
تا گزارش درباره ی وضعیت ساختمان اصلی کلیسا و ساختمانهای اطراف آن توسط آقای گون
05.09.2021کایزا برای جلسه اعضا و شرکت کنندگان کلیسا در تاریخ 

طبق .  اعضای محترم کلیسا ، مایلم در مورد وضعیت فعلی ساختمانهایمان گزارش دهم.1
تعداد مسیحیان به میزان قابل توجهی کمتر از تعداد فعلی خواهد2035محاسبات ، ما تا سال 

ی به همین دلیل است که ما باید اندازه فضای کلیسای خودمان  را به میزان قابل توجه.  شد
سال پیش ، شورا و نمایندگان کلیسا در آن زمان نگران کاهش اندازه 8بیش از .  کاهش دهیم

باید به قسمت شمالی انتقال داده می شد  Kreuzkircheو مهد کودک .  سالن کلیسا بودند
و می بایستی مساحت سالن جدید در دسترس (. سالن جدید و اتاقهای کوچک در اطراف آن)

.اعضای کلیسا باید کاهش یابد

عالوه بر این ، قرار بود آپارتمانهای جدیدی برای اجاره دادن در طبقه باالی قسمت شمالی. 2
و این .یورو برآورد شد200،000هزینه های ساخت و ساز در آن زمان حدود .  ساخته شود

درخواست به دولت درشهر برمرهافن برای این پروژه ساختمانی از مدتها قبل داده شده است ،
ش مسایل مربوط به  بازسازی های فوری مورد نیاز طبق انتظار پی. اما هنوز تأیید نشده است

فع عواقب آن ترک خوردن غیرقابل پیش بینی لوله ها در خطوط تأمین و د.  نرفت و انجام نشد
برای و تکنولوژی قدیمی( مبلغ پرداختی برای گاز و برق)، هزینه های اضافی انرژی( فاضالب)

.سرمایش و گرمایش که کامالً منسوخ است که با مقررات جدید مطابقت ندارد



(در آینده)این مشکالت فنی وجود دارد ، ما به دلیل تعداد اعضای کمتر. 3
نه مجبوریم مساحت ساختمان را کاهش دهیم و دیگر نمی توانیم به دلیل هزی

به همین دلیل .  های زیاد انرژی نمی توانیم مسایل مالی چرا تامین کنیم
ما می خواهیم کار بازسازی .  قطعنامه ای را تصویب کرد(KV)شورای کلیسا 

در عوض ، ما می.  قبلی که با مهد کودک برنامه ریزی شده بود را رها کنیم
برای ما می خواهیم از عواید فروش.  خواهیم قسمت شمالی کلیسا را بفروشیم

طبقه تأمین هزینه بازسازی فنی ساختمان باقی مانده کلیسا و سالن قدیمی و
.باالی آن استفاده کنیم

ست در حال حاضر شورای کلیسا با همکاری مجمع کلیساها و موافقت سرپر.4
صندوق توسعه"و رییس آن  خانم وندورف ، درخواست تأمین بودجه برای 

د اگر این مورد تأیی.  را بهاداره ی کلیساهای منطقه ارائه کرده است" منطقه
شود ، هزینه برنامه ریزی برای تمام بازسازی های الزم در قسمت شمالی و

ی در قسمت باقی مانده ساختمانهای کلیسا ازاین صندوق تأمین و پرداخت م
.شود



: دشورا و نمایندگان کلیسا این موارد را برای بازسازی و تعمیرات در نظر دار.5
اشتی بازسازی سطوح و لوله های گرمایشی در کلیسا ، نصب و ساخت سرویس بهد
ر جدید در سالن قدیمی ، مدرن سازی آشپزخانه در سالن قدیمی ، تنظیم انرژی د

، ایجاد طبقه ی باالیی سالن قدیمی ،ایجاد دیوار ضد آتش بین کلیسا و سالن جدید
ه یکی دسترسی خارجی به اتاق دیگ بخار ، انتقال دفتر اعضا و مراجعین کلیسا  ب

.با این اقدامات مساحت مورد نیاز به دست می آید.از اتاق های خانه ی پاستور

مالقات دیگری با سرپرست خانم  وندورف در مورد مراحل 18.08.21در تاریخ .6
مهد"پروژه ساخت و ساز .  بیشتر برای  برنامه ریزی ساخت و ساز وجود داشت

.  ودآپارتمان در طبقه فوقانی توسط کلیسای ما هنوز نباید رها ش3با ایجاد " کودک
با توجه به محاسبات دفاتر . 1. )هنوز می توان آن را تحت دو شرایط تحقق بخشید

برنامه ریزی صندوق توسعه، هزینه های سرمایه گذاری آپارتمانها باید در زمان
اداره ی کلیساها باید بتواند هزینه های . 2. )معقول از طریق اجاره بها برگردد

.را تأمین کندKreuzkircheسرمایه گذاری برای ساخت آپارتمان ها در 



رفته شود در توافق بین ادارهی کلیسای منطقه و مجمع کلیساها، سرانجام باید تصمیم گ. 7
سال انتظار در این 8که آیا قسمت شمالی باید فروخته شود یا اینکه مهد کودک بعد از 

قسمت ساخته می شود ویا در صورت فروش قسمت  شمالی ، راه حل دیگری برای مهد
.کودک پیدا می شود ، به عنوان مثال آشپزخانه جدید دراین محل

یمت اگر بخواهیم قسمت شمالی فروخته شود ، باید قبل از آن برآورد قیمت شود و ق. 8
عه و سپس شهر برمرهافن به دلیل تغییراتی در برنامه توس.  گذاری در بازار تهیه شود

ی می حفاظت از بناها با دفتر مقررات ساختمان و دفتر برنامه ریزی شهر به بحث و بررس
وقتی همه مسایل بررسی و روشن شود ،  به بازار برای فروش عرضه می .  پردازند

.شود

تنظیمات و بازسازی های مورد نیاز کلیسا که مجمع . 1به این ترتیب ما می توانیم . 9
با بدهی های بیشتر کلیسا و ساختگانهای. 2.  کلیساها پیشنهاد داده است، را انجام دهیم

باقی 2035امکان تأمین هزینه ساختمانهایی که بعد از سال . 3. متعلق به آن  مقابله کنیم
، با حمایت اداره ی( کلیسا و سالن قدیمی با اتاقها در طبقه ی باالی آن)خواهند ماند 

اخت و صحبت ها و گفتگوهایی که  با همه افرادی که تا کنون درگیر مسایل س. کلیساها
بازسازی کلیسا  بوده اند خوب بوده و با تالش برای روشن شدن مراحل بعدی و هدف

.همگی آنها نزدیک شدن و رسیدن به یک نظر مشخص است



صبح10.30دالیل اصلی برای شروع همیشگی در ساعت 

کی ژوئیه ، شورا و نمایندگان کلیسا ، که توسط پاستور اداره می شود   ، در مورد یکنواخت و ی15در تاریخ . 
شگی اکثریت نمایندگان کلیسا موافق شروع همی.  شدن زمان شروع مراسم عبادت در کلیسا در  صحبت کردند

خانم میشایال ریما دالیل. صبح بودند ، و تعداد کمی از نمایندگان مخالف بودند10.30مراسم کلیسا در ساعت 
.  صبح در کلیسا را برای ما توضیح میدهد10.30اکثریت را برای شروع همیشگی مراسم عبادت در ساعت 

صبح ارائه می دهد10.30سپس هلموت هایلند دالیل نظر اقلیت که مخالف شروع مراسم عبادت در ساعت 

Kreuzkircheمشخصات و اهداف  . 1 Bremerhaven

ه کلیسای ما براین باور است  که کلیسابر روی مجامع و اعضای کلیسا در شهر باید تمرکز ویژه ای داشت
تفاوتی زیرا مردم آلمان انتظارات م.  زیرا این برای کلیساو آینده مناسب است و آینده ی کلیسا را می سازد.باشند

رار با نقطه نظرهای متفاوت ، از نظر ما اعضای کلیسا می توانند افراد مختلف را مورد خطاب ق.  از کلیسا دارند
.دهند

های متشکل از کشور)ما جماعتی از مسیحیان آلمانی و بین المللی.  کلیسای ما تمرکز دارد بر روی این مسایل
مردم بسیاری از.  این اجتماعی که در این کلیسا تشکیل شده از نظر ما و همه ی مردم خاص است.  هستیم( دیگر

را مدرن و جالب Kreuzkircheاستقبال می کنند ، آنهاKreuzkircheدر برمرهافن از این کانون و مجمعدر  
.می دانند



شهر گستردگی اعضا و شرکت کنندگان در مراسم های کلیسا در سطح. 2
از نظر محل سکونت

زندگی می  Bremerhaven-MitteدرKreuzkircheاکثر اعضای
اما مردم مناطق دیگر شهر برمرهافن همیشه بخشی از  . کنند

Kreuzkircheبا تشکر از مسیحیان بین المللی.  بوده اند و هستند ،
در حال حاضر در Kreuzkircheحتی بیشتر مسیحیان و شرکت کنندگان 

به  بسیاری از آنها باید با اتوبوس.  سایر نقاط شهر زندگی می کنند
Kreuzkircheصبح شرکت 10:30شروع همیشگی در ساعت .  بیایند

.در همه مراسم ها  را برای آنها آسان تر می کند



طبق سنت و آیین قدیمی10ساعت .3

صبح به دالیل 10در آلمان ، مراسم کلیسا در زمان گذشته از ساعت 
کشاورزها و ( آلمان)درزمان قدیم در کشور.  خاصی آغاز میشد

ی دامداران زیادی گاوهای زیادی داشتند ؛بایستی شیر آنها صبح ها
بین صبح زود و نزدیک به . زود  و نزدیک به ظهر دوشیده میشد

ا ، در فاصله بین ، دهقانان می توانستندد قرن ه10ظهر  در ساعت 
نند بسیاری از آلمانی های مسن می دا.  پیش به مراسم کلیسا بروند

اما این زمان ایده آل .  صبح شروع می شود10که خدمات از ساعت 
.برای جوانان و افراد شاغل نیست



ندتشویق اعضا و شرکت کنندگان درمراسم ها که دارای شغل هست. 4

وع شر: به گفته مسیحیان ایرانی که شاغل هستند، آنها می گویند
برای ما Kreuzkircheصبح در 10.30همیشگی مراسم در ساعت 

.   یمما باید در طول هفته به طور مرتب صبح زود بیدار شو.  خوب است
نبه مراسم  یکشنبه اگر نیم ساعت دیرتر شروع شود  برای ما یکش

ته ما واقعاً می توانیم از این استراحت در آخر هف.  صبح آرام تر است
ز استفاده کنیم ، به ویژه هنگامی که برای شرکت در مراسم باید ا

حرکت کنیمKreuzkircheقسمت دیگری از شهر به سمت 



ادغام همه ی اعضا اعم از مسیحیا بین المللی و مسیحیان آلمانی. 5

ل با صبح ، مسیحیان بین المللی بهتر و بیشتر از قب10:30با شروع مراسم عبادت در ساعت 
برای : پیش از این ، برخی از آلمانی ها می گفتند.  اعضای دیگر جامعه ادغام می شوند

برای اعضا وشرکت کنندگان  10:00و در ساعت 11:00مسیحیان بین المللی در ساعت 
صبح ، بسیاری از مسیحیان 10در ساعت : اما این اشتباه است. آلمانی مراسم برگزار می شود

.  صبح آلمانی ها نیز به این مراسم می آیند11بین المللی نیز به مراسم می آیند و در ساعت 
دلیل به این. صبح یک مصالحه عادالنه برای مسیحیان بین المللی و آلمانی است10.30ساعت 

.  10:30صبح را انتخاب کردیم که می شود ساعت 11و 10ما وسط ساعت 

.هیچ گروهی با گروه دیگر به مشکل نمیخورد، وما به یکدیگر نزدیک می شویم

ل به دلی.  در آینده ، نسبت مهاجران در جمعیت آلمان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد
نان آنها تغییرات آب و هوایی، مناطق جنوبی و فقیرتر جهان غیرقابل سکونت خواهند شد و ساک

بنابراین می توان انتظار داشت که .  به کشورهای دیگر از جمله آلمان مهاجرت خواهند کرد
و این نسبت مسیحیان بین المللی در بین مسیحیان آلمان به طور قابل توجهی افزایش یابد،

.نگاهی به آینده است



تأثیر مثبت برای مسیحیان و اعضای مسن. 6

ت ندارند به ویژه اعضای مسن ، به ویژه کسانی که دسترسی به اینترن
گاهی اوقات آنها .  ، با زمان های مختلف شروع فعلی مشکل دارند

یک ساعت صبر می کنند تا مراسم عبادت شروع شود ، زیرا نمی
گی شروع همیش.  توانند با زمانهای مختلف شروع کار سازگار شوند

صبح از این امر جلوگیری می کند و به خاطر 10:30در ساعت 
.سپردن آن راحت تر است



شروع مرسوم مراسم کلیساهای منطقه ایی هانوفر و کلیساهای. 7
منطقه ایی  برمن

کلیساهای متعددی در کلیساهای منطقه ایی هانوفر ، که 
Kreuzkirche ما به آن تعلق دارد ، خدمات خود را از ساعت

نطقه همچنین کلیساهایی در کلیساهای م.  صبح آغاز می کنند10:30
صبح 10:30ایی در برمن وجود دارند که خدمات خود را از ساعت 

.صبح آغاز می کنند11:00یا 

اعت در برمرهافن نیز کلیساهایی هستند که خدمات خود را یکشنبه س
بعد از ظهر شروع می 5صبح شروع نمی کنند ، بلکه ساعت 10
.کنند



نوشیدن قهوه بعد از مراسم عبادت . 8

در صورت امکان بعد از عبور از کرونا ، همچنین بعد از مراسم 
حتی نیم ساعت بعد از.  عبادت مجدداً در کنار هم قهوه می نوشیم

.صبحانه ، قهوه ی خوش طعم و خوشمزه لذت بخش تر است



.حاال نظر مخالفان تغییر ساعت را میشنوییم
به جای ساعت 10.30در مورد شروع مراسم عبادت و پرستش در کلیسا درساعت ( نظر اقلیت)نظر هلموت هایلند 

صبح10:00

:  صبح به عنوان مثال برای شروع مراسم عبادت می گویند10:30طرفداران ساعت . 1
به عنوان جامعه یی Kreuzkircheصبح به ادغام ، تمرکز 10:30یک مراسم در 

سا در   متشکل از  اعضایی از مسیحیان آلمانی و بین المللی و تنوع و متفاوت بودن کلی
Bremerhaven چگونه می توان به همه اینها دست یافت؟  زیرا شرکت.  کمک می کند

کنندگان در مراسم می توانند دیرتر از خواب بیدارشوند و صبحانه ای آرام و دلچسب
دت در هلموت هیلند می گوید ، آسایش و راحتی نباید با شروع مراسم عبا.  داشته باشند

.صبح ترویج شود10.30ساعت 

ادی که ما قرار نیست به افر.  با این حال ، کلیسا نباید آسایش و راحتی را ترویج دهد. 2
به عنوان یک مسیحی .  به راحتی خودشان اهمیت می دهند، مراسم و خدمات ارائه دهیم

.و مومن ، ما باید بین شرکت در مراسم کلیسا و آسایش یکی را انتخاب کنیم



.  یندما نباید مراسم  را آسان و راحت کنیم تا جایی که افرادی بیشتر بیا. 3
شرکت کنندگان در عبادت مشارکت کننده هستند و اگر می خواهند از این

ان باید اعضا و شرکت کنندگ.  ساعت عبادت بهره مند شوند باید مشارکت کنند
ما نباید مراسم.  تصمیم آگاهانه ای برای شرکت در مراسم عبادت بگیرند

با .  دعبادت را به گونه ای ترتیب دهیم که با برنامه روزانه تداخل نداشته باش
این کار ، اهمیت آن را کوچک می دانیم و بنابراین مراسم عبادت چندان جدی

.گرفته نمی شود

سته کلیسای آلمان مدتهاست تالش می کند تا با پیشنهادات مناسب به خوا.4
ر اما ، به گفته هلموت هایلند ، این امر اهمیت کلیسا را   د.  های مردم برسند

ه کسانی که در ایمان خود جدی هستند ب.  زندگی بسیاری از مردم ارتقا نداد
.  تنددنبال راهی آسان نیستند ، بلکه به دنبال عمیق تر شدن شناخت خود هس

.پیدا کنیدKreuzkircheنمونه های آن را میتوانید در 



صبح ایده خوبی 10:30به گفته هلموت هایلند ، به تعویق انداختن مراسم به ساعت .5
یازهای این راه باعث ایجاد نگرشی برای تنظیم ستایش خداوند با خواسته ها و ن.  نیست

سال 2000وظیفه امروز ما همان است که .  ما باید مراقب آن باشیم.  زمان می شود
ا گروه بین ب.  پیش بود ، یعنی سوختن برای انجیل و انتقال آتش انجیل به نسل های بعدی

در مسیر درستی قرار Kreuzkircheالمللی مطالعه کتاب مقدس و دوره ایمان ،
به گفته هلموت .  هست(InternationalBibelkreis)کالسهای داردمنظور هلموت هایلند

.صبح ، با این امر مطابقت ندارد10.30هایلند ، تنظیم زمان شروع مراسم به 

صبح ، باید زمان های شروع 10.30به Kreuzkircheبا تغییر در شروع مراسم در .6
با .  وجود داشته باشد Bremerhavenمراسم عبادت  متفاوت برای افراد مختلف در 

.   وداین حال ، به گفته هلموت هایلند ، این تنوع منجر به سردرگمی و عدم قطعیت می ش
نید کی و کجا دیگر نمی توانید به قوانین تکیه کنید ، باید بارها و بارها نگاه کنید تا ببی

کلیسا نمی مانید؟  10چرا روی مراسم عبادت طبق  معمول ساعت .  سرویس است
لیسا و من افراد زیادی را می شناسم که روزهای یکشنبه به این ک: هلموت هایلند می گوید

نه تنها در جامعه ما 10:00شروع همیشگی در ساعت .  سپس به آن کلیسا می روند
.بلکه در برمرهافن جهت و امنیت را ایجاد می کند



یازهای اگر کلیسا می خواهد در جامعه حیثیت پیدا کند ، الزم نیست خدا را با توجه به ن. 7
جهان و زمان ستایش کند ، بلکه باید زمان ها را شکل داده و بر نیازهای مردم تأثیر 

در بیشتر"امروزه مواجهه با چالش های روزگار به این معنا نیست که نیاز به .  بگذارد
ن رویارویی با چالش ها به ای.  بخوریم" روزهای یکشنبه بخوابیم و صبحانه ای آرام

رج معنی است که از آغاز ناخوشایند به جهان خارج نشان دهید که کلیسا از این جهان خا
.کلیسا نباید تازه و جوان باشد ، بلکه جدی و قابل اعتماد باشد.  شده است

تقال تالش هایی برای ان.  تن دادن به نیاز و به آسایش باعث افزایش راحتی می شود. 8
م منظور کلیساهای دیگر که ساعت پنج عصر مراس)مراسم عبادت قبل از شام وجود دارد

(.  ممنظور برای صرف شا) زیرا قرار است مزاحمتی در آنجا ایجاد شود ( برگزار میکنند
ت درس: پاستور وبر می گوید.  اما مسیح به منظور ایجاد قطع برنامه روزانه به جهان آمد

ما است که مراسم عبادت درباره عیسی است ، درباره کسی است که داشتن اودر زندگی
وجیه با این حال این افکار هلموت هایلند را ت. از داشتن راحتی و راحت زندگی کردن است

یژه در نمی کند پاستور میگوید این  ایده بهتری برای کلیسای ما است و همچنین و به و
یم که چه و ما می توانیم تصیم بگیر.این زمان اولیه ما عیسی را ستایش و عبادت می کنیم

.زمانی برای ما بهتر است


