinge 

einzuspannen.  So etwas wäre wirklich dumm. Der Stern bleibt über dem 

Stall stehen. Gottes Wort bleibt heute auch noch stehen und will uns den Weg 

zur Krippe zeigen. Die Weisen waren hoch erfreut! Zu entdecken worauf 

diese Freude begründet ist, wäre weise. Augenscheinlich und mit 

menschlichem Verstand ist diese Freude nicht zu erfassen. Denn nach 

menschlichem Begriff hat das Kind keinen Vorteil gebracht. Die Weisen sind 

eine Menge Geld losgeworden! Und ich lese nirgends, dass sie irgendetwas 

mit Rendite zurückbekommen haben. Nach menschlichem Begriff können sie 

sich für glücklich halten, dass sie mit dem Leben davon gekommen sind und 

nicht von Herodes umgebracht wurden. Und doch sind sie froh. Wie auch die 



 

vielen Christen, die sich heute noch um die Krippe versammeln. Sie sind da! 

Einige unter Lebensgefahr. Und sie sind froh! Der Grund ihrer Freude ist so 

einfach, wie es für den Verstand schwer ist. Der Grund ihrer Freude ist Jesus. 

Weil Er es ist, sind sie froh geworden.  Und wenn es ein anderer wäre, wären 

sie fehlgeleitet, noch nicht am Ziel oder schlichtweg dumm. Jesus ist es! Und 

er ist da! Deshalb glücklich und klug, wer diesen Stern gesehen hat.  

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Hugo Gevers 
 

Kirche auf dem Weg für Menschen auf dem Weg 

Im Jahre 2007 gab es eine eigenartige Prozession in der Kleinstadt Borna 

etwa 30km südlich von Leipzig. Auf einem Schwerlasttransport befand 

sich eine kleine Kirche. Die Kirche wurde mühsam aus dem kleinen Ort 

Heuersdorf entfernt, wo sie seit 750 Jahren beheimatet war. Diese alte 

Kirche musste dem Braunkohlenabbau weichen. Gott sei Dank hat sie 

eine andere Heimat in Borna gefunden. Dort ist sie ein wichtiges 

Kulturdenkmal geworden und wird von vielen Touristen aus nah und fern 

bewundert. Seit Dezember 2018 hat unsere kleine persische Gruppe in 

Borna eine vorläufige Heimat in diesem Gotteshaus gefunden. Wie kein 

anderer verstehen diese Menschen, was es heißt, keine Heimat zu haben. 

Und wie bemerkenswert, dass sie unter dem Dach einer Kirche nun sind, 

die ebenfalls heimatlos geworden ist.  Diese alte Kirche mit ihren fremden 

Gästen will uns alle daran erinnern, dass wir hier auf Erden keine 

bleibende Stadt haben.  Insbesondere wissen es die Christen, die 

weltweit unter Verfolgung leiden.   Wie gut tut es, zu wissen, dass wir 

hier nur auf die Durchreise sind. Wie gut, dass Gott eine andere Heimat 

für uns vorbereitet hat! Wieso es die Kirche überhaupt noch gibt, das 

liegt daran, dass wir uns und alles, was wir haben, auf diese Zukunft 

ausgerichtet haben. Wir hoffen auf eine andere Welt und auf eine 

bleibende Heimat bei Ihm. 

 

Besuch bei Lutheran Heritage 

Foundation in Detroit USA 

Die Arbeit der Lutheran 

Heritage Foundation fing damit 

an, dass Robert Rahn (Der 

Gründer der Organisation) kurz 

nach 1989 Bibeln am Roten 

Platz in Moskau verteilt hatte. 

Mitarbeiter der Lutheran Heritage Foundation 



 

Inzwischen werden Katechismus und andere Lutherische Literatur in über 85 

Ländern von dieser Organisation unserer Schwesterkirche „Missouri Synod“ 

übersetzt, gedruckt und verteilt.  Lutheran Heritage Foundation hat diverse   

Schriften auch in Farsi subventioniert. Deshalb wurde ich zu der Gedenkfeier 

des 25-jährigen Bestehens dieser Organisation eingeladen. Neben den vielen 

Begegnungen an der offiziellen Feier am 9. November, durfte ich eine ganze 

Woche lange mit verschiedenen Übersetzern aus der ganzen Welt über die 

neusten Übersetzungsprojekte und über zukünftige Projekte beraten. 

Folgende Bücher wurden von der Lutheran Heritage Foundation auf Farsi 

gedruckt und können kostenlos bei der „Brücke“ oder bei der Lutherischen 

Kirchenmission(Teichkamp 4, 29303 Bergen Telefon: 05051 986911 Email: 

mission.bleckmar.web.de)  bestellt werden:     

 „Luthers Kleiner Katechismus“, „Kinderbibel auf Farsi“, „Einst aber ist not“ 

(Persisches Andachtsbuch) „Vertrauen in seiner Liebe (Kurzinfo über 

Christus für noch nicht Christen) “ „Vergebung“ (Aufsatz von Rosenius)    

Die meisten Schriften sind auch online verfügbar.  Wer dieselben Schriften 

herunterladen möchte, darf das hier tun. http://www.die-bruecke-

leipzig.de/literatur.php 

 

Notenspur 

In mehr als 80 Vereinen oder gar Privathäusern in 

Leipzig wurde in der Nacht vom 24. Juni musiziert. 

Die Brücke hatte zum Thema „Musik verbindet“ 

eingeladen. Amerikanische und persische Musik war 

im Angebot. Leider wurde Kim Bültmann kurz zuvor 

krank, sodass die meiste Musik doch deutsch und 

persisch war. Unsere Gäste haben sich lebhaft an der 

Musik beteiligt, haben mitgesungen oder neugierig gefragt, was ein Setar 

(persisches Saiteninstrument) besonders macht. Unsere Zuschauer waren 

begeistert über die Verbindung von verschiedenen musikalischen Traditionen 

und wie das ganz praktisch auch im Gottesdienst geschehen kann.  So manch 

eine/r hat die Einladung zum Weihnachtsgottesdienst sehr gern angenommen, 

wo persisch/deutsch/arabisch noch einmal unter einem Dach zu hören und zu 

erleben sein wird.  

 

 

 

https://www.google.de/search?q=lutherische+kirchenmission+bleckmarer+mission+e.v.+telefon&ludocid=10046585340405733455&sa=X&ved=2ahUKEwinhe70yZnfAhWKmLQKHUuEBocQ6BMwFHoECAsQBg
https://www.google.de/search?source=hp&ei=_54QXL-aJtDYwAKjhqWoBQ&q=Lutherischen+Kirchenmission&btnK=Google-Suche&oq=Lutherischen+Kirchenmission&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.497.5060..5754...3.0..0.89.2225.31....2..0....1..gws-wiz.....0..0j35i39j0i131j0i10j0i10i203j0i203j0i10i30j0i30j0i5i10i30j0i13i5i30.LEDjbQBT-b8
http://www.die-bruecke-leipzig.de/literatur.php
http://www.die-bruecke-leipzig.de/literatur.php


 

Marko Turunen ordinert 

Am 30. November 2018 sind 

wir mit einem Kleinbus aus 

Leipzig nach Berlin gefahren. 

Dort trafen wir mehr als 350 

Gäste   in der Dreieinigkeits-

Kirche der Selbständigen 

Evangelisch-Lutherischen 

Kirche (SELK) in Berlin-

Steglitz.   Marco Turunen 

(Berlin-Steglitz) wurde an 

diesem Tag durch SELK-

Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. (Hannover) zum Pastor im Ehrenamt ordiniert. 

Neben Deutsch gab es Lateinisch, Englisch, Finnisch und Gehörlosensprache 

im Gottesdienst. Die Gemeinde in Steglitz ist eine wichtige Anlaufstelle für 

Migranten. Wie besonders, dass man diese Vielfalt auch in der Sprache 

wiederfinden konnte. Marco Turunen und seine Ehefrau Siiri Turunen sind 

aus der Missionsgesellschaft Lutheran Evangelical Assoziation of Finland.  

Beide sind bereits aktiv dabei Pfr. Doktor Gottfried Maartens in dieser so 

wichtigen Arbeit zu unterstützen.  Beide sind auch auf dem besten Weg auch 

in Farsi zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir unsere Verbindung mit der 

Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin Steglitz in Zukunft noch vertiefen können.   
 

Gemeinsame Gottesdienste im Monat Dezember/Januar 

Deutsche Gottesdienste feiern wir sonntäglich um 09h30 in der 

Lukaskirche. Persische Gottesdienste um 11h30 in der Lukaskirche. Im 

Dezember/ Januar feiern wir gemeinsame persisch/deutsche 

Gottesdienste an folgenden Tagen: 24.12.18 um 16h00: Christvesper; 

25.12.2018 um 09h30 Weihnachten; 26.12.2018 um 09h30 Zweiter 

Weihnachtstag; 6.12.2018 um 09h30 Epiphanias. Nach dem Gottesdienst 

gibt es eine Weihnachtsfeier für die ganze Gemeinde.   

 

In der Mitte dieses Nachrichtenblattes, wo sich persische- und deutsche 

Schrift treffen, finden wir ein Weihnachtsloblied für Jesus. DAS KIND IN 

DER KRIPPE VERBINDET MENSCHEN AUS ALLEN NATIONEN UND 

KULTUREN. GESEGNETE WEIHNACHT!  An jedem, der oder die uns in der 

Brücke unterstützt oder mithilft: EIN GROSSES DANKESCHÖN!   

HIER KANN MAN EINEN RÜCKBLICK ÜBER UNSERE ARBEIT IM JAHRE 

2018 LESEN:  http://www.die-bruecke-leipzig.de/rueckblicke.php 

Von links: Pfarrer Martti Turunen, Marko Turunen, Siiri 
Turunen, Bischof H.J. Voigt Foto: Selknews 



 

 

VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“   

HAUSAUFGABENHILFE: Jeden Dienstag ab 15h30 bis 16h30 

OFFENE KINDERGRUPPE:  Jeden Dienstag 16h30 bis 19h in der „Brücke“  

GESPRÄCHE ÜBER DIESES UND JENES: 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 

KUNSTSTUNDE: Jeden Donnerstag ab 15h00 

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 17h30 h bis 

18h30 Martin Lutherplatz 8, Borna   

ARABISCHER HAUSKREIS: Jeden Donnerstag ab 19h 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 زبان  ۳۰   ۱۱از ساعت   .یآلمانبا زبان  لوکاس کلیسایدر  ۳۰.  ۹مراسم عبادت در کلیسا: هر یکشنبه ساعت 

 یشروع م ۳۰.  ۹در ساعت  یشهمرسمه هم ینشود. ا یانجام م یو فارس یبا آلمان عبادت یکبر در ماه  یکفرسی. 

 Hermannامده و در ایستگاه  Mockauسمت منطقه  به 1با قطار شهری شماره انید شما می تو .شود

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

Zollikoferstr. 21, 04315 Leipzig  .مراسم عبادت به زبان المانی می باشد ولی بعد از ان ،مراسم بیابید

 فارسی ترجمه می گردد. به زبان

 

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

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

 19تا  16به ها برنامه ویژه کودکان: سه شن

   بروکهدر دفتر  ۱۴تا  ۱۲ماعی: چهارشنبه ها از ساعت امور اجتسعات 

 ۱۶: ساعت کالس انجیل

 ۱۷کالس موسیقی  ساعت 

 ۱۸کالس غسل تعمید:  ساعت 

 الیپزیگ 21خیابان سولیکوفا  ادرس:

 
 مراسم های دیگر:

  Martin Luther Platz 8, Bornaکلیسا ی اموس : در برنامراسم عبادت و 

18تا      15  چهر شنبهره   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-ueckebr-http://www.die 

 

 

  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. 

 

 

 

 

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


 

 

 



 

Dichtung von Ahoora Izadi 

 

 

ÜBERSETZUNG 

 

Der ewige Retter kommt in die Welt. 

Er kommt von selbst, wie der Frühling 

 
Segen und Gnade, bringt er der Welt 

Eine Brücke zwischen uns und Gott. 

Von ihm kommt Freude ins Angesicht! 
Die Gläubigen werden durch ihn ewig bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be donia mi ayad monji e javedan 

Mi avarad ba khod, lahze ye 

baharan 

 

Barakat va khoubi, mi bachshad 

be donia Pol mi shavad, bein e ma 

ba Khoda Az Ruye u shadi ayad 

bar chechre Imandaran bashand 

az u payande 

 

Barakat va khoubi, mi bachshad 

be donia Pol mi shavad, bein e ma 

ba Khoda Az Ruye u shadi ayad 

bar chechre Imandaran bashand 

az u payande 

 

 ه دنیا می آید منجی جاویدان ب
 می آورد با خود،لحظه ی بهاران 

برکت و خوبی، می بخشد به 

 دنیا 
 ا خدا پل می شود، بین ما ب

 از روی او شادی آید بر چهره 
 ایمانداران باشند از او پاینده

برکت و خوبی، می بخشد به 

 دنیا 
 پل می شود، بین ما با خدا 

 از روی او شادی آید بر چهره 
 ایمانداران باشند از او پاینده

 



 

 یقیه موسدنبال
خود  یژوئن پخش شد. پل درها ۲۴در شب  یقیموس گ،یپزیدر ال یخصوص یخانه ها یحت ایباشگاه  ۸۰از شیدر ب

ارائه شد. متاسفانه،  یو فارس ییکایآمر یقیمتصل کرد" دعوت کرد. موس را به هم ها آنسان یقیرا به موضوع "موس
مهمانان ما به  بود. یو فارس یآلمان یاه یقیموس شتریب نیابراشد، بن  یماریشب ب نیقبل از ا یبولتمن مدت کوتاه میک

صستر )ابزار طناب  کیاز آنچه که  یکنجکاو ایول به کار هستند، آواز خواندن و مشغ یقیطور فعال در موس
توان آن را در  یچگونه م نکهیو ا یقیمختلف موس یسنت ها نیما در مورد ارتباط ب نندگانی( خاص است. بیفارس
/  یکه در آن پارس رفتند،یرا پذ سمسیسم کرادعوت نامه به مر یاز مردم با خوشحال یاریبس ش انجام داد.پرست
 شود. یشود و تجربه م یم دهیسقف شن کیتحت  گریبار د کی ی/ عرب یآلمان

 
 شناخته شد. شیکش عنوانبه  نانیمرک تور

در  مهمان ۳۵۰از  شی. در آنجا ما بمیکرد سفر نیبه برل گیپزیبوس از ال ینیم کیما با  ۲۰۱۸نوامبر  ۳۰در  

مارکو تورونن   .میمالقات کرد Steglitz - نی( در برلSELK) یلوتر یونانیمستقل  یسایکل ثیتثل یسایکل

(Berlin-Steglitz توسط )SELK- اسقفHans-Jörg Voigt D.Dشد.  عالوه برزبان  ه)هانوور( شناخت

در  سایدر عبادت وجود داشت. کل انیو زبان ناشنوا فارسی,  یفنالند ،یسیانگل ن،یالت یها یآلمان، سخنران

Steglitz دایتنوع را در زبان پ نیا دیتوان یم نیهمچنشما  نکهیا ژهیمهاجران است. به و ینقطه تماس مهم برا کی 

حاضر به  هر دو در حال فنالند هستند.  لیانج   یحیتورونن از جامعه مس یری. مارکو تورونن و همسرش سدیکن

در راه خود  زیکنند. هر دو ن یکار مهم کمک م نیدر ا Gottfried Maartensدر.  شیبه کمک کش یجد طور

 نیدر برل Dreieiningemeindeارتباط خودمان را با  میکه بتوان میدواریکار در فارس هستند. ما ام یبرا

Steglitz میکن تیتقو ندهیدر آ. 

 
 کایآمر تیترویدر د یلوتر راثیم ادیمالقات به بن

کتاب مقدس را  ۱۹۸۹پس از  یآغاز شد که رابرت رهن )موسس سازمان( مدت کوتاه یزمان یلوتر راثیم ادیکار بن
کشور  ۸۵از  شیکتاب ها در ب گریو د یحال، کتاب درس لوتر نیدر هم کرد. عیسرخ در مسکو توز دانیدر م

 یلوتر ادیبن " است.یسوریم یسایکل یخواهر ما "شورا یسایسازمان از کل نیاند توسط ا شده عیترجمه، چاپ و توز
سالگرد  ۲۵من به مراسم بزرگداشت  لیدل نیترجمه کرده است. به هم یمطالعات مختلف را به زبان فارس زین راثیم
با   مترجم   متوان ینوامبر، من هم م ۹در  یدر جشن رسم یاریبس یسازمان دعوت شدم. عالوه بر برخورد ها نیا
کل هفته را  نده،یآ یترجمه و پروژه ها یپروژه ها نیآخر رهبحث دربا یبرگزار یمختلف از سراسر جهان برا یها

از  گانیتوان آن را به صورت را یچاپ شد و م یدر فارس یلوتر  ادیتوسط بن ریز یکتاب ها صرف کنم.

"Brücke یلوتر یسایکل تیدر مامور ای" و (Teichkamp 4 ،29303 Bergen 5051 49ن: +تلف 

کوچولو لوتر"، "کتاب مقدس کودکان در  سمی"کتاب ک (:mission.bleckmar.web.de: لیمیا 986911
(" دیجد انیحیمس یبرا حی( "اعتماد به عشق او )درباره مستیالزم است" )کتاب معنو زیچ کی"، "فقط یفارس

کتاب ها را دانلود کند، مجاز است د آن خواه یاست. هر کس که م نیدر دسترس آنال زی"بخشش" اکثر کتاب مقدس ن

 leipzig.de/literatur.php-bruecke-http://www.dieدهد.  نجامکار را ا نیکه ا
 

 هیمشترک در ماه دسامبر / ژانو عبادت

در ساعت  یفارس عبادتشود.  یس برگزار مالوک ی سایدر کل 09:30در ساعت  کشنبهیروز  یآلمان عبادت

/ آلمان را در  یخدمات روزمره فارس ه،یشود.  در دسامبر / ژانو یس هم بر گزار مالوک ی سایدر کل 11:30
 ۲۶؛ روز  ۹.۳۰ساعت  ردسامب ۲۵ سمس؛یکر ممراس: ۱۶دسامبر   در ساعت    ۲۴: میریگ یجشن م ریز یروزها

چشن  کیپس از خدمات  ۹.۳۰در ساعت  ممراسپس  هیژانو  ۶دوم؛ روز   سمسیز كررو ۹.۳۰دسامبر در ساعت 
که  متحده به ما  یکنند، دونرها و هر کسمی ما دعا  ی، که برایتمام افراد از  کل جامعه وجود دارد. یبرا سمسیکر

: دیوانرا بخ ۲۰۱۸سال از کار ما در  یبررس کی دیتوان یشما م نجایا در سپاسگزارم! اریکند: از شما بس یکمک م

http://www.die-bruecke-leipzig.de/rueckblicke.php 
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که  شویممتوجه  میتون یحال، ما انسان مدرن نم نی. در عمینیب یم ستاره شناسانتا   ۳ما هم  سمسیهر درخت کر ریز
است که آنها  بیعج یلیبودند.   خ اورشلیم کیلحم نزد تیدر آن زمان در ب ستاره شناسان نیا یعاد ریغ راینقد

 دایراه را پ ادیکودک! در آن زمان آنها ز کیدن ید یبرا یکشور خارج کیسفر کردند  به   لومترهایهزاران ک
خورده بودند. آما باالخره  بیس فریدوریو آنها توسط پادشاه هریکی یک تار مو بود. راه به بااند.  نکردند و گم شده

از  یبرخاست بودند!  ممکن  گریزبان د کیفرهنگ خارج و با  کیاز ی ها  بهی. آنها غرندستادیفرزند ا شیآنها پ
را  ستاره شناسان نیمن ا  .دندیاز آنها نفهم زیچ چیخواهند؟" و ه ی"آنها از ما چه م ند؟لحم خواسته ا تیمردم در ب

 نیما همچنشاه پادشاهان بودند. اکوچک خود  به دنبال پاد یایدن دیکنم. از اول،  چون آنها توانسته اند  از د یم نیتحس
 لیا  دل نیاز راه خود  منصرف  کنند. به ارا نفر آنها  چیه ای یزیچ چیاست که آنها اجازه ندادند که ا ه بیعج نیا

 سمسیدرخت کر ریدر همه جا زرا و آنها  نمیکن یم دایرا در کتاب مقدس به عنوان  علت شناختن پ هااست که ما آن

 نیکتاب مقدس نداشتند و بنابرا یدانستند.  آنها حت یم اریکه آنها بس ستین تیواقع نیا لیآنها به دل  ءالقهع.   مینیب یم

گفته اند،  یسیدر مورد آن ع امبرانیو آنچه پ پادشاه چه کار کند. نیا باکه  دیبخواه میاز پادشاه در اورشل دیبا
ها ستاره را  بهیغر مجوسیان نیحال ا نی. و با ادانستند یم بیعج ستاره شناسان نیبهتر از ا یلیخ میدانشمندان اورشل

  اآنه عقالنی لی. نه، دلدانستند یکه انسانها م ستین ادی. حکمت عاقل آنقدر زیکرده اند و نه محققان خانواده سلطنت دایپ
 هعاقالندند. مخالف حکمت آنها ستاره را دنبال کر  بکنند. دیدانستند چه با یدانستند، اما م یم یاست که آنها کم نیا
 ای. ستیکه آن ستار آنجا ن میکن یستاره بداند و هنوز هم تظاهر م نیرا درباره ا زیاست که  اگر انسان همه چ نیا
 یا.. بر میما استفاده کن یاقتصاد تیموفق ی.  با مثال برامیآن ستار سوء استفاده کن میبدتر از آن است که بتوان یحت

ستاره هنوز  واقعا احمقانه خواهد بود. یزیچ نی. چنگرید یزهایاز چ یاریبس یبرا ایو غرور  ی... برا ،یخودمحور
نشان دهد. خردمندان  ار یسیبه عخواهد به ما راه  یاست و م ستادنیاست. کلمه خدا هنوز هم در حال ا داریهم پا

 نیاست، و با توجه به ذهن انسان، ا یهیبداست.  عاقالنهما   یبود, هم  برا هیبر پا یشاد نیخوشحال شدند. آنچه که ا
است. عاقالن  اوردهیبه همراه ن یتیمز چیبشر، کودک ه میاز آنجا که بر اساس مفاه توان درک کرد. یرا نم یشاد

ممکن  ،یکردند. به لحاظ بشر دایبخوانم که آنها منفعت   پ یزیچ توانمینم چوقتیو من ه را از دست دادند! یادیپول ز
حال آنها خوشحال  نیا باس کشته شده اند. و یرودیهستند و نه توسط ه یخود راض یم که آنها زندگناست فکر ک

در  یهستند! برخ نجایشوند. آنها ا یجمع م حیمس یسیع شیها که هنوز هم پ انیحیاز مس یاریمانند بس هستند.
ذهن  یو همانقدر ساده است که براا یاست که شاد نیا لشیمعرض خطر مرگ قرار دارند. و آنها خوشحال هستند! دل

بود،  یگریاست. از آنجا که او است، آنها خوشحال شده اند. و اگر شخص د یسیآنها ع یشاد لیدل بشر سخت است.
! نجاستیواقعا  در آنجا بود! و او هم ا یسیاحمق هستند. ع یبه سادگ ایآنها به اشتباه، هنوز در مقصد خود و 

 .دیستاره را د نیاست   که ا یکسخوشحال و باهوش  ن،یبنابرا

 
 رزیمبارک هوگو گو سمسیکر

 

 مردم در راه است یدر راه برا سایکل
، یک جریان عجیب و غریب در شهر برنا آلمان بود. کلیسای کوچک روی یک کامیون  سنگین بود. ۲۰۰۷در سال 

وار بود حذف شد. دلیل این بود سال  است ۷۵۰کلیسا به زحمت از روستای کوچک محل هوارسدورف، جایی که او از 
کلیسا یک خانه دیگر    در . خدا را شکر این شدقدیمی جایگزین  یمحل کلیسا با که کارمعدن زغال سنگ قهوه ای

 لیتبد یمهم فرهنگ یبنا کیبه در آنجا آن را   داشت. کلیسای اموس در برنا مشابه همه انسان در کل دنیا است.برنا 
، گروه کوچک ۲۰۱۸شده است. از دسامبر  نیتحسو دور  کیاز گردشگران از نزد یاریکرده است و توسط بس

 هبداشتن خانه نکنند که  یافراد درک م نیا گر،یکس د هر.  دهند یمکان عبادت، آنجام م نیاها  در بورنا، در  یرانیا
  خانمان شده است. یب زین در حال حاضر هستند که سایسقف کل ریاست . و چقدر قابل توجه است که آنها ز یمعناچه 
. به طور میندار  ایدر دن نجایا یکند که ما مکان دائم یم یادآوریبه ما  بشیو غر بیبا مهمان عج یمیقد یسایکل نیا

. چقدر خوب است که ما  دندیاحساس را فهم نیبرند, ا یدر سراسر جهان رنج م تیکه آزار و اذ یانیحیخاص، مس
 لیما آماده کرده است! دل یبرا گریخانه د کیکه خدا  ت. خوب اسمیکن یعبور م نجایفقط از ا که   ما میدرک کن

جهان  کی ی. ما برامیهمسو هست م،یدار ندهیآ نیکه با ا ییزهایهمه چ بااست که ما  نیهنوز وجود دارد، ا سایکل هنکیا
   .میدواریبا او ام یو خانه دائم گرید
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  سمسیدر زمان کر انیحیمس اردیلیم میبه ن کینزد
می   ارگزرب را سمسیجشن کر تیبا ترس و اذ

است که  یهم زمان سمسیند.  متأسفانه، کرکن
را به  انیحیمس تیاز کشورها آزار و اذ یاریبس
مدرن  یکنند. تکنولوژ یم دیتشد سمسیدر کر ژهیو

ممکن  تقریبا   یمخف ممراس کیشود که  یباعث م
متعجب   دیاز حد نبا شیما را ب ارک   نی.  اباشدن

 سمسیده کرخانوا نینخست یبرا یکند؛ چرا که حت
که  ینکرد. و هنگام دایلحم پ تیدر ب یگاهیجا چیه

متولد  یهودیهرودس متوجه شد که پادشاه   پادشاه
زندگیش را از او خواهد  یصله مشده است، بالفا

خانواده مقدس جوان مجبور به فرار به مصر  بگیرد.
که  یبزرگ از همه افراد یحال، شاد نی. و با اشدند
شود. همان  ینند، ظاهر مک یمالقات م یسیبا ع

 ایب ؟یدیرا د یامروز. شما ستاره  خوشتا زمان 
 یبده که م ییو به ما چشم ها ح،یمس یسیخداوند ا ع

 .نندیتوند ستاره تو را بب

 

  .نهایت خوشحال شدندیوقتی ستاره را دیدند،  
 (۱۰  ۲)متی 
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