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„ Denn Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mit ihm selber und
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu
und hat unter uns aufgerichtet das Wort
von der Versöhnung. ( 2. Korinther
5,19)

Die meisten Menschen freuen sich, wenn
zwei Menschen sich versöhnen. Irgendwie
berührt das unsere Seele. Sogar dann, wenn
wir nicht direkt beteiligt sind.
Und doch
gehört noch mehr zu diesem Wort als die
Versöhnung zweier Parteien. Eigentlich kann
man Jesu ganzes Leben hier auf der Welt mit
dem Wort Versöhnung zusammenfassen. Das
Wort Versöhnung ist somit auch die
Kernkompetenz der ganzen missionarischen
und kirchlichen Arbeit, die wir tun. Und noch
mehr gehört zu diesem Wort.
Unser
ehemaliger Vikar, Thomas Beneke, hat
versucht Versöhnung mit obigen Bild
darzustellen. Hier kann man sehen, dass
viele verschiedene Menschen
mit vielen
Erfahrungen zusammenkommen. Alles trifft
sich bei Jesus. Jesus ist die Mitte und die
Kraft, woher Versöhnung kommen kann.

Gott versöhnt die Welt
Es gab schon wieder einen furchtbaren Streit in der Nachbarschaft.
Zunächst begann es mit einem Schimpfwort, das schnell mit einem noch
größeren erwidert wurde. Sehr bald entarteten die Beleidigungen… Am
Ende flogen die Sachen aus dem Fenster und die Polizei musste
eingreifen… Die Nachbarn schauten von fern. So eine Szene ist uns
bekannt. Und wir wissen, was für furchtbare Folgen genau solche
Streitigkeit oft nach sich ziehen. Interessanterweise kann man die Bibel,
wie ein Kompendium der vielen Streitigkeiten lesen. Immer wieder
berichtet die Bibel schonungslos von Streit. Sogar unter Gottes Volk gab
es immer wieder einen Zankapfel und uferlose Gewalt resultierte nicht
selten aus solchen Streitigkeiten. Das beginnt schon in den ersten
Seiten mit Adam und Eva und deren Kinder.
Ebenso wie wir den Streit
in der Bibel kennenlernen, so auch Versöhnung. Im Neuen Testament
sehen wir immer wieder, dass Jesus der große Versöhner und
Friedenstifter ist. Meistens versöhnt Jesus, indem er die Menschen aus
den vielen Verstrickungen, in denen sie sich verlaufen hatten, herausreißt
und ihnen einen neuen Raum und dadurch eine neue Perspektive schenkt.
Um ein Beispiel zu nennen, hatten sich die Jünger Jesu furchtbar darüber
gestritten, wer denn nun der Wichtigster unter ihnen sei. Der Streit war
wahrlich, wie ein Sturm in einer Teetasse. Jesus erweitert den Blick der
Jünger, indem er ihre Augen von ihrem unsinnigen Streit ablenkt und
ihnen den Himmel eröffnet, wo alles anderes ist. Jesus bricht also den
Rahmen der kleinen Teetasse auseinander, worin die Jünger sich verzerrt
hatten und gibt ihnen, einen ganz neuen Raum, wo sie alles anderes
sehen konnten. Und als die religiösen Hetzprediger der damaligen Zeit
eine Sünderin vor Jesu Füße zerrten, sie zu steinigen, tut Jesus das
Gleiche. Im Blick auf die Tat der Frau, gab es hier Schuld und Versagen.
Darauf kannten die engstirnigen religiösen Profis nur eine Antwort. Die
Frau musste weg! Sie musste gesteinigt werden. Auch hier erweitert
Jesus den Blick und lenkt die Konzentration von dieser Frau ab. Erweitert
den Blick, sodass jeder ins eigene Herz schauen musste. Und so fiel der
einer Stein nach dem anderen zu Boden. Jesus stellte diese sündige Frau
ebenfalls in einen neuen Raum, indem er sie aufforderte: „Sündige hinfort
nicht mehr!“ Wenn ich über diese Beispiele nachdenke, fällt mir auf, dass
Versöhnung viel mehr ist als die Schlichtung eines Streites zwischen zwei
Personen, sondern ist eine andere Wirklichkeit, die zuvor noch nicht
vorhanden war. Wir Menschen können normalerweise nicht aus unserer
eigenen persönlichen Geschichte fliehen. Genauso wenig, wie wir aus der
Haut fliehen können, so wenig können wir von unserer Geschichte
fliehen. Und in eben diese Geschichte gibt es nicht nur Gutes. Es gibt
viele Menschen, denen ich geschadet habe. Es gibt Menschen, die mich

geschadet haben. Und es gibt Erfahrungen, die mich belasten. Ich kann
mich nicht von diesen Dingen befreien, weil sie zu meinem Leben und zu
meiner Wirklichkeit gehören. Das ist die Realität unseres menschlichen
Daseins… Bis Jesus kam. Jesus bricht die Schranken auseinander. Er
bringt seine Erfahrung, die er im Himmel hat auf mich und auf mein
Leben zum Tragen. Und er nimmt meine Geschichte mit allen Belastungen
und mit allen Dingen, die mein Leben bitter machen und nagelt sie am
Kreuz fest. Und so bricht eine ganz neue Wirklichkeit in meinem Leben
an. Und diese Wirklichkeit ist das Wort der Versöhnung, dass Gott unter
uns möglich gemacht hat.
INFOS ZU UNSEREN ONLINEANGEBOTEN

Seit einigen Jahren wird eine Predigt pro Woche auf Farsi und Deutsch auf
unserer Homepage gepostet. Dieses Angebot wurde nun auch auf
Englisch erweitert, weil wir so mehr Menschen erreichen können. Die
persische Predigt wird auch wöchentlich als Audiodatei geschickt. Sowohl
die aktuelle Predigt als auch die Predigten der letzten 8 Jahre können hier
heruntergeladen werden:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigten.php
Seit der Ausgangssperre aufgrund der Covid- 19 Pandemie wird unser
persischer Gottesdienst auch als Livestream ausgestrahlt. Normalerweise
beginnt dieser Gottesdienst um 12h00. Am letzten Sonntag des Monats
(und anlässlich des gemeinsamen Gottesdienstes auf Deutsch und
Persisch) beginnt dieser Gottesdienst am letzten Sonntag des Monats
allerdings um 10h00. Alle Gottesdienste können aber auch nach diesen
Zeiten gesehen werden. Während des Gottesdienstes werden die
Gesichter unserer Gemeindeglieder nicht gezeigt. Dafür kann man aber
den Gottesdienst in Wort, Lied und Gebet folgen. Unsere Folien sind für
die Zuschauer und die Gemeindeglieder gemeinsam gedacht. Der ganze
Gottesdienst, der in Farsi gehalten wird, kann über die Folien in Farsi,
Englisch und Deutsch gelesen werden. Unsere Gottesdienste kann man
hier folgen:

https://studio.youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfKGLy3YmD7Q/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22
%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7
D
Ebenso wird ein kurzes thematisches Video einmal in der Woche über
YouTube veröffentlicht. Bei diesem Video wollen wir das aktuelle Thema
der Woche aufgreifen und für Menschen zugänglich machen, die nicht
Christen sind und sich dennoch interessieren. Zuschauer können anonym
mithören oder Kommentare hinterlassen. Das Video ist in der deutschen
Sprache mit persischen Untertiteln versehen und wird musikalisch von
Kim Bültmann mitgestaltet. Diese Videos sind ebenfalls über YouTube
zugänglich und können hier heruntergeladen werden.
https://studio.youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfKGLy3YmD7Q/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType
%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%2
2%7D
Positives über Covid 19
Es gibt viele schreckliche Nachrichten, die man über die aktuelle
Pandemie lesen könnte. Es gibt auch große Sorgen über die Entwicklung
der Infektionen und vor allen Dingen, wie diese Pandemie uns noch in
Zukunft beeinflussen wird. Vielleicht wäre es aber sinnvoll auch über die
positiven Aspekte nachzudenken. Die könnten unter anderem etwa
folgende sein: Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir Menschen alle
gleich sind und alle gleich verletzbar sind. Egal, wer wir sind und egal, wo
wir sind.. Denn sie hat einen jeden Menschen auf der ganzen Welt
berührt. Keiner kann von sich behaupten, dass er oder sie eine Insel ist.
Alle sind betroffen. Zweitens hat die Pandemie unsere ganze Welt zum
Stillstand gebracht. Genauso als, wenn jemand den Pause-schalter eines
Videos gedrückt hätte. Alles musste pausiert werden… War diese Pause
nicht auch notwendig, damit wir alle einmal wieder zur Besinnung
kommen und uns über unsere unmittelbaren und fernen Ziele Gedanken
machen können? Die Pandemie hat auch die Kirchen besonders betroffen.
Es ist noch nie in der Geschichte der Kirche passiert, dass die Kirchen
weltweit geschlossen werden mussten. Und als wir langsam und unter
besonderen Bedingungen die Gottesdienste wiedereröffnen konnten, war
alles anderes als zuvor. In einigen Gemeinden war nur eine begrenzte
Anzahl Gemeindeglieder möglich. In anderen Gemeinden war der Gesang
nicht möglich. Für sehr lange Zeit war auch kein Abendmahl möglich. All
das war und bleibt eine Katastrophe! Und dennoch ist auch hier eine
positive Seite zu sehe. Wir Christen waren weltweit gezwungen uns die

Frage zu stellen: Was ist uns wichtig? Und was macht uns als christliche
Kirche aus? Was gehört zu unserer Identität und was können wir ruhig
fahren lassen? Einige skurrile Randerscheinungen der Kirche wurden auch
enttarnt und deren Unehrlichkeit zur Schau gestellt.. Ein berühmter
Heilungsprediger war beispielsweise gezwungen folgendes Schild
anzubringen: „Heilungsgottesdienst auf Grund von Corona storniert“
Zuvor hatte der gleiche Prediger nämlich versprochen, dass Gott alle
Krankheiten heilen würde, wenn man nur richtig glauben würde. Auch in
unserer Kirche ist mir aufgefallen, dass wirklich unterschiedlich mit dieser
Pandemie umgegangen wird. In einigen Gemeinde, wo ich zu Gast war,
gibt es keinen Gesang. Und das Abendmahl wird auch in unterschiedliche
Weise gehalten. Die Situation ist auch innerhalb Deutschlands und
innerhalb unserer Kirche sehr unterschiedlich. Nicht alle haben so eine
große Kirche, wie wir in Leipzig. Und können deshalb nicht immer die
soziale Distanz einhalten. Erfreulich finde ich, dass ich noch nicht einmal
gehört habe, dass sich die Pfarrer oder Gemeinden untereinander darüber
streiten, wie sie ihre jeweiligen Gottesdienste halten, oder halten sollten.
Jeder scheint den anderen in seiner besonderen Situation zu
respektieren. Es gibt sicherlich noch viele anderen Aspekte, die man hier
aufzählen könnte. Natürlich können wir dadurch nicht die vielen
schrecklichen Dinge der Pandemie wegglossieren. Aber die positiven
Seiten geben mir eine Ahnung davon, dass Gott im Regiment ist und uns
auch in dieser Pandemie nicht aus den Augen verloren hat.
Programme in Chemnitz:
Seit einigen Wochen werden unsere persischen
Gottesdienste in der katholischen St.
Josephskirche in Chemnitz gehalten.
(Gießerstraße 36, 09130 Chemnitz). Der
Gottesdienst beginnt hier um 15h00. Ab
September werden wir unweit der St.
Josephskirche unsere Programme in der Hainstr.
18 abhalten. Wir werden uns zunächst zweimal
im Monat in unseren neuen Räumlichkeiten
treffen. Am 5. September und am 19.
September sind unsere ersten Termine. Das
Programm dieser Nachmittage ist wie folgt:
14h00 bis 16h00 Sozialstunden. Während der
gleichen Zeit wird Musikunterricht und Deutschunterricht stattfinden.
16h00 Bibelstunden.
17h00 Musik und Chorübung
18h00 Taufunterricht.

WICHTIGE INFORMATIONEN
GOTTESDIENSTE IN DER GEMEINDE:
deutsche Gottesdienste sind
sonntäglich um 09 Uhr 30 in der Lukaskirche Leipzig.
Persische
Gottesdienste sind um 12h00. 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.
VERANSTALTUNGEN IN DER „BRÜCKE“
KUNSTSTUNDE: Jeden Samstag ab 11h00
HAUSAUFGABENHILFE: Wird bekanntgegeben.
OFFENE KINDERGRUPPE: Wird bekanntgegeben.
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: Wird bekanntgegeben
JUGENDCLUB: Freitags 18h00 (jede zweite Woche)
ANDERE VERANSTALTUNGEN:
Unterricht in Chemnitz: Samstag 5. September und Samstag 19.
September.
Gottesdienst in Chemnitz: Jeden Sonntag um 15 Uhr in der Gießerstr. 36,
09130 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  ۱۲با 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 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:
درس مسیحیان از ساعت  ۳۰ :۹تا  ۱۸شنبه مراسم انجیل یک شنبه از ساعت
Gießerstr. 132, 09130 Chemnitz

۱۵

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.

برنامه ها در کمنیز:
چندین هفته است که در کلیسای کاتولیک در کمنیز مراسم
فارسی برگزار می کنیم09130 ،. (Gießerstraße 36
Chemnitz).مراسم در اینجا از ساعت  3بعد از ظهر آغاز
می شود .از ماه سپتامبر برنامه های خود را همچنین نه
چندان دور از کلیسا در هاینستر  ۱۸ارائه خواهیم داد .ابتدا دو
بار در ماه در محلهای جدید خود مالقات خواهیم کرد .اولین

مالقاتهای ما در تاریخ  ۵سپتامبر و  ۱۹سپتامبر است .برنامه این ظهرها به شرح زیر است :
ساعت اجتماعی  ۱۲تا  ۱۶و درس آلمانی نیز همزمان برگزار می شود.
مطالعه کتاب مقدس۱۶:۰۰ ،
گروه موسیقی۱۷:۰۰ ،
کالس تعمید۱۸:۰۰ ،

مالقاتهای ما در تاریخ  ۳و  ۲۴اکتبر به شرح زیر است:
کالس تعمید  ۱۴تا ۱۵
مطالعه کتاب مقدس۱۵ ،
گروه موسیقی۱۶:۰۰ ،
ساعت اجتماعی و درس آلمانی نیز همزمان برگزار می
شود۱۹ – ۱۶ .

جنبه مثبت درباره همه گیری کرونا
خبرهای وحشتناک زیادی برای خواندن در مورد همه گیر فعلی وجود دارند .همچنین نگرانی
های زیادی در مورد ایجاد عفونت ها و مهمتر از همه اینكه چگونه این بیماری در آینده در ما
تأثیر خواهد گذاشت .اما شاید منطقی باشد که درباره جوانب مثبت نیز فکر کنیم .این موارد
می تواند موارد زیر را شامل شود :همه گیری به ما نشان داده که ،ما انسان ها همه یکسان
همه ما به همان اندازه آسیب پذیر هستیم .مهم نیست که کجا ما هستیم و
هستیم و
ٔ
مهم نیست که رنگ پوست من چیست و مهم نیست اگر غنی یا فقیر هستیم ..زیرا همه
همه ما را لمس کرده است .هیچ کسی نمی تواند بگوید که او جزیره است .همه تحت
گیری
ٔ
همه جهان ما را به توقف انداخته .درست مثل اینکه
تأثیر قرار می گیرند .دوم  ،همه گیر
ٔ
کسی دکمه مکث را روی یک فیلم فشار دهد .همه چیز باید متوقف شود  ...آیا این مکث نیز
الزم نبود تا همه بتوانیم به ذهن خود برگردیم و به اهداف فوری و دوردست خود فکر کنیم؟
این بیماری همه گیر نیز به ویژه در کلیساها تأثیر گذاشته است .در تاریخ كلیسا هرگز اتفاق
نیفتاده بود كه كلیساها در سراسر جهان مجبور به بسته شدن باشند .و وقتی ما توانستیم
مراسم را آهسته و تحت شرایط ویژه بازگشایی کنیم  ،همه چیز متفاوت از گذشته بود .در
برخی از کلیسا فقط تعدادی افراد از جمعات امکان پذیر بودند .در سایر آواز خواندن امکان پذیر
همه اینها
نبود .برای مدت زمان بسیار طوالنی امکان نداشت که عشای ربانی برگزار کنیم.
ٔ
یک فاجعه بزرگ بود و هنوز هم باقی مانده است! و در عین حال جنبه مثبتی نیز وجود دارد
که در اینجا دیده می شود .ما مسیحیان در سراسر جهان مجبور شدیم این سؤال را از
خودمان بپرسیم :برای ما چه اهمیتی دارد؟ و چه چیزی ما را به عنوان یک کلیسای مسیحی
تعریف می کند؟ متعلق به هویت ما چیست و چه چیزی را می توانیم رها کنیم؟ برخی از
پدیده های عجیب حاشیه کلیسا نیز در معرض دید قرار گرفتند و بیصداقتی آنها منتشر
شد ، ..یک موعظه معروف شفابخشی مجبور بود این تابلو زیر را مطرح کند" :مراسم شفا به
همه بیماری ها
دلیل کرونا لغو شده است ".پیش از این  ،همان واعظان قول داند که ،خداوند
ٔ
را بهبود می دهد اگر فقط به درستی باور کنیم .من همچنین در كلیسای خود متوجه شدم
كه کلیساها روشهای متفاوت دارند چه جوری در زمان همه گیری کرونا کار می کنیم .در
برخی از کلیساهایی که من بازدید کرده ام آواز وجود ندارد .و عشای ربانی نیز به طرق
همه آنها
مختلف نگهداری می شود .اوضاع در آلمان و کلیسای ما نیز بسیار متفاوت است.
ٔ
کلیسای بزرگی ندارند که ما در الیپزیگ داریم .و بنابراین نمی تواند همیشه فاصله اجتماعی
را حفظ کنند .این را بسیار خوشحال کننده می دانم که حتی نشنیده ام که کشیش ها یا
کلیسا محلی در مورد نحوه نگهداری و یا نگهداری از مراسم مربوطه در میان خودشان
استدالل می کنند .به نظر می رسد همه در وضعیت خاص خود به دیگری احترام می گذارند.
قطعا جنبه های دیگری وجود دارد که می توان در اینجا ذکر می کنم .البته این به ما اجازه
نمی دهد بسیاری از موارد وحشتناک دربارهی این بیماری را برطرف کنیم .اما طرف های
مثبت به من این ایده را می دهند که خدا در این هنگام است و حتی در این همه گیر هم
چشم از ما بر نمیدارد.

اطالعات درباره پیشنهادات آنالین ما.

از چند سال یک بار در هفته خطبه روی صفحه اصلی ما با زبان فارسی و آلمانی پخش می
شود .از فالن این مقاله همچنین به انگلیسی ترجمه شده است تا بتوانیم انسان های
بیشتری تماس بگیریم .خطبه فارسی نیز به عنوان یک فایل صوتی در آنجاست .خطبه های
فعلی و همچنین خطبه های  ۸سال گذشته را می توانید در اینجا بارگیری کنید:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/predigte.php
از زمان همه گیری کرونا  ،مراسم هر هفته به عنوان جریان زنده منتقل شده است .از
ساعت ۱۲بعد از ظهر آغاز می شود .آخر هفته (مراسم با زبان آلمانی و فارسی) ساعت
 ۱۰صبح شروع می شود  .ما نمی توانیم صورت اعضای کلیسا را نشان دهیم .شما می
توانید به صورت کلمه  ،آهنگ و دعا در این مراسم شرکت کنید .اسالیدهای ما برای
شرکتکنندگان آنالین و اعضای جامعه هستند .مراسم عبادت با زبان فارسی برگزار می
شود  ،روی اسالیدهای فارسی  ،انگلیسی و آلمانی وجود دارند .
https://studio.youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfKGLy3YmD7Q/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22
%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7
D
یک فیلم کوتاه نیز یک بار در هفته در یوتیوب منتشر می شود .با استفاده از این ویدیو می
خواهیم موضوع کنونی هفته را بررسی کنیم و آن را برای افرادی که مسیحی نیستند و هنوز
عالقه مند هستند  ،در دسترس قرار دهیم .بینندگان می توانند به صورت ناشناس گوش
دهند یا نظرات خود را بگذارند .این ویدئو به زبان آلمانی با زیرنویس فارسی است و به صورت
موسیقی توسط کیم بولتمان طراحی شده است .این فیلم ها در  YouTubeنیز موجود
هستند و می توانید در اینجا بارگیری کنید.
https://studio.youtube.com/channel/UCWBzb0NUq2ZfKGLy3YmD7Q/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType
%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%2
2%7D

خدا دنیا را آشتی می دهد
استدالل وحشتناک دیگری در محلهی ما وجود داشت .در ابتدا آن را با یک کلمه سوگند آغاز
شد ،که به سرعت با یک کلمه لعنت حتی بزرگتر پاسخ داده شده بود .توهینها خیلی زود
به بال لبریز شدند ...در پایان  ،همه مبلمانها از پنجره بیرون رفت و پلیس مجبور به مداخله
شد  ...همسایگان از دور مراقب بودند ....ما با چنین صحنهای آشنا هستیم .و ما عواقب
وخیم این اختالفات را هم می شناسیم .جالب این است که می توان کتاب مقدس را به
عنوان مجموعه ای از ستیز های زیاد خواند کند .بارها و بارها کتاب مقدس در مورد آن گزارش
می کند .حتی در بین قوم خدا  ،اختالفات اغلب با خشونت خاتمه می یافت .در صفحه اول با
آدم و حوا و فرزندانشان آغاز می شود .درست همانطور که در کتاب مقدس در مورد بحث و
جدال می آموزیم  ،آشتی را نیز در آنجا پیدا می کنیم .در عهد جدید ما بارها و بارها می
بینیم که عیسی آشتی دهنده است و کسی است که صلح ایجاد می کرد .در بیشتر اوقات
 ،می بینیم که عیسی مردم را از گرفتاری های زیادی بیرون آورد .او تفکیک را بین انسان
شکست و فضای جدیدی به آنها داد .از یک نگاه انداز جدید آنها باالخره می توانند آشتی
کنند .به عنوان مثال  ،شاگردان عیسی به طور وحشتناکی بحث می کردند که چه کسی از
آنها مهمترین کسی بود .این نزاع دقیقا مانند طوفان داخل یک فنجان بود .عیسی آنها را
منحرف کرد و چشمانشان از نزاع به پادشاهی خدا باز کرد تا آنها بتوانند درک کنند که چیزی
دیگری در بهشت است .اینگونه عیسی نگاه شاگردان را گسترش داد .بنابراین عیسی قاب
کوچکی را که شاگردان در آن تحریف شده بودند جدا می کرد و فضای کامال جدیدی را به آنها
داد تا آنها بتوانند همه چیز به صورت دیگر را ببینند .مثل دوم :هنگامی که واعظان متعصب
زان گناهکار را به پای عیسی می کشیدند تا او را سنگسار کنند  ،عیسی نیز همین کار را
کرد .در این دستان چیزی ضد فرمان خدا اتفاق افتاد .واعظان می دانستند چه کاری انجام
داده اند  ،در اینجا گناه و ناپاکی وجود داشت .در نظر آنها  ،فقط یک جواب برای آن کار بود .زن
باید برود! مجبور بود او را سنگسار كرد .در اینجا نیز  ،عیسی دیدگاه را گسترده تر می کند و
تمرکز را از این زن گناهکار دور می کرد .این دیدگاه را گسترده تر کرد تا همه مجبور باشند به
قلب خودشان بنگرند .و به همین ترتیب یک سنگ پس از دیگری به زمین افتاد .عیسی
همچنین این زن گناهكار را با کالم او در فضای جدیدی قرار داد" :دیگر گناه نكن!" عیسی به
او اعالم کرد .آشتی در واقعیت بیشتر از بخشایش است .آشتی مثل یک فضا است که قبال
در آنجا نبود .ما انسانها معموال نمی توانیم از تاریخ شخصی خود فرار کنیم .همانطور که نمی
توانیم از پوست فرار کنیم.
درآن داستان و در آن پوست همه چیز خوب نیست .افراد زیادی به من آسیب رسانده اند.
افرادی هستند که من به آنها آسیب رسانده ام .و تجربیاتی وجود دارند که مرا به دوش می
کشم .من نمی توانم از این چیزها خالص شوم زیرا آنها بخشی از زندگی من و واقعیت من
هستند .این هویات انسانی ما است  ...تا اینکه عیسی آمد .عیسی موانع را از هم جدا می
کند .او تجربه خود را که در بهشت دارد برای من و زندگی من به ارمغان می آورد .و او
داستان من را با تمام فشارها و همه چیزهایی که زندگی من را تلخ می کند و می گیرد به
صلیب می برد .و بنابراین یک واقعیت کامال جدید در زندگی من طلوع می کند .و این واقعیت ،
کلمه آشتی است که خداوند در بین ما ساخته کرد.

کتابچه شماره چهرم سال ۲۰۲۰

گزارش نامه فعالیت های مبلغات مذهبی
برای پناهندگان شهر الیپزیگ

وقتی دو نفر با همدیگر آشتی میکنند ،بیشتر افراد
خوشحال می شوند .حتی اگر مستقیما درگیر با آن
ستیزه نباشیم ،روح ،ما را تکان داده شده است در
زمان آشتی را ببینیم .و با این وجود کالم آشتی
معنی بیشتری از بخشایش بین دو افرادی دارد .در
حقیقت  ،کل زندگی عیسی در جهان را می توان
در کلمه آشتی خالصه کنم .بنابراین کلمه آشتی
همچنین صالحیت اصلی کلیه کارهای میسیونری و
کلیسایی است که ما می توانیم انجام دهیم .و
چیزهای بیشتری برای این کلمه وجود دارد.....
کارمندان ما  ،توماس بنکه  ،سعی کرد آشتی را به
تصویر باال به نمایان کند .در اینجا می بینید که
افرادهای مختلف زیادی وجود دارند و همچنین می
توان گفت که بسیاری از تجربیات با هم جمع می
همه انسانها عیسی را مالقات
شوند .همه چیز و
ٔ
می کنند .عیسی مرکز و نیرویی است که آشتی از
آن به وجود می آید.

DIE BRÜCKE

خدا در مسیح جهان را با خود آشتی
میداد 19:5یا« :خدا در مسیح بود و جهان را با
خود آشتی میداد ».و گناهان مردم را به
حسابشان نمیگذاشت ،و پیام آشتی را به ما
سپرد( .دوم قرنتیان )۱۹ ، ۵
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