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Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden
nicht ins Gewicht fallen gegenüber der
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden
soll „ (Römer 8,18)

Wenn der Druck auf unser Leben erhöht
wird, spürt man das im Inneren. Man kann
nur so viel aushalten, bis etwas ausbricht.
Menschen haben verschiedene Strategien
mit solch einem Druck umzugehen. Manche
versuchen, gute Miene zu wahren. Nach dem
Motto: „Hauptsache, es merkt keiner was
und ich falle nach außen hin nicht auf.“
Manche versuchen es mit Durchhalteparolen.
Nach dem Motto: „Wenn der Druck erhöht
wird, kämpfen wir erst recht.“ Andere tun
exakt das Gegenteil, von dem
obengenannten Aktivismus und kapitulieren
ganz einfach. Paulus macht es anders.
Gegen den Druck, der uns von Innen
erwürgt, setzt er ein viel stärkeres Gewicht.
Das Gewicht, wovon Paulus weiß, kommt von
Gott und ist dennoch stark in unserem
persönlichen Leben, so dass wir hier und
jetzt frei sein können.

Einmal habe ich miterleben dürfen, welch großen Schaden ein
Drucktopf anrichten kann. Der aufgerissene Topf hat eine Verwüstung
angerichtet, die die Küche in eine Kriegsszene verwandelt hat. Gott sei
Dank, war der Hüter des Topfes nicht anwesend, sonst wäre der bestimmt
nicht unversehrt davon gekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
unsere Welt so einem Drucktopf ähnelt. Zuerst wird es immer wärmer
und wärmer; später zeugt ein leichtes Zischen und Gesäusel von einer
gewaltigen Kraft, die unter der Oberfläche vor sich hin brummt; und dann
wackelt der ganze Topf gefährlich von Seite zu Seite, bis er schließlich
explodiert und großen Schaden anrichtet… Dass es heiß geworden ist,
kann man spüren. Klimaveränderung und ungeheure Meldungen über
Wassernot auf der einen Seite und Hochwasser auf der anderen Seite
zeugen davon. Endlich überwunden geglaubte politische Konflikte tauchen
erneut auf. In so einer Situation werden Pseudo-wissenschaftliche
Meldungen geglaubt und Menschen lassen sich von diesen Meldungen
umhertreiben. Das Ende der Geschichte kennen wir aus so vielen
Brennherden unserer menschlichen Existenz. Eine lodernde Flamme
entzündet sich zum Feuer und das Feuer wird zur Hölle. Was kann man
gegen diese unheilvolle Geschichte setzen? Paulus spricht von einem
Gewicht, das dieser Zeit Leiden verschwinden lässt. Er hält einfach Gottes
Wahrheit gegen die vielen Dinge dieser Welt. Unwahrheit ist seit Adam
und Eva das beliebteste Werkzeug des Satans gewesen. Leider ist die
Unwahrheit im Deckmantel verkleidet, so dass die meisten Menschen von
ihr überzeugt werden. Der Unwahrheit kann man nur mit der Wahrheit
widerstehen. Wenn wir von der Wahrheit reden, dann können wir diese
nur bei Gott selbst finden. Wie Satan der Vater aller Lügen ist, so ist Gott
nichts als Wahrheit. Wir Christen dürfen nicht so tun, als hätten wir alles
viel besser als andere verstanden. Letztendlich können auch wir nicht
Antworten zu den komplexen Fragen der Welt geben. Wir dürfen uns aber
immer wieder von Gott und seinem Licht durchläutern und erkennen
lassen. Früher oder später stehen wir sowieso nackt und mit allen
unseren Widersprüchen vor Gottes Wahrheit. Zeit unseres Lebens
gleichen wir den damaligen Jüngern im stürmischen See. Wir sehen
nichts als Bosheit um uns. Und Jesus ist für uns unsichtbar. In unserer
Not schreien wir zu Jesus: „Warum tust du nichts?“ „Siehst du nicht, dass
wir verderben.“ Und dann kommt das Wort Jesu. Mit Vollmacht lässt Er
auch den schlimmsten Sturm unseres Lebens zur Ruhe kommen. Und
wenn alles still und friedlich ist, erkennen wir es endlich. Er war doch die
ganze Zeit nicht weit weg.

NEUE MITARBEITERIN IN DER BRÜCKE
Mein Name ist Lisa, ich bin 25 Jahre
alt und studiere
Rechtswissenschaften. Als ich zum
ersten Mal auf einem Missionsfest
von der Brücke gehört habe, steckte
ich gerade in der stressigen Zeit der
Examensvorbereitung und konnte
leider keine Zeit aufbringen, um
Lisa (rechts)
mich zu engagieren. Im letzten Jahr
habe ich die Prüfungen erfolgreich bestanden und ich
habe erfahren, dass die Brücke weiterhin Bedarf an juristischer
Unterstützung hat. Während meines Studiums und auch in studentischen
Nebenjobs habe ich mich schwerpunktmäßig mit dem Thema
Umweltrecht auseinandergesetzt, da ich die Bewahrung von Gottes
Schöpfung als eines der dringendsten Anliegen unserer Zeit erachte. Das
Asylrecht wurde in meinem Studium nicht behandelt, aber es fand eine
mediale Auseinandersetzung mit den asylrechtlichen Vorschriften statt,
die ich verfolgt habe. Vor kurzem wurde die Bezeichnung "AntiAbschiebe-Industrie" zum Unwort des Jahres 2019 gewählt. Diese
Formulierung ist ein politischer Vorwurf, dass Klagen von abgelehnten
Asylbewerbern unseren Rechtsstaat zum Erlahmen bringen. Ich vertrete
das Gegenteil: Wesentlicher Inhalt unseres Rechtsstaates ist es, dass
jedem der Zugang zu den Gerichten ermöglicht wird, um sein Recht
überprüfen zu lassen und durchzusetzen. Daher möchte ich mich gerne in
der Brücke einbringen und euch bei rechtlichen Angelegenheiten
unterstützen. Das betrifft z.B. die Erklärung von Behörden- und
Anwaltsschreiben, die Vorbereitung von und Begleitung zu Terminen bei
Behörden oder vor Gericht. Mein Angebot ist nicht beschränkt auf
Asylrecht/Asylverfahren, sondern ich kann nach meinen Möglichkeiten
auch bei (rechtlichen) Problemen des alltäglichen Lebens helfen
(Antragstellungen, Wohnungssuche etc.). Bitte versteht, dass ich nicht
auf alle Fragen sofort eine Antwort finde, sondern mir Zeit nehmen muss,
um Dinge herauszufinden. Auch sind meine Ratschläge unverbindlich und
ihr müsst beachten, dass ich keine Anwältin bin, die fertig ausgebildet ist
oder euch vertreten darf. Ich verstehe leider kein Persisch, sodass wir
ggf. jemanden zum Übersetzen brauchen. Ich bin regelmäßig mittwochs
ab 15 Uhr in der Brücke und freue mich, wenn ihr mich ansprecht!

KUNSTSTUNDE MIT DEIRDE CHRISTIANSEN
Leider musste unsere langjährige
Mitarbeiterin Magdalena Küttner sich
von uns verabschieden. Eine unserer
größten
Sorgen
war
daher
die
Kunststunde, die sie ins Leben gerufen
hatte. Einmal in der Woche konnten
sich Menschen aus ganz verschiedenen
Hintergründen treffen und malen, was
aus dem Herzen kam. Diese Stunde
wurde sehr gut angenommen. Und die
Einige Kunstwerke der
Teilnehmer haben alle mit großer
Kunstgruppe
Sorge gefragt, was nun wird. Eine
Lösung hat sich inzwischen gefunden.
Deirdre Christiansen hat diese Stunde nun übernommen. Sie ist nicht,
wie Magdalena, gelernte Grafikerin, bringt aber ihre eigenen Fähigkeiten
zum Tragen. Neben den Malarbeiten lädt sie auch ein, andere kreative
Ideen zum Strahlen zu bringen. So erfährt die Kunststunde gerade einen
neuen Wind. Wir laden herzlich dazu ein: Jeden Donnerstag ab 15h00 in
der Brücke.
ZUSAMMENARBEIT MIT LEIPZIG YOUTH OPERA
Seit einigen Wochen besucht Edward Caswell uns in der Brücke. Sein
Einsatz beginnt immer mit einigen musikalischen Übungen und in
wenigen Minuten bringt er dann die Kinder zum fröhlichen Singen. Das
alles ist der Anfang eines größeren Projektes. Leipzig Youth Oper wird
im Sommer 2019 eine
Kinderoper „Noye’s Fludde“ von Benjamin
Britten
aufführen. Dazu werden die Kinder aus Volkmarsdorf mit
anderen Kindern aus Leipzig eingeladen. Das Besondere an der
Aufführung wird sein, dass ganz normale Menschen mit professionellen
Musikern arbeiten werden. Die letzten drei Wochen der Sommerferien
sollen dieser Aufführung gewidmet sein. Wer daran teilnehmen möchte
darf sich gern an jedem Dienstag um 16h30 in der Brücke mit uns
treffen.
GEMEINDE IM ENTSTEHEN
Missionsdirektor Roger Zieger berichtet
von einem Treffen in Chemnitz (Aus dem
Missionsblatt Nr. 2 Feb März 2019)
Drei Teilnehmer des Gesprächs: (von
links) Carl Cecil, Ulrich Schröder,
Hugo Gevers

dass es Mission unter Flüchtlingen in Berlin-Steglitz gibt und seit Jahren
auch eine Missionsarbeit der LKM in Leipzig, dürfte den meisten von
Ihnen bekannt sein. Aber wussten Sie auch, dass es seit einigen Jahren
regelmäßig Gottesdienste und Unterricht in Chemnitz gibt? Am Sonntag,
dem 13. Januar, bin ich zu einem Treffen nach Chemnitz gefahren. Im
Anschluss an den Gottesdienst in einem angemieteten Gottesdienstraum,
bei dem rund 40 Personen anwesend waren, sollte es um die weitere
Arbeit an diesem Ort gehen. Pastor Matthias Tepper aus Plauen hielt
den Gottesdienst, der auf Persisch und Deutsch gefeiert wurde. Sofort
aufgefallen ist mir, dass neben Männern hier in Chemnitz auch viele
Kinder und Frauen mit von der Partie waren. Lesungen und einige Lieder
wurden auf Persisch gelesen und gesungen, manche Teile der Liturgie
waren Deutsch. Bei allem war deutlich zu merken: Dies ist nicht nur eine
einmalige Veranstaltung, sondern die Menschen beginnen, sich zu Hause
zu fühlen. Nach dem Gottesdienst trafen wir uns zu
einem Gespräch, um – wie oben gesagt – über die zukünftige Arbeit zu
beraten. Wir, damit meine ich sowohl vier Personen, die an der
beginnenden Gemeinde in Chemnitz mitarbeiten: Pastor Stefan Dittmer
(Dresden), Ulrich Schröder (Dresden), das Ehepaar Carl und Karen
Cecil (Volontäre aus den USA, Dresden) als auch Pastor Matthias
Tepper (Plauen), Missionar Hugo Gevers (Leipzig), Frau Deirdre
Christiansen (Volontärin aus den USA, Leipzig), Deaconess Kim
Bueltmann (Mitarbeiterin aus den USA, Leipzig) und ich.
kann, sind an diesem Projekt viele einzelne Personen
beteiligt, was eine genaue Koordination notwendig macht. Auch war es
allen wichtig zu erfahren und mitzuteilen, wie sie und andere die
Missionsarbeit in Chemnitz einschätzen. Besonders wichtig war es
natürlich zu hören, wie die Migranten, um die es in diesem Projekt geht,
selbst Gottesdienste und Unterricht erleben, ob sie Änderungen wünschen
und wo sie den eingeschlagenen Weg als gut und hilfreich empfinden.
zweistündigen Gespräch wurde deutlich, dass hier in Chemnitz
die missionarische Arbeit gut angenommen wird. Die Art und Weise der
bisherigen Arbeit soll, auf dem Hintergrund dieses Gespräches, auch in
der Zukunft fortgesetzt werden. Wie eigentlich immer nach einem
Besuch
in einem Missionsprojekt, bin ich mit gemischten Gefühlen nach Hause
gefahren. Auf der einen Seite voller Dankbarkeit über das, was ich
erleben durfte: Menschen, die das Evangelium freudig aufnehmen;
Mitarbeiter, Pastoren und Ehrenamtliche, die sich weit über das
Erwartbare engagieren (sowohl das Ehepaar Cecil als auch Frau
Christiansen arbeiten völlig ohne Bezahlung, nur aus ihren eigenen

Mitteln, allein darum, weil sie ihren Glauben mit anderen Menschen teilen
möchten) – auf der anderen Seite ein wenig ratlos, weil ich wieder
gesehen habe, was alles möglich wäre, wenn mehr Mittel da wären.

VORAUSSCHAU
Gemeinsame Gottesdienste im Monat Februar/März
Deutsche Gottesdienste feiern wir sonntäglich um 09h30 in der
Lukaskirche. Persische Gottesdienste um 11h30 in der Lukaskirche. In
Februar/ März feiern wir gemeinsame persisch/deutsche Gottesdienste an
folgenden Tagen: 17.02.19 um 09h30: Und am 10.03.19 um 09h30 mit
anschließende Gemeindeversammlung
Passionsgottesdienste: Ab 6. März 2019 werden wir jeweils um 19h00
einen Passionsgottesdienst auf persisch und deutsch in der Lukaskirche
feiern.
Leipziger Büchermesse: Wieder laden wir ganz herzlich anlässlich der
Leipziger Büchermesse ein. Herr Moritz Nestor wird am 21.03.19 um
19h00 zum Thema „Vertrauen geben können in unserer Zeit" referieren.
Am darauffolgenden Tag laden wir zu einem Seminar in der Brücke ein.
Ab 10h bis zum Mittag laden wir Brückemitarbeiter und Gemeinde zu
einem Seminar ein: „Gemeinsame Wegstrecke gehen“ Ab nachmittags
werden nur die Mitarbeiter der Brücke zusammen mit Herrn Nestor über
unsere Arbeit reflektieren.
Stadtteilfest: Am 11. Mai ab 10h00 laden wir wieder zum Stadtteilfest
ein. Flohmarkt, Trommelaktion, Musik, Radtaxi, sind u.a. Teil des
Programms.
Persisches Nou Ruz Fest: Am 23.0319 ab 19h wird zum persischen
Nou Ruz Fest eingeladen. Die Adresse ist: Brandenburgerstr. 2 04103
Leipzig. Karten können bei Nachfrage über die Brücke erworben werden.

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.

جمعیت کلیسا ایجاد شده است.
 ،Roger Ziegerمدیر عامل ماموریت ،از جلسه در  Chemnitzگزارش می دهد (از دفتر
ماموریت شماره  2فوریه مارس )2019
سه نفر از این گفتگو( :از سمت چپ) Hugo Gevers, Ulrich Schröder, ،Karl Cecil
همه انسان ها می دانستند کار در میان پناهندگان در برلین  Steglitz -وجود دارد و برای سال ها
نیز یک کار مسیحی در الیپزیگ هم وجود دارد .اما شما همچنین می دانید که از چندین سال
اخیر در کمنیتس خدمات و درس های منظم کلیسا وجود داشته است؟ در یکشنبه 13 ،ژانویه ،من
به یک جلسه در کمنیتس رفته بودم .پس از مراسم در یک اتاق عبادت اجاره شده ،که در آن
حدود  40نفر حضور داشتند ،باید به کار بیشتر در این محل برسد .کشیش Matthias Tepper
از  Plauenعبادت را که در فارسی و آلمانی جشن گرفته شد برگزار کرد .بالفاصله متوجه شدم
که عالوه بر مردان در اینجا بسیاری از کودکان و زنان نیز درگیر بودند .خواندن و برخی از
آهنگ ها به زبان فارسی وجود دارد ،و برخی از بخش های مذهبی آلمانی بودند .یک چیز روشن
بود :این فقط رویداد نیست ،اما مردم شروع به احساس در خانه می کنند .بعد از عبادت ما
مالقات کردیم
گفتگو در مورد کا ر آتی بود .افراد زیر در گفتگو شرکت کردند :کشیش Stefan Dittmer
(درسدن)(Ulrich SChroeder ،درسدن) ،زن و شوهر ( Karl Karin Cecilداوطلبان از
ایاالت متحده آمریکا ،درسدن) و همچنین کشیش ( Matthias Tepperپالون) ،ماموریت Hugo
( Geversالیپزیگ)  ،خانم ( Deirdre Christiansenداوطلب از ایاالت متحده آمریکا،
الیپزیک)( Kim Bültmann ،کارمند از ایاالت متحده آمریکا ،الیپزیگ) و من .همانطور که
می بینید ،بسیاری از افراد در این پروژه دخالت دارند و این امر مستلزم هماهنگی دقیق است.
همچنین برای همه اهمیت داشت که یاد بگیرند و به اشتراک گذاشتند که چگونه آنها و دیگران کار
مسیحی را در  Chemnitzارزیابی می کنند .مطمئنا ،مهم است بدانیم که چگونه مهاجران درگیر
در این پروژه چه احساسی دارند که هم پرستش و تدریس را تجربه می کنند ،آیا آنها تغییرات
را می خواهند ،و آنها مسیری را که در آن قرار گرقته اند را مفید می بینند؟ .دو ساعت مکالمه
روشن شد که در اینجا در  ،Chemnitzکار مسیحی به خوبی پذیرفته شده است .راه کار قبلی باید
در آینده در برابر این گفتگو ادامه یابد .همانطور که همیشه پس از یک بازدید در یک پروژه
مأموریت ،من با احساسات مخلوط به خانه رفتم .از یک طرف ،با تشکر از آنچه که من تجربه
کردم :افرادی که از انجیل با شادی لذت می برند؛ کارکنان ،کشیشان و داوطلبان که بسیار فراتر
از آنچه که انتظار می رود (همکاران  Cecilو همکاران خانم کریستینسن به طور کامل پرداخت
نمی شوند ،صرفا از منابع خودشان صرفا به خاطر این است که می خواهند ایمان خود را با
دیگران به اشتراک بگذارند)  -از سوی دیگر کمی غمگین بودم ،زیرا دوباره دیده ام ،اگر بودجه
بیشتری وجود داشته باشد ،امکان بیشتر ممکن خواهد شد.
این فرمول یک اتهام سیاسی است که پرونده های درخواست پناهجویان قانون را نقض می کنند.
من مخالف هستم :محتوای اساسی دولت و قانون اساسی ما این است که هرکس اجازه دسترسی به
دادگاه ها را دارد تا حقوق آنها بررسی و اجرا شود .بنابراین ،من می خواهم که درBrücke
مقامات و نامه های وکیل ,همراه با قرار مالقات با مقامات و یا در دادگاه می شود .پیشنهاد من به

لطفا درک کنید که من به هیچ وجه پاسخ همه سواالت را پیدا نمی کنم ،اما باید زمان داشته باشم
برای پاسخ به شما .همچنین توصیه های من غیرالزامی است و شما باید توجه داشته باشید که
من یک وکیل نیستم که به طور کامل آموزش داده یا مجاز به نمایندگی از شما باشد .متاسفانه ،من
فارسی را بلد نیستم ،بنابراین به کسی برای ترجمه نیاز دارم باشم .من هر روز چهارشنبه از
ساعت  ۳بعد از ظهر در  Brückeهستم و خوشحال می شوم اگر با من صحبت کنید!
ساعت هنر با DEIRDE CHRISTIANSEN
متاسفانه ،Magdalena KÜttner ،همکار قدیمی ما،
مجبور شد از ما خداحافظی کند .بنابراین یکی از
بزرگترین نگرانی ما کالس هنری بود که او ایجاد کرده
بود .یک بار در هفته مردم در زمینه های بسیار
متفاوتی می توانند دیدار کنند و هم نقاشی را بکشند که
از درونشان بر آمده است .این ساعت خیلی خوب بود .و
شرکت کنندگان همه با نگرانی بزرگ پرسیدند ،چه
اتفاقی افتاده است .اکنون راه حل پیدا شده است.
 Deirdre Christiansenاکنون این درس را اداره می کند .او مانند  ،Magdalenaطراح
گرافیک آموزش دیده نیست ،اما مهارت های شخصی خود را به ارمغان می آورد .عالوه بر
نقاشی ،او همچنین از ایده های خالق دیگر برای روشن شدن استفاده می کند .به این ترتیب است
که کالس هنر یک تجربه یاد جدید گرفت .ما صمیمانه از شما دعوت می کنیم :هر پنجشنبه از
ساعت  15بعد از ظهر در .Brücke
یک روز من شاهد آسیب بزرگی بودم که از قابلمه تحت فشار(دزودپز ) اتفاق افتاد .قابلمه کل
آشپزخانه را خراب کرد .خدا را شکر نگهبان قابلمه در آن زمان حضور نداشت .با حضورش او
قطعا از آن بحران اسیب می دید .گاهی اوقات احساس می کنم که دنیای ما مثل یک رودپز است.
در ابتدا گرمتر و گرمتر می شود؛ بعد ،یک حرکت کوچک و شیب نشان می دهد که نیروی
بزرگ زیر سطح است .و سپس تمام قابلمه به طور خطرناک از طرفی به طرف دیگر حرکت
همکاری با Leipzig Youth OPERA
از چند هفته گذشته بود که  Edward Caswellبه دیدن ما آمد .مشارکت او همیشه با برخی از
تمرینات موسیقی آغاز می شود و در چند دقیقه او کودکان را به آواز شاد می آورد .این آغاز یک
پروژه بزرگتر است Youth Opera Leipzig .اپرای کودکان توسط Benjamin Britten
" "Noye's Fluddeدر تابستان سال  2019اجرا خواهد شد .برای این بر نامه کودکان از
 Volkmarsdorfبا بچه های دیگر از الیپزیگ دعوت شده اند .چیز خاصی در مورد عملکرد این
خواهد بود که افراد عادی با نوازندگان حرفه ای کار خواهند کرد .سه هفته آخر تعطیالت تابستانی
به این عملکرد اختصاص خواهد یافت .چه کسی می خواهد شرکت کند هر کس تمایل دارد می
تواند هر سه شنبه در ساعت  16:30در پل با ما مالقات کند.
می کند ،تا زمانی که آن در نهایت منفجر شود و باعث آسیب بزرگ شود ... .شما می توانید این

داغ شدن را احساس کنید .تغییر آب و هوا و اخبار بسیار سنگین در مورد کمآبی از یک طرف و
سیل را از طرف می بینیم .مشکل سیاسی گزشته هم دوباره ظهور کرده است .در چنین
شرایطی ،انسان ها به پیام شبه علمی اعتقاد دارند و مردم به این پیام ها هدایت می شوند .ما می
توانیم پایان این اتفاق را در بسیاری از تاریخ بشر ببینیم .از اول آتش شعله درخشان می گیرد و
آتش به جهنم تغییر کرد .چه می توانم علیه این داستان بد انجام دهیم؟ پولس از وزنه ای که االن
نامرئی است سخن می گوید .او فقط حقیقت خدا را در برابر بسیاری از چیزهای این جهان نگه
می دارد .از زمان آدم و حوا ،دروغگویی ،ابزار مورد عالقه شیطان بوده است .متاسفانه،
دروغگو در پوشش بسته شده است ،به طوری که اکثر مردم توسط او متقاعد می شوند .اما دروغ
حقیقت را تنها می توان با حقیقت مخالفت کرد .اگر ما از حقیقت صحبت کنیم ،پس می توانیم آن
را با خود خداوند پیدا کنیم .همانطور که شیطان پدر تمام دروغ ها است ،خدا چیزی جز حقیقت
ندارد .ما مسیحیان نباید وانمود کنیم که ما همه چیز را بهتر از دیگران درک می کنیم .در نهایت،
ما نیز نمی توانیم به مسائل پیچیده در کل دنیا پاسخ دهیم .اما ما همیشه باید بتوانیم خود را با خدا
تنظیم کنیم و زیر نورش قرار گیریم .به هر حال ،دیر یا زود واقعیت ما آشکار می شود و با تمام
تناقضاتی که با حقیقت خدا داشتیم روبرو می شویم .در این زمان زندگی ما شبیه شاگردان در
دریای طوفانی است .ما چیزی جز بدبختی در اطراف نمی بینیم .و عیسی برای ما نامرئی است.
در مورد نیاز ما ،ما به عیسی می گوییم" :چرا شما هیچ کاری انجام نمی دهید؟" "آیا نمی بینید که
ما زیر فشار هستیم؟" و سپس عیسی مسیح می آید .با قدرت ،او آرام و صلح آمیز می آیید ،ما در
نهایت آن را درک می کنیم .او تمام وقت دور از ما نبود.
کارمند جدید در “" Brücke
نام من لیزا است ،من  ۲۵ساله هستم و دانشجوی حقوق
هستم .هنگامی که برای نخستین بار در یک جشنواره ی
مسیحی در باره  Brückeشنیدم ،زیر استرس برای
آمادگی امتحانم افتادم و در آن زمان نمیتوانم زمانی برای
کمک کردن پیدا کنم .سال گذشته من با موفقیت امتحانات
Lisa
را گذراندم و متوجه شدم که  Brückeنیاز به پشتیبانی
سمت راست
قانونی دارد .در طول تحصیالت من و همچنین در شغل
های نیمه وقت در وقت دانشجویی ،من بر روی موضوع حقوق محیط زیست متمرکز شدم ،زیرا
حفظ خلقت خدا را یکی از نگرانی های فوری امروز ما می دانم .حق پناهندگی در مطالعات من
وجود ندارد ،اما مقابله رسانه ای با مقررات پناهندگی که من دنبال می کردم ،وجود داشت .به
تازگی ،اصطالح "صنعت ضد اخراج از کشور" به عنوان کالم مزخرف در سال  2019برگزیده
شده است .حضور داشته باشم و از
مسائل قانونی شما حمایت کنم .برای مثال این مربوط به توضیحات روش های پناهندگی
محدود نیست ،اما من همچنین می توانم در مشکالت (قانونی) زندگی روزمره (برنامه ،جستجوی
مسکن و غیره) کمک کنم.

کتابچه شماره یک سال ۲۰۱۹

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

هنگامی که فشار بر زندگی ما افزایش می یابد ،شما
آن را در درون جان احساس می کنید .شما می
توانید فقط تا حدی قدرت خود را تجربه کنید .پس از
آن می شکنید .مردم با استراتژی های مختلفی با
چنین فشارها مقابله و برخورد می کنند .بعضی ها
سعی می کنند چهره خوبی از خود نشان بدهند  ...با
توجه به شعار" :فقط مهم است که کسی چیزی
متوجه نشود و توجه خارجی را جلب کند ".بعضی
از آنها سعی می کنند بیشتر تالش بکنند .با توجه به
شعار" :اگر فشار افزایش یابد ،ما حتی بیشتر مبارزه
می کنیم ".دیگران دقیقا بر عکس کار می کنند و
تسلیم می شوند .پولس یک پیشنهاد متفاوت در
برابر فشارانچام داد .تحمل او وزنش بسیار قوی
تر از فشار دنیا بود .قدرت پولس از جانب خداست
و در زندگی شخصی ما کار می کند .به این تربیب
ما می توانیم اینجا و اکنون آزاد باشیم.

DIE BRÜCKE

به عقیدهٔ من درد و رنج كنونی ما ابدا ً با جاللی كه
در آینده برای ما ظاهر میشود ،قابل مقایسه نیست
(رومیان ) ۱۸ ، ۸
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