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Geht und verkündet: Das Himmelreich ist
nahe.. (Matthäus 10, 7)

Eine Familie der San besuchte vor einiger
Zeit Deutschland. (Die San sind sogenannte
Buschmänner, die im südlichen Afrika wenig
Kontakt mit der industriellen Welt haben)
Ihre Fragen an unseren Lebensstil ist
aufschlussreich. Es fällt ihnen vor allen
Dingen auf, dass die Europäer immer sehr
viel arbeiten. Sie vermuten deshalb, dass
Europäer wohl nicht lange leben, weil sie
ausgepowert sind. Einmal sahen sie einen
Betrunkenen auf der Straße liegen. Mit
Bedauern kommentieren sie: „Der hat sich
wohl tot gearbeitet.“ Für manche Menschen
in Deutschland ist die Kirche ebenso fremd,
wie die Kultur der Deutschen für die San
fremd sein muss. Worum geht es denn
hauptsächlich bei euch in der Kirche? Das ist
die Frage, mit der wir uns beschäftigen.
Lesen sie in der Brücke, wie Amerikaner,
Iraner, Deutsche und Südafrikaner sich mit
dieser Frage beschäftigt haben.

Überall in Deutschland stehen prachtvolle Kirchen, die makellos in Stand
gehalten werden. Dazu gibt es sehr viele professionelle Menschen, die in
der Kirche arbeiten. Die meisten Pfarrer studieren sogar mehr als 7 Jahre
lang. Die Kirche hat also eine prachtvolle Infrastruktur und man könnte
meinen, dass es ihr gut geht. Stattdessen hört man aber eine traurige
Nachricht nach der anderen. Der Grund der ganzen Traurigkeit ist, dass
die Menschen nichts mehr mit der Kirche „am Hut haben“. Nach
Statistiken sind es etwa 660 000 Menschen im Jahr, die austreten. Man
kann also sagen, dass die Zahl der Austritte aus der Kirche so viele sind,
wie die Stadt Leipzig Einwohner hat. Das ist wahrlich keine gute
Nachricht. Was aber noch beunruhigender ist, ist dass die meisten
Christen, die regelmäßig in die Kirche gehen, auch keine Antworten bereit
haben: Wer kann denn schon in einfachen Sätzen erklären, warum er
oder sie in die Kirche geht? Und gewiss, wenn ich mich selbst an die Nase
fasse, ist es nicht so, dass ich selber an so manches andere denke, wenn
ich in der Kirche sitze? Wenn man jeden Menschen genau unter die Lupe
nehmen würde, würde man sehr bald merken, dass es überhaupt keinen
auf der ganzen Welt gibt, der oder die auf der Suche nach Gott ist! Im
Römerbrief Kapitel 3 summiert Paulus nüchtern: „Da ist keiner, der nach
Gott fragt.“ Wenn das alles so ist, wird die Frage um so dringender:
Warum denn in die Kirche gehen? Und warum auch noch dafür bezahlen?
Manchmal beobachte ich, wie Menschen mit einem guten Willen
krampfhaft versuchen, die Vorteile der Kirche zu verteidigen. Dann höre
ich solche Dinge wie: die Kirche ist ein Teil der deutschen Geschichte; die
Kirche hilft Armen; die Kirche schafft Gemeinschaft; die Kirche hilft
Menschen in psychischer Not. Aber ehrlich gesagt, diese ganzen
obengenannten Dinge tun andere Instanzen viel besser als die Kirche es
tut. Für die Wahrung der deutschen Geschichte gibt es Museen; für
Gemeinschaft gibt es den Sportverein; für Arme gibt es die Sozialhilfe
und bei psychischen Problemen kann der Psychologe viel besser helfen.
Ich frage noch einmal: Wozu denn das Ganze? Für die Antwort zu dieser
Frage, müssen wir unseren Gründer Jesus selbst fragen. Und da
beobachte ich, dass Jesus seine Jünger weder hinausschickt Psychologen
zu sein; noch sind sie geschickt worden, soziale Vereine zu gründen; und
schon gar nicht sind sie dazu da, das christliche Erbe zu wahren. Was sie
sollen ist einfach: Sie sollen hinausgehen und Gottes Wort sagen. Nichts
mehr und nichts weniger. Und daran entscheidet sich wirklich, ob wir
Kirche sind oder nicht. Wenn ich in die Kirche gehe, habe ich wirklich
nicht immer lautere Motive. Ich weiß aber, dass Gott mit mir dort redet.
Sein Wort ist das entscheidende! Ohne das Wort Gottes, wäre ich wie
Christiano Ronaldo ohne Fußball. Aber mit Gottes Wort nimmt Gott mich
in seinen Schutz. Seine Augen sind größer als meine Augen; Seine

Motivation ist rein und ungetrübt; seine Liebe dringt in mein Herz hinein
und ich weiß, dass ich hier sicher aufgehoben bin. Denn Gott selbst hat
mir versprochen, dass er mir dort nahe ist, wo sein Wort verkündigt wird.
Deshalb hat Jesus seinen Jüngern nichts anderes gesagt als nur dieses:
Sagt es anderen weiter. Gott hat durch Jesus Heil geschaffen. Gott stellt
die Gemeinschaft zwischen sich und uns Menschen durch Jesus wieder
her. Und dazu gebraucht er ganz normale Menschen, wie dich und mich.
Deshalb genau wie Jesus gesagt hat: Nur weitersagen.
Unterstützung für die Brücke
In den letzten Monaten gab
es aus ganz
unterschiedlichen
Richtungen Unterstützung
für die Brücke.
Überraschend meldete sich
Frau Barbara Lux aus der
St. Michaelisgemeinde
Kaiserslautern. Ihre Tochter
Most Ministries
Carina und ihr Ehemann
konnten auch kurz
vorbeischauen. Ebenso konnte Johannes Achenbach uns 3 Wochen lang
begleiten. Johannes Achenbach ist Vikar der Immanuelsgemeinde in Groß
Oesingen. Sein missionarisch-diakonisches Praktikum hat er dann bei uns
gemacht. Eine Gruppe von „Most Ministries“ aus unserer Schwesterkirche
LCMS (Missouri Synod) kam vom 14. Juni bis zum 23. Juni zu uns. In
dieser Zeit hatten wir ohnehin Stadtteilfest am 22. Juni und
Parkgottesdienst am 23. Juni eingeplant. Die etwa 11 Leute aus Most
Ministries waren eine große Unterstützung. Vielen Dank an Most
Ministries. Unser Dank gilt auch Barbara Lux mit Familie, wie auch
Johannes Achenbach. Ein Bericht über den Aufenthalt von Most Ministries
kann man hier lesen: https://missiongermany2019.home.blog/.
Noahs Arche von Benjamin Britten auf 11 Juli 2020 verlegt
Die Oper von Noahs Arche wird nicht mehr in diesem Jahr stattfinden.
Dieselbe wird aber am 11. Juli 2020 stattfinden. Dazu haben wir einen
starken Unterstützer mit der August Bebel Schule gefunden. Edward
Caswell wird im Jahr 2020 regelmäßig den Musikunterricht leiten. Dazu
wird auch eine Grafikerin die Kostüme mit den Kindern gestalten. Zwei
Wochen vor der Oper werden dann etwa 100 Kinder jeden Tag in der
Lukaskirche proben. Ich sehe schon, wie wir dann starke helfende Hände
brauchen werden.

Stadtteilfest und Parkgottesdienst

Kunstprojekt mit „Facepainting

Parkgottesdienst im Rabet
Schwungtuch Aktion

Inzwischen sind unsere
Stadtteilfeste ein Teil des
Jahresprogramms geworden. Beim
Stadtteilfest laden wir Nachbarn
ein, mit uns zu feiern. Wir haben
diverse Projekte, wie Trommeln,
Musizieren, Radtaxi oder Jonglieren
im Programm. Dabei ist natürlich
klar, dass die Lukaskirche in der
ganzen Zeit geöffnet bleibt.
Jonglieren für die Zukunft
Menschen werden am Schluss des
Tages zu einem Abschlussgebet eingeladen. In diesem Jahr luden wir
auch zum Parkgottesdienst im Rabet ein. (Der Rabetpark befindet sich
etwa 100m weiter).
Gemeinsame Gottesdienste im Monat Juli/August
Am 14.07.2019 findet ein gemeinsamer Gottesdienst (persisch-deutsch)

statt. Dieser Gottesdienst beginnt um 11h00. Wir laden aber herzlich zu
einem Frühstück ab 09h00 ein. An diesem Tage findet kein persischer
Gottesdienst um 11h30 statt.
Persische Arbeitsgruppe
Von Mittwoch, dem 5. Juni bis Samstag dem 8. Juni haben wir Mitarbeiter
der Brücke uns im Missionshaus Bleckmar getroffen. Da wir den
dringenden Bedarf sehen, enger mit anderen Gemeinden
zusammenzuarbeiten, haben wir auch Marko und Siiri Turunen aus der
Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz und auch Knud Skov aus unserer
Schwesterkirche aus Dänemark eingeladen. Wir haben ausführlich über
persische Übersetzungsarbeiten beraten. Aus den wenigen Tagen in
Bleckmar wurde eine intensive Zusammenarbeit und ein ambitioniertes
Ziel wurde ausgesprochen. Wir wollen versuchen, möglichst einheitliche
liturgische Elemente für den persischen Gottesdienst zu verwenden.
Deshalb haben wir sowohl über den Stil der persischen kirchlichen Musik
als auch dessen Inhalt beraten. Nicht zuletzt haben wir auch Lieder und
Elemente der Liturgie noch einmal miteinander studiert und korrigiert.
Die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben, ist durchaus vergleichbar
mit anderen Missionsprojekten, die weltweit geschehen. Das Ziel ist es,
das Evangelium in der jeweiligen Sprache und Kultur der Menschen zu
verkündigen. Besonders interessant ist die persische Kultur weil das
Christentum der ersten Zeit durchaus sehr weit in derselben Kultur
verbreitet war. Deshalb gibt es auch Elemente aus der persischen
Dichtung, die wir im Liedgut und in der Verkündigung nicht nur als
Brückenschlag sondern auch als Wiederentdeckung des Evangeliums
definieren können. Es ist sehr erfreulich, dass sich dieses Team
zusammengefunden hat. Das nächste Treffen steht bereits fest und wird
dann in Berlin sein.

Andachtsbuch auf
persisch

Durch das Tal des Baka gehen
Im Psalm 84,7 beschreibt der Psalmist die Reise der
Israeliten als eine Reise durch das Tränental Baka.
Die damaligen Israeliten hatten eine ganz schwere
Reise nach Jerusalem. Das dürre Bakatal hatte kein
Wasser und kein Leben. Aber die Israeliten haben die
Reise dennoch auf sich genommen, denn sie wussten
ihr Leid, wird sich in Freude verwandeln.
Ein ehemaliger Muslime beschreibt genau diesen Text
um das Schicksal der konvertierten Muslime zu
beschreiben. Auf hebräisch heisst Baka auch Mekka.

So beschreibt derselbe ehemaliger Muslime, seinen Weg vom Islam zum
Christentum als einen Weg durchs Bakatal: „Wir müssen viel Leiden und
sowohl die Dürre der eigenen Zweifel als auch die Ablehnung von unseren
Familien ertragen. Manchmal müssen wir sogar den Tod ertragen. Aber
wir wissen, dass unsere Traurigkeit für die nachfolgenden Generationen in
Freude verwandeln wird.“ Welch ein wunderbares Zeugnis dieser Mann für
uns alle hat! Ich selbst wurde als Kind getauft. Generationen vor mir
mussten durch ähnliche Tränentäler gehen. Sie mussten Traurigkeit und
Zweifel durchleiden. Sogar Verfolgung. Aber sie haben die Frohe
Botschaft des Evangeliums weitergetragen. Denn sie wussten, dass sich
die Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Wie traurig, dass unsere
Generation eben diesen Glauben, den sie kostenlos empfangen hat,
wegwerfen will. Für jede Wanderung durchs dürre Tal brauchen wir den
Gottesdienst und das Heilige Abendmahl. Wir brauchen aber auch tägliche
Unterstützung und Gebet. Für genau diesen Zweck wurde das persische
Andachtsbuch übersetzt und zur Verfügung gestellt. Es gibt zwei
Ausgaben von eben diesem Andachtsbuch, das in Norwegen vom Pfarrer
Hans Nissen geschrieben wurde und in der dortigen Kirche ins Persische
übersetzt wurde. Die erste Ausgabe ist von Januar bis Juni. Die zweite
Ausgabe von Juli bis Dezember. Beide Ausgaben können bei der Brücke
bestellt oder abgeholt werden. Es gibt ebenfalls persische Predigten, die
wöchentlich als Audiodatei oder als Text hier heruntergeladen werden
können:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigten.php
Literatur, die bisher gedruckt wurde, kann hier gesehen werden:

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

Alles wurde durch Lutheran Heritage Foundation kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Abschied von Deirdre Christiansen und ihrem Sohn Tamish

Abschied Deirdre Christiansen (mitte), Kim
Bültmann (rechts) Hugo Gevers (links)

Deirdre und Tamish haben uns 18
Monate in Leipzig begleitet und
unterstützt. Beide haben uns in ihrer
netten Weise mit tatkräftiger Hilfe
unterstützt, wo sie konnten. Tamish ist
zum Studium nach USA zurückgekehrt.
Deirdre wird ihre erkrankte Mutter
zunächst versorgen. Für manche
unserer Besucher, war Deirdre als
unsere lieben Oma bekannt. Wir
wünschen beiden Tamish und Deirdre
viel Segen für die Zukunft!

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.

جشنواره منطقه و مراسم در پارک

در تاریخ  ۰۱۹ / ۷ /۱۴خدمات مشترک (فارسی و
آلمانی) وجود خواهد داشت .این مراسم از ساعت 11:00
شروع می شود .از ساعت  09:00با صبحانه شروع می
کنیم .در روز  ۱۱و  ۱۸اوت  ،عبادت فارسی نخواهیم
داشت.
گروه کاری فارسی
از چهارشنبه ۵،ژوئن تا شنبه ۸،ژوئن ،ما با کارکنان پل
در مأموریت خانه  Bleckmarمالقات کردیم .با دیدن نیاز
فوری به همکاری نزدیک با سایر جوامع ،ما همچنین
مارکو و سیری تورونن از کلیسای تثلیث در برلین و
 Knud Skovاز کلیسای خواهرمان در دانمارک دعوت
کردیم .ما در مورد کار ترجمه فارسی به طور مفصل
بحث کرده ایم .چند روز در  Bleckmarهمکاری
کردیم .ما می خواهیم سعی کنیم از سرودهای پرستشی
هماهنگ برای عبادت فارسی یکپارچه کنیم .بنابراین ،ما
در مورد هر دو سبک موسیقی کلیسای فارسی و محتوای
آن بحث کردیم .آخرین باری نیست که ما نیز ترانه ها و
متن را مطالعه و اصالح کردیم .کار ما برنامه ریزی شده
است کامال شبیه به پروژه های دیگر مأموریت اتفاق می
مراسم در پارک
افتد و در سراسر جهان مفید است .هدف این است که
انجیل را در زبان و فرهنگ مردم اعالم کنیم .فرهنگ فارسی به ویژه جالب توجه است ،زیرا مسیحیت در اولین
زمان کلیسا در فرهنگ یکسان گسترده بود .به همین دلیل نیز عناصر شعر فارسی وجود دارد که ما می توانیم در
آهنگ و اعالم نه تنها به عنوان یک خط ردیفی ،بلکه همچنین به عنوان کشف مجدد انجیل تعریف کنیم .بسیار
خوشحالیم که این تیم با هم متحد شده است .جلسه بعدی در حال حاضر برنامه ریزی شده و در برلین برگزار خواهد
شد.

خداحافظی با  Deirdre Christiansenو پسرش Damish
 Deirdreو  Tamishما را به مدت  ۱۸ماه در الیپزیگ حمایت کردند .هر دو در راه خوبی با کمک پر انرژی در
اینجا بودند Tamish .بازگشت به آمریكا تا تحصیالت خود
را ادامه دهد Deirdre .برای اولین بار از مادر بیمار خود
مراقبت می کند .برای برخی از بازدید کنندگان ماDeirdre ،
به عنوان مادربزرگ عزیز ما شناخته شد .ما آرزو می کنیم
هر دو در آینده خوشبخت باشند!
خدمات مشترک در ماه ژوئیه  /اوت
در تاریخ  ۰۱۹ / ۷ /۱۴خدمات مشترک (فارسی و
آلمانی) وجود خواهد داشت .این مراسم از ساعت 11:00
شروع می شود .از ساعت  09:00با صبحانه شروع می
کنیم .در روز  ۱۱و  ۱۸اوت  ،عبادت فارسی نخواهیم
داشت.

در راه دره بکا
در مزامیر  ،۷ :۸۴در عهد عتیق سفرکننده اسرائیل به عنوان یک سفر از طریق اشک دره باکا توصیف می کنند.
سپس اسرائیلی ها سفر بسیار دشوار به اورشلیم داشتند .سفری خشک و بدون سر زندگی بود .با این حال اسرائیل
سفر را انجام داده است ،زیرا آنها می دانند ،سفر به شادی تبدیل خواهند شد .مسلمان سابق دقیقا این متن را توصیف
می کند تا سرنوشت مسلمانانی را که مسیحی شدهاند ،شرح دهند .در زبان عبری ،باکا نیز مکه نامیده می شود.
بنابراین ،همان مسلمان سابق مسیر خود را از اسالم به مسیحیت به عنوان یک مسیر از طریق دره باکا شرح می
دهد" :ما باید رنج زیادی و تردیدها و طرد شدن خانواده هایمان را تحمل کنیم .گاهی اوقات ما حتی باید مرگ را
تحمل کنیم .اما ما می دانیم که غم ما برای نسل های آینده به شادی تبدیل خواهد شد.
"شهادت فوق العاده این مرد برای همه ما است! من خودم به عنوان یک کودک
تعمید گرفتم .نسل های قبل از من مجبور بودند از طریق اشک به مسیحیت رسند.
آنها مجبور بودند غم و اندوه را تحمل کنند .اما آنها خبر خوبی از انجیل را انجام
داده اند .از آنجا که آنها می دانستند که غم به شادی تبدیل خواهد شد .غم انگیز است
که نسل ما فقط این باور را که آن را به صورت رایگان دریافت کرده اند دور
انداخته است .برای هر سفر از طریق دره خشک ،ما به عبادت و شام مقدس
احتیاج داریم .اما ما همچنین به حمایت روزانه و نماز نیاز داریم .برای این منظور،
کتاب دعا فارسی ترجمه و آماده شده است .دو نسخه از این کتاب مذهبی که در
نروژ توسط هانس نیسان وجود دارد و در کلیسای محلی به فارسی ترجمه شده
است .اولین شماره از ژانویه تا ژوئن است .شماره دوم از ژوئیه تا دسامبر است.
هر دو کتاب را می توان در  Brückeسفارش داد .همچنین موعظه های فارسی
وجود دارد که می تواند به صورت یک فایل صوتی یا متن به صورت هفتگی
دانلود شود:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigten.php
ادبیات که تا کنون چاپ شده است ،در اینجا دیده می شود:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/literatur.php
همه این کتاب به صورت رایگان هستند .همانطور که توسط بنیاد لوتاری میراث ارائه شده است.
حمایت از جهات مختلفی
در ماه های گذشته Brücke ،از جهات
مختلفی حمایت ده است .خانم باربارا
لوکس از St. Michaelisgemeinde
 Kaiserslauternداوطلبانه ما را کمک
کرد .دخترش کارینا و همسرش نیز آمدند.
به همین ترتیب ،یوهانس آچنباخ قادر به
همراهی ما در طول  3هفته بود .جوهانس
آچنباخ از کلیسا ی امانوئل در گراس
اویزینگن است .او سپس به عنوان دانشجوی
کشیشی کارآموزی مسیحی را با ما انجام
Most Ministries
داد .گروهی از "آمریکا " از کلیسای خواهر
ما ( LCMSشورای میسوری) از  ۱۴ژوئن تا  ۲۳ژوئن با ما بودند و کمک کردند.
در طول این مدت ،جشن شهر در  ۲۲ژوئن بود و مراسم پارک در  ۲۳ژوئن برنامه ریزی شده بود .تقریبا  ۱۱نفر
از آمریکا حمایت زیادی کردند .تشکر می کنیم ! همچنین از دیگر افراد تشکر می کنم! گزارش می توانید در
اینجا بخوانید./https://missiongermany2019.home.blog :

در همه جای آلمان کلیساهای باشکوه هستند که بی نظیر نگهداری می شوند .بسیاری از افراد حرفه ای هم در کلیسا
کار می کنند .اکثر کشیشها بیش از  7سال مطالعه می کنند .بنابراین کلیسا دارای یک زیرساخت خوب است .و می
توانید فکر کنید حال کلیسا کامالً خوب است .لیکن حال کلیسا کامآل خراب است .و هر روز در حال وخیم تر شرن
است .دلیل این بحران این است که مردم دیگر هیچ ارتباطی با کلیسا ندارند .طبق آمارها ،حدود  660هزار نفر
ساالنه در آلمان کلیسا را ترک کرده اند .بنابراین می توان گفت که تعداد افرادی که از کلیسا خارج می شوند اندازه
جمعیت ساکنان شهر الیپزیگ است .در واقعا خبر خوبی نیست .حتی ناراحت تر کننده این است که اکثر مسیحیانی
که به طور مرتب به کلیسا می روند ،هیچ پاسخی در مورد این بحران ندارند :چه کسی می تواند با کالم ساده
توضیح دهد چرا او به کلیسا می رود؟ و مطمئنا ،اگر از خودم بپرسم ،چرا به کلیسا می روم؟ آیا این درست نیست
که من در مورد کلیه چیزهای دیگر فکر می کنم در هنگامی من در کلیسا هستم؟ اگر شما از هر فردی به طور دقیق
پرسید ,انگیزه ی او برای رفتن به کلیسا چیست ،شما به زودی خواهید فهمید که هیچ کس در جهان نیست که واقعا
در جستجوی خدا باشد .در فصل رومیان  ، ۱۱ ,۳پولس نتیجه می گیرد " :هیچکس جویای خدا نیست".
اگر هم این چنین باشد ،پرسش این می باشد فوری :چرا به کلیسا می روید؟ و چرا برای آن هزینه پرداخت می کنید؟
گاهی اوقات افرادی که عقیده خوب با اشتباه از کلیسا دفاع می کنند .سپس چنین چیزهایی را می شنوم :کلیسا
بخشی از تاریخ آلمان است؛ کلیسا به مردم فقیر کمک دارند؛ کلیسا جامعه را ایجاد می کند یا کلیسا به افرادی که
مشکلی روحی دارند کمک می کند .اما صادقانه تمام این موارد می تواند با حرفه دیگری خیلی بهتر از کلیسا انجام
شود .برای حفظ کردن تاریخ و فرهنگ آلمان موزه ها وجود دارند؛ برای جامعه باشگاه ورزشی وجود دارد برای
فقرا ،کمک اجتماعی وجود دارد و برای مشکالت روانی ،روانشناس ها می توانند خیلی بهتر از کلیسا کمک کنند.
من دوباره می پرسم :چرا به کلیسا می روید؟ برای پاسخ به این سؤال ،باید از بنیانگذار خود کلیسا بپرسیم .این خود
عیسی است .و سپس مشاهده می کنیم که عیسی شاگردان خود را به نزد روانشناسان نمی فرستد؛ و هم چنین آنها را
به تیم ورزشی نفرستاده است؛ و قطعا آنها برای حفظ میراث مسیحی وجود ندارد .آنچه آنها باید انجام دهند واضح
است :آنها باید به بیرون بروند و کالم خدا را بگویند .هیچ چیز بیشتر و هیچ چیز کمتر .و این واقعا مهم است .کلیسا
رابطه با کالم عیسی دارد .آیا ما کلیسا هستیم یا نه؟ پاسخ این سؤال در کالم عیسی هست .وقتی به کلیسا می روم،
در واقعا همیشه انگیزهای بلندتری ندارم .اما من می دانم که خدا با من سخن می گوید .کلمه او نهایی است! بدون
کلمه خدا ،من مانند کریستیانو رونالدو بدون فوتبال هستم .اما با کالم خدا ،خدا من را حمایت می کند .چشمان او
بزرگتر از چشمان من است .انگیزه او خالص و بی نظیر است؛ عشق او به قلب من نفوذ می کند و من می دانم که
من در اینجا اهمیت دارم چون خدا به من قول داده است که او در جای نزدیک است که کالم او اعالم شده است .به
همین دلیل عیسی به شاگردانش چیزی جز این نگفت :کالم خدا را به دیگران اعالم کند! .خداوند ما را از طریق
عیسی نجات داد .خداوند ارتباطات خود و ما را از طریق عیسی بازیابی می کند .و او از افراد عادی مانند شما و من
استفاده می کند .به همین دلیل دقیقا همانطور که عیسی گفت :فقط به دیگران بگو.
اپرا از نوح توسط بنجامین بریتن به  ۱۱ژوئیه  ۲۰۲۰نقل مکان کرد
اپرای کشتی نوح در سال جاری برگزار نخواهد شد .همین اپرا در  ۱۱ژوئیه  ۲۰۲۰برگزار خواهد شد .برای این
که ما یک مدافع قوی با مدرسه  August Bebelپیدا کردیم .ادوارد کاوشول درس های موسیقی را به طور مرتب
در سال  ۲۰۲۰انجام خواهد داد .یک هنرمند گرافیک نیز لباس بچه ها را طراحی خواهد کرد .دو هفته قبل از اپرا،
حدود  ۱۰۰کودک روزانه در  Lukaskircheتمرین خواهند کرد .من می توانم ببینم که ما به کمک های قوی
احتیاج خواهیم داشت.

کتابچه شماره سوم سال ۲۰۱۹

DIE BRÜCKE

یک خانواده سان چندین سال پیش از آلمان دیدن کردند.
(سان به اصطالح قومی هستند که هیچ ارتباطی با
دنیای صنعتی ندارند .آنها در جنوب آفریقا زندگی می
کنند) واکنش آنها در مورد شیوه زندگی ما خیلی جالب
است .در نظر آنها اروپایی ها همیشه سخت کار می
کنند .بنابراین آنها نتیجه گرفتند که احتمل اروپایی ها
به مدت طوالنی زندگی نکنند زیرا آنها به دلیل کار زیاد
خسته شده اند .آنها یک بار یک مرد مست را دیدند که
در خیابان به خاوب رفته بود .با تشویش اظهار نظر
کردند" :او احتماال تا حد مرگ کار انجام داده است".
برای بعضی از مردم آلمان ،کلیسا همانند فرهنگ
خارجی شناخته می شود .مثل آلمان برای سان ها اینگونه
است .در کلیسا چه کار می کنید؟ و چرا؟ این سؤالی
است که ما با آن روبرو هستیم .ببینید چگونه آمریکایی
ها ،ایرانی ها ،آلمانی ها و آفریقای جنوبی ها به این
مسئله رسیدگی می کنند.

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

این پیام را موعظه کنید که پادشاهی
آسمان نزدیک شده است( ..متی ) ۷ ، ۱۰
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