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پیشگفتار
"من غریب بودم ،شما مرا پناه دادید" :کلیسا همیشه توسط این جمله
ماموریت مشخصی را شنیده است .عیسی مسیحی که خود را داور
جهان در زمان آخر ،خودش را در جایگاه گرسنگان ،بیماران ،اسیران و
غریبان قرار می دهد ،ما را به سوی خود می خواند.
زمانی که در پاییز سال  ،2015در طول زمان کوتاهی تعداد زیادی از
مردم به کشور ما آمدند ،که از جنگ و ستیز و آزار و اذیت فرار کرده
بودند و به دنبال زندگی جدید بودند ،کلیسا از خود پرسید که چه
کاری می شود انجام داد .کلیساها ،اداره جات و از همه بیشتر افرادی که پیشنهاد کمکهای افتخاری
می دادند و نیز می دهند :از پناه دادن تا کالسهای زبان ،اهدای لباس و کمک در ادارات دولتی تا
پناهندگی های کلیسایی .از زمانی که وارد اجتماع و کلیسا شدند و تا امروز نیز در آن هستند،
چالشها و سوالهای عمیقی برایشان مطرح شد .نگرانی های اساسیی به وجود آمدند ،مشکالت نادیده
گرفته شده ای به وجود آمدند و همینطور درگیرهایی که به خشونت تبدیل شد به وجود آمدند.
"من غریب بودم ،شما مرا پناه دادید" :کتاب مقدس مردم را تشویق می کند که به غریبان نسبت به
نیازمندان بیشتر توجه نمایند.
غریبه ها افرادی با فرهنگ های مختلف ،با ادیان مختلف ،با زبان های گوناگون و از زمینه های
سیاسی متفاوتی هستند .این باعث برخی نگرانی ها می گردد که نباید بیش از حد بزرگ شوند و نه
اینکه نادیده گرفته شوند.
پناهندگان و مهاجرین کسانی هستند که لفظ "من" را بکار می برند؛ همان "من" هایی که
داستانهای خودشان را دارند و از نگرانی ها و امیدهایشان با یکدیگر صحبت می کنند و بسیار فعال
هستند .آنها نمی خواهند که برای همیشه ترس از احساس همدردی یا ترحم داشته باشند.
"شما به من پناه دادید" :آمادگی زیاد برای تغییرات ضروریست ،تا بتوان آنها را پذیرفت .برای
رسیدن به یک همکاری واقعی باید با رویی گشاده برخورد نمود .با کسانی که می آیند .و با کسانی
که اینجا هستند.
همانطور که عیسی شرایط سخت و غربت را تجربه کرده بود ،ما به یک ایده و یک حرکت قدرتمند و
یک وعده عمیق نیازمندیم .مهم است که با دقت زیاد ببینیم و بشنویم ،و بطور واضح سواالت و
موضوعات را مطرح کنیم ،موقعیت ها و شرایطی را که در آن قرار می گیریم را تحمل کنیم .و :جایز
نیست که با بیگانگان از همان اول به عنوان تهدید ،جبهه بگیریم و مهاجرین و فرار را به عنوان
مشکل تصور کنیم.
عیسی مسیح بعنوان سر کلیسا خودش و کلیسا را به غریبان هدیه کرد.

این ایده و حرکت قوی و وعده عمیق نیز در کلیسای پروتستان وستفالن وارد شده است .این مسئله
در خیلی از مناطق و به شیوه های مختلف به طور خیلی تعجب آور و رضایت بخش تجربه شده
است.
بسیار امیدوارکننده و ستوده است .سواالت زیادی پیش می آید ،که پناهندگان چه چیزی با خود
می آورند و احتیاج دارند که در نگاهشان از فرار و مهاجرت به صلح منجر شود ،که باعث تقویت
همبستگی و احترام گذاشتن به شان دیگر می گردد .برای آنها بسیار تعجب انگیز است که در کلیسا
امکانات زیادی وجود دارد و آنها می توانند با خدای جدیدی آشنا بشنوند.
موضوع اصلی ما را دعوت می کند به فکر کردن ،سوال کردن ،تکمیل کردن ،انتقاد کردن ،مناظره
محترمانه و نیز نتایج شگفت انگیز آن.
من از همه مسئولین به خاطر تالش ،مراقبت و خالقیتی که در تدوین موضوع اصلی به خرج داده اند
و نیز برای تمام دست اندرکاران و همکاری و مشارکتشان تشکر می کنم ،و برایشان برکت خداوند را
طالب هستم.
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دادید"( .متی )35،25

به من پناه دادید
من غریب بودم
چرا باید درحال حاظر در مورد مهاجرت صحبت شود
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مقدمه:
"من غریب بودم و شما به من پناه دادید"( .متی )35،25

به من پناه دادید
این جمله موضوع معمولی را توصیف می کند .کسی که گذشته مطمئن خود را پشت سر می گذارد و یکجایی از نو شروع می
کند ،مطمئن می شود که پذیرفته می شود .برای انسانهایی ،که از وطنشان رانده می شوند و یا مجبور به انتخاب فرار هستند ،معنای
"شما به من پناه دادید" را همانند :من از زندگی جان سالم بدر بردم ،من نجات پیدا کردم ،من یک شانس دیگری برای زندگی
دارم .برای پذیرفته شدن یک تجربه حیاتی است.
اتفاقهایی که برای میلیونها انسان در سراسر جهان امروزه اتفاق می افتد ،جنگ و نسلهای بعدی جنگ برای کشور ما بیگانه نیست.
بعد از سال  ،1945دوازده میلیون نفر وطن خود را از دست دادند و مجبور به انتخاب یک مملکت جدید شدند .و این موضوع آن
نسل و نسلهای آینده را شکل می دهد .از دست دادن وطن موضوع وحشتناکی است .کسی که رانده می شود و مجبور به فرار
است ،مملکتش را از دست می دهد .همچنین وطن او هم اشغال میگردد و یا از دست می دهد .همزیستی آوارگان و پناهندگان
یک تالش مشترک بود .داشتن یک وطن مانند این است که با افراد قابل اطمینان در مکان مورد اعتماد؛ بدون ترس و با روابط
خوب زندگی کردن .به این یعنی یک برکت.
در آداب و رسوم مسیحی ما ،یک دیگاه مخصوصی داریم .عیسی مسیح به ما یک نمونه میدهد :مردم وفادار و سخت کوش باید
بتوانند از برکتهای خداوند استفاده کنند .همینطور بیگانگان ،گرسنگان ،تشنگان ،برهنگان ،بیماران و حتی افراد گناهکار ،باید جایی
برای زندگی کردن پ یدا کنند .برکت؛ جهان را به مکانی تبدیل می کند که در آن انسانها با یکدیگر بتوانند خانه ای بهتر از باغ
عدن را پیدا کنند .آنها با یکدیگر طعم ملکوت خدا را می چشند.

من غریب بودم
غریب بودن همیشه محتاج بودن نیست .سرزمینهای غریب میتواند هیجان انگیز باشد .بازدید شهرهای اروپا و یا کلیساهای متفاوت
در اقصا نقاط دنیا چیزی غریب و جذاب است .غریبه ها به عنوان مهمان همانطور پذیرفته می شوند که ما به عنوان غریبه توسط
آنان پذیرفته می شویم.

انسانها حق دارند که غریب باشند .آنها حق دارند که خودشان باشند ،و هیچکس اجازه ندارد آنها را مجبور کند که :اگر میخواهی
تو را بپذیریم باید مثل ما بشوی .غریبه بودن و پذیرفته شدن دوطرف یک سکه هستند( .چه اتفاقی میان خانواده ها حتی آنهایی که
مدت ریادی با هم هستند خواهد افتاد ،اگر هیچ تفاوتی میان "من" و "تو" وجود نمی داشت".
غربت میتواند وسوسه ا نگیز هم باشد کشورهای جدید و غذاهای وسوسه انگیزشان و بعضا عجیب و غریبشان از نمونه های بارز آن
هستند.نقاشان معروفی در اوائل قرن  ۲۰به دنبال معجزه ی دریای جنوب بودند ،و در نهایت حس کنجکاوی در مورد غریبه ها و
سرزمین های ناشناخته و زندگی های عجیب و غریبشان و در کنار آن عشق به سفر به دوردست و سفرهای دریایی و سفرهای دور
دنیا شگفت انگیز بوده است .من میتوانم به زندگی در غربت هم عادت کنم به آن بها دهم و از آن یاد بگیرم حتی برایش تاسف
بخورم ولی غربت هم عادی میشود  ،و جذابیت ها و خاص بودن خود را روزی از دست میدهد
ولی این هم حقیقت دارد :چیزهای ناشناس می توانند ترسناک باشند چون یک چیز غیرعادی  .یک ضرب المثل قدیمی میکوید
"کشورهای جدید ،آداب و رسوم جدید"و می تواند اثر ناامنی داشته باشد .چیزهای جدید به این علت که جور دیگری هستند
ترسناک نیستند .یک چیز ناآشنا می تواند غیرقابل اطمینان و یا شرورانه تصور شود .انسانها فکر می کنند ممکن است کسی که او
را می شناسیم و به اواطمینان داریم ممکن است خیانتکار و سوءاستفاده گر و جنایتکار باشد .کسی فکرش را نمی کرد انسانی که به
اواطمینان کنیم و با او رابطه دوستی برقرار کنیم و درب را به رویش باز کنیم ،روزی برسد که چهره واقعی خود را به عنوان یک
جنایتکار نشان دهد .پس حتما به این دلیل بوده که چیزی مثل لغت "هوستیس" در زبان التین به معنای "غریبه" و "دشمن" معنا
بدهد .هیچ انسانی نیست که در برابر او نیاز به احتیاط و هوشیاری نداشته باشیم.
یک ضرب المثل آفریقایی می گوید :گاهی الزم است که یک روستا یک بچه را تربیت کند .جامعه تک تک افراد را به کار و
زندگی دعوت می کند ،او را به همبستگی هدایت می کند .ولی با این وجود در مواقع نقص قانون هیچ تذکری ذکر نشده است .و
این امر تنها در مورد بچه ها صدق نمی کند .احتیاج به هیچ خیال پردازی نیست که بفهمیم که اگر در قانون نقصی وجود دارد چه
اتفاقی رخ خواهد داد .باید به این فکر کنیم که :انسانهایی که از کشورهای دیگری بعنوان پناهنده به اینجا می آیند ،به مجموعه ای
از قوانین خاص و محکم  -برای مثال ،شرایط اقامت و کار برای پناهندگان و پناهجویان  -دست می یابند که فقط برای آنهاست و
نه برای شهروندان جامعه .که تنها آنها  -و نه شهروندان – می توانند نقض این قانون را تحمل کنند ،واضح است .وضعیت در مورد
سرقت ،تقلب ،خشونت و سوءاستفاده و حتی جرمهای برنامه ریزی شده ،متفاوت است .چه در میان پناهندگان و چه در میان
شهروندان آن جامعه خالفکار وجود دارد .به عبارتی نباید در وحله اول جنایتکاری را با لغت دیگری اشتباه گرفت .درست است
که در نتیجه رشد جمعیت توسط پناهندگان و مهاجران ،افزایش در برخی از جرایم وجود دارد .اکثر کارشناسان نظر بر این دارند
که افزایش جنایت در جامعه به علت وجود پناهندگان نمی باشد .بیشتر نظرشان بر این است که این امر در مورد شهروندان و

پناهندگان و مهاجرین بطور یکسان است :صرف نظر از منشاء فرهنگی و مذهبی و یا ایدئولوژیک یا موقعیت اجتماعی ،عوامل
ایجاد و ارتقاء جرم و دیگران است که به عنوان یک اقدام پیشگیرانه عمل می کند.
.

در سال  22.5 ،2016درصد از جمعیت آلمان دارای پیش زمینه مهاجرت داشته اند .در استان نوردراین وستفالن
 27.2درصد( .منباء کتاب آمار سال  )2017به این معنا که شخصی که خودش و یا یکی از اجدادش زمینه مهاجرت
داشته باشد و در آلمان متولد ن شده باشد .افرادی که خارجی هستند و یا روسهای آلمانی تبار هستند به عنوان افراد با
زمینه مهاجرت شناخته می شوند .به همین ترتیب ،شامل افرادی می شود که با شهروندی آلمانی متولد شده اند ،اما
حداقل یکی از والدین آنها یک خارجی است.

چرا در حال حاضر باید دوباره در مورد مهاجرت صحبت کرد؟
کلیسای پروتستان استان وستفالن ،اعضای آن و نیز کلیساهای محلی و سازمان های وابسته به آن در ده سال گذشته با اتحاد و
همبستگی اقدام به پذیرفتن مهاجرینی نمودند که به دالیل آزار و اذیت های سیاسی ،سختی های اقتصادی ،جنگ و یا دالیل دیگر
به این جا آمده اند .این سازمانها این اقدام را بر اساس قسمتهایی از کتاب مقدس مسیحیان نموده اند .چرا کلیساهای پروتسان استان
وستفالن در موضوع اصلی نشست خود بطور عمومی در رابطه با موضوع "کلیسا و مهاجرت" صحبت می کنند؟ پاسخ :ما آن را
ضروری می دانیم که این مسئله را یکبار دیگر بعنوان یک جایگاه اساسی مطرح کنیم .وضعیت در ماه ها و سال های اخیر شدیدتر
شده است .هر روزه مشکالت بیشتر می شوند .در عین حال بحث کردن در مورد آن همیشه ضروری و غیرقابل انکار است.
بیش از یک میلیون کودک ،زن و مرد از سال  2015به علت فرار از جنگ ،ترور ،آزار و اذیتهای سیاسی و خشونت از وطن خود
به امید زندگی بدون ترس از مرگ به آلمان آمده اند.
با تعهد قاطع ،شهروندان بی شماریی از جوامع مسیحی ،موسسات خیریه مسیحی ،انجمن ها ،شرکت ها و اتحادیه های کارگری
همراه با رهبران جامعه محلی ،متعهد به ادغام پناهجویان شده اند و فرهنگ خوشایندی را که تا این حد غیر قابل پیش بینی بود را
زنده کند ،پر شده است.

من توسط پناهندگان دوستان جدیدی پیدا کردم .من خیلی آموختم و تجربه هایی از مهمان نوازی را تجربه کرده ام.
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با این حال ،نشان داده شده است که مهاجرت با این میزان و سرعت نیز خود یک چالش بزرگ برای همبستگی جامعه ما است .این
منجر به عدم اطمینان و تنش است.
از یک طرف ،به دلیل کار طوالنی مدت ،سخت و دشوار است که برای ادغام پناهندگان بطور دائم در جامعه ما باشند .کودکان و
نوجوانان مانند میانساالن ،نیاز به یافتن مسکن مناسب ،یادگیری زبان آلمانی و دسترسی به تحصیل و کار را دارند.
از طرف دیگر ،بسیاری از افراد در جامعه ما عمیقا احساس ناامنی دارند .دنیایی که تاکنون برایشان امن بوده به سرعت در حال تغییر
است .به ندرت آنها می توانند جایگاه امن خود را پیدا کنند .ارزش های آشنای مسائل اقتصادی و فرهنگی را به چالش می کشند.
دیجیتال سازی ،تحرک ،اشکال جدید کار و انطباق پیشرفته ،فرصت هایی جدید و غیر منتظره ای را باز می کند .در عین حال ،آنها
عمدتا مفاهیم زندگی ،اور اق بهادر و چارچوب جهت گیری برای بسیاری از مردم را زیر سوال می برند .درک تغییرات اساسی
سریع در اقتصاد جهای دشوار می باشد .فاکتورهای تعیین کننده ای که زندگی را تعیین می کنند ،بطور فزاینده ای فراتر از ظرفیت
شهروندان برای مشارکت می باشد .هر چه ترس بیشتر می شود به همان نسبت هم تحوالت آینده را هم تهدید می کند.
افرادی که به عنوان پناهنده یا مهاجر به نزد ما می آیند ،توسط بسیاری به عنوان بوجود آمدن این نگرانی ها و ترس ها دیده می
شوند .ادغام و همسویی یک پروسه پیچیده و بلند مدت می باشد .و با مشکالتی همراه است .عده ای فکر میکنند که رشد
جمعیت یک بار اضافه خواهد بود .زندگی متنوع زیبا به نظر میرسد – اما همچنین می تواند به عنوان تهدید در پوشش زندگی
حس شود .مردم بیشتر و بیشتر احساس می کنند که در جامعه محروم شده اند .برخی از آنها احساس می کنند که مهاجران توانایی
هستند و تمایل به پیشرفت اجتماعی و پیشرفت در شغل را دارند.
در عین حال ما می بینیم ،افراط گرایان و راست گرایان افراطی در سراسر جهان از این ناامنی ها ،نگرانی ها و تنش ها سو استفاده.
آنها نگرانی های مردم را به ترس و نفرت تبدیل می کنند .آنها نه تنها نفرت خود را نسبت به مهاجران و پناهندگان منتقل می کنند
بلکه به افرادی که خواستار حقوق خود و کمک به پناهندگان و مهاجران نیز هستند را منتقل می کنند .برعلیه شعارهای نفرت
انگیز و ارعاب باید مقاومت نشان داده شود.

من از سال  2015تاکنون از بسیاری پناهندگان مراقبت می کنم .همه چیز خیلی خوب شروع شد .من خیلی وقت و
انرژیم را "قربانی" کردم .در عین حال ،بسیاری از این افراد در طول زندگی خود دچار ضعف شده اند .من احساس
می کنم که بعضی ها از من سوءاستفاده شده است.
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در این شرایط کلیسا چگونه میتواند در تعیین جهت صحیح کمک کند؟ چگونه داستانها و تصاویرامیدوارکننده در کتاب مقدس
میتواند در این ناامنی و عدم اطمینان کمک کند؟ چگونه می توان دلیل های امیدوارانه بر مبنای کتاب مقدس به عنوان یک منبع
قدرت برای زندگی ،برای همبستگی ما با افرادی که به کمک ما نیاز دارند ،کمک کند؟ چگونه می تواند به ما جرات بدهد ،با
توجه به عدم کنترل و عدم اطمینان و تاثیر پیشرفت های فعلی ،آینده را با یکدیگر بسازیم؟

من کتاب مقدس را نمی شناسم .آیا درست است که همه کسانی که در کتاب مقدس ذکر شده اند مهاجران هستند؟...
تمام موضوعات مهاجران و مسائل پناهندگی امروزه مفهوم زیبایی پیدا می کنند وقتی که انسان آنها را به زمان عیسی
مسیح مرتب سازد.
اولریش مولر ،آتش نشان شهر Schwerte

این موضوع اصلی مطرح شده در کلیساهای پروتستان استان وستفالن کالمی نیست که از آسمان آمده باشد .از دیدگاه همزیستی
می توان آن را خوب درک کرد :با همکاری بین دولت و جامعه .ما قصد داریم تجربه ها و دانش خود را در بحث های عمومی
وارد کنیم .و ما قصد داریم در مباحثات عمومی از یکدیگر چیزهایی یاد بگیریم .از آنجا که ما می دانیم :به عنوان مسیحیان ،برای
درک بهترمان در مورد  .....احتیاج به اصالحات و تنظیمات و توضیحات داریم .ما ماموریت کلیسا و وظایف مشخصمان در مقابل
چالش های جدید درک کنیم .بنابراین باعث خوشحالی ماست که این امکان برایمان مهیا شده است که این موضوع عمومی برای
اولین بار از طریق اینترنت و ارتباطات عمومی مطرح شود .از طریق صفحه اینترنت  kirche-und-migration.ekvw.deشما
می توانید متن موضوع اصلی را با مقدار زیادی اطالعات به عنوان مثال :عکسها ،داستانها ،فیلم ها ،صوت ،موعظها و متون متفرقه
پیدا کنید.
بیاید از این طریق تشویق شوید و با واکنش های خود ما را تشویق کنید.

 1اطمینان از الهیات کتاب مقدسی
 1.1کتاب مقدس به عنوان شاهدی بر مهاجرت
کسی که واقعیت های مهاجرت را در کتاب مقدس نگاه کند ،به داستانهای قدیمی در باب اطمینان کردن برخورد می کند و
همزمان به این چالش دعوت می شود که همسویی را از دیدگاه جدیدی نگاه کند .در حال حاضر کلیساهای قدیمی در اروپا

برایش این فرصت به وجود آمده است که چیز تازه ای را از کتاب مقدس درک بکند و اینکه کتاب مقدس از صفحه اول آن تا
آخرین صفحه کتابی در رابطه با همسویی ،و امیدواری یادآوری می کند.
کتاب مقدس کتابی است در باب سفر کردن و حرکت .از یک طرف سختیی را نشان میدهد که به معنای در حرکت بودن است.
عالوه بر این کتابی است در مورد مقام ،قدرت ایمان و برکت های مهاجران و پناهندگان .در حال حاضر ،سوال در مورد زندگی و
تاثیر کلیسا در جامعه مهاجرت به یک یادآوری دوگانه اشاره می کند:
در حالی که مهاجران به عنوان فقدان و مشکالت شناخته شده اند ،کتاب مقدس در مرکز یهودی – مسیحی؛ داستانهایی راجع به
مهاجرت و موفقیت را توضیح می دهد .بدون پنهان کردن ناراحتی و سختی های مهاجران ،متنهایی از کتاب مقدس از انسانهایی
شهادت می دهد که نه تنها مهاجرت را تحمل می کنند بلکه آن را برای تغییر و اثبات خودشان و دیگران با حمایت خدا استفاده
می کنند.
بخاطر آوردن داستانهای مذهبی کتاب مقدس عمدتا داستانهایی در مورد حرکت و سفر و غریبان هستند ،بدین ترتیب در اوالً
دیدگاه های گریزان در مورد پناهندگان و مهاجران را تغییر می دهد .ثانیا سوالی پیش می آید که ،در مورد حرکت ،شجاعت در
عزیمت ،ادامه دادن و غربت را در جامعه ریشه دار کلیسایی محکم و پایدار می شود.

انسانها در راه فرار
بیش از  68.5میلیون نفر در حال حاضر در سراسر جهان در فرار هستند .و این بیشتر از همیشه است همانطوری
که سازمان "نان برای دنیا" می گوید ،از هر ده پناهنده نه نفر آن به دنبال پناه در کشورهای در حال توسعه هستند.
چهار میلیون پناهنده در فقیرترین کشورهای جهان پناه گرفته اند در حالی که خود مردم آن کشورها کمتر از 1.25
دالر در روز دارند.
تجربه های فشرده
در موضوعات مهاجرت ،کتاب مقدس نشان می دهد که انسانها همیشه در حال مهاجرت هستند .از سوی دیگر ،واقعیت تاریخی
نشان می دهد که کتاب مقدس همیشه مناظر صحنه مبارزه و جنگ و درگیری ها برای قدرت طلبی بوده است .از مبارزات مصری
ها در امپراطوری بین النهرین تا فتح اسکندر مقدونی و رومی ها ،مردم و ملل محلی از قرن ها بطور تقریبا بدون وقفه از حکومت
های خارجی؛ محاصره ،فتح و اشغال روبرو شده بودند که اغلب با مرگ هزاران انسان روبرو شدند .بیشتر از همه اخراج و کار
اجباری بخشی از واقعیت های امپراطوری های باستان بود .بطور مخصوص برای ایمان و متون کتاب مقدس عبری یک تجربه
بزرک بود که در قرن هشتم و در آستانه قرن ششم قبل از تولد مسیح :احتماال صدها هزار نفر از ساکنان اسرائیل و یهود به آشور یا

بابل ربوده و یا مجبور به نقل مکان شده بودند .در کنار سختی های مشخص ،چالشهای روحانی و مذهبی و برای حفظ اعتقادات
خود بوجود آمدند ،به معنای واقعی مجبور بودند دوباره "خدا و دنیا" را در موردش مورد بررسی قرار دهند .مهاجرانی مانند
یعقوب ،یوسف که به برده گرفته شده و یا استر در دربار فارسی ،یادآور واقعیت نسل های گذشته قوم را شکل می دهد .آنها فقط
حقایق را گزارش نمی دهند بلکه آنها را به تجربه ،امید و اطمینان می رسانند که دقیقا چنین داستانهای واقعی از غربت ،خود خدا
تجربه کرده و در آن انسانها برای زندگی و ایمانشان فعال شوند ،خیلی بیشتر که خود خدا خودش را بعنوان همراه نشان می دهد.

 2-1داستانهای اولیه اسرائیل
روایت اخراج از بهشت (پیدایش  )24-23 :3و دوره قائن "در آنطرف عدن" (پیدایش  )16 :4نشان می دهد که نویسندگان
کتاب مقدس ،تاریخ و توسعه فرهنگ و تمدن به عنوان رویدادهای مهاجرت را نشان می دهد.
کتاب مقدس به ویژه در مورد اسرائیل بیان می کند که – یهودیت تا به امروز – به دفعات به عنوان مهاجرت یاد شده اند .بطور
ویژه داستانهای اجداد اسرائیل که برای راههای خود از بین النهرین به کنعان و برای زندگی آنها به عنوان "پناهندگان" در سرزمین
موعود صدق می کند .از ابتدای روایت عزت نفس اسرائیل ،انتخاب توسط خدا و راه رهایی به عنوان نشانه ای برکت خدا صدا
زده شده است؛ و تاثیر آن برای "تمامی موجودات روی زمین" دارد( .پیدایش .)4-1 :12
در چارچوب این ماموریت ،در متون نیز قصد و وظیفه مذهبی ،برای حفظ هویت شخص مهم شمرده می شود ،که در آن "برای
خود" زندگی و جوابگویی – در بین خانواده ها – همانطور که قوم یهود برای هزاران سال زندگی کرده اند و چگونگی جوامع
مهاجر در حال حاضر یافت می شود.
در همان زمان  -و بر این اساس ،داستان پدر و مادر (پیدایش  )50-12بیشتر در مورد حل مناقشات صلح آمیز صحبت می کنند -
آنها همکاری و محرک احترام دیگران را نشان می دهد و همچنین بر ارتباطات مذهبی متقابل بین خانواده ابراهیم و ساکنان کشور
دیگر تأکید دارد  .از ان میتوان به رابطه الهی پی برد که در (پیدایش  8:23مقایسه شود با  )18:14نشان میدهد که ترس خدا
جایی که نمی توان تصور کرد وجود دارد (پیدایش  )14:20و برای دیگران دعای خیر میکنند (پیدایش .)17:20
در داستان کتاب خروج اسراییل ،دومین روایت قوم بنی اسراییل ولی اینبار سیاسیتر و جنگجویانه تر است .نشان میدهد که خدا
چطور ار مردم مظلوم و اسیران جانبداری میکند و نیز نشان می دهد که نظم و همبستگی برای رسیدن به آزادی ضروریست.
تورات  -تمام قوانینی که در اسراییل باید رعایت شود -به آین ازادی و تجربه راه ارتباط دارد .آن آزادی را فراهم میکند و عطیه
است از آزادی خداوند (خروج  .)1:20این متنها منعکس کننده ظلم و ستم وحشیانه ای نیست که خود اسراییل در زیر ستم و
خشونت امپراطوری های بزرگ انجام داده باشد.

بیگانگی و حق
قابل ذکر است که "بیگانگان" در تورات حق و حقوق خودشان را دارند" .بیگانه"(عبری) منظور – اگر منظور این نباشد که
شخصی با یک خارجی دیگر در حال سفر است -کسی است که برای همیشه در یک منطقهای سکونت دارد ولی اصلیتشان به
آنجا تعلق ندارد ،به عنوان اقلیت آن جامعه هستند و بنابر این از خقوق شهروندی آنجا برخوردار نیستند.
سنت های حقوقی مختلف تورات جزئیات دقیقی را نشان میدهد که چگونه غریبه ها میبایست آداب و رسوم ریشه دار مذهبی
اسراییل را نگه دارند – همینطور شامل روز سبت نیز میشود -و نیز تحت چه شرایطی انان میتوانند در مراسم عبادتی اسراییلیان
شرکت کنند.
از طرف دیگر تورات به تنظیم قوانین مربوط به رفتار بنی اسراییل با غریبه ها اهمیت زیادی قائل است .در این حال غریبه ها
استانداردی جهت تنظیم قوانین اجتماعی هستند (خروج .)29:14
به دلیل موقعیت ضعیف آنها ،آنها از حفاظت ویژه در برابر سوء قصاص اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی مانند بیوه ها و یتیم های
اسرائیل حمایت می کنند و برای آنها فراهم می کنند که خدمات اجتماعی مانند کسانی را که نیازمند اسرائیلی هستند فراهم کند
(تثنیه  .)14:29با توجه به موقعیت ضعیف آنها ،آنها  -همچنین بیوه ها و یتیمان اسرائیل  -از حفاظت ویژه در برابر جرائم
اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی برخوردار می شوند و با مقررات رفاهی که به خدمات اجتماعی ارائه می دهند مانند کسانی که
نیازمند اسرائیلیان هستند ،تضمین شده است (تثنیه .)14:29
به عنوان یک دلیل و انگیزه برای "دوست داشتن غریبه ها مثل خودتان" (الویان  ،)34:19اغلب تاکید می شود که "شما [یعنی
اسرائیل] در مصر غریبه بودید" (خروج " .)9:23شما میدانید که غریب بودن یعنی چه " (خروج .)9 :23
کتاب مقدس پر است از یاداوری رفتار با غریبه ها .زمانی که انسان ازنعمتها و ثروت وعطایای کشورش لذت می برد ،باید به یاد
داشته باشد که او از ازل آنجا نبوده و همیشه هم آنجا تنها نخواهد بود .مردم هر سرزمین –حتی اگر نسلهای زیادی در آن سرزمین
باشند -باید بطور جدی همیشه به یاد داشته باشند که خودشان هم غریبه بودند.
همانند امروز این نکته مثبت در آن زمان هم یک قانون نبود .وگرنه حفاظت(خروج  ،)20:22مشارکت ،و برابری برای غریبه ها
(اعداد  ،)15:15اینقدر سخت با مخالفت روبرو نمی شد .این حقیقت حتی در زمان کتاب مقدس هم یک الگوی مناسب نداشت.
وگرنه در متون کتاب مقدس اینقدر در مورد وابستگی به غریبان و حتی مفاهیم انحصاری آنها از اسراییل سخنی به میان نمی
آورد(نحمیا  .)13در اینجا می شود یک دیدگاه خصمانه بسبت به غریبه ها را حس کرد .این نشان دهنده ترس های منفی یا
تجربیات ،تنش های داخلی ،احساس تهدید به هویت فرد و تمایل به حفاظت از آن است .در پس زمینه ،وضعیت فرهنگی و سیاسی

از جامعه یهودی تحت فشار امپراتوری های باستانی دیده می شودمی توانی نگرانی از اینکه ازدواج با زنان عجیب و غریب می توان
منجر به ارتداد خدا شد (تثنیه  )7:23و از دست دادن هویت خاص اسرائیل شود را حس کرد.

تغیرات مرزی
این دیدگاه با بخش عبری کتاب مقدس –عهد عتیق -مطابقت ندارد .و این در داستان نعومی و روت مشهود است .نعومی که یک
زن اسراییلی و بیوه بود ،با عروس خود روت که اصلیتش موابی بود ،از شهر همسایه موآب برمی گردتد ،همانجایی که در زمان
قحطی آنها را پذیرفتند و پسرانش آنجا همسر اختیار کردند.
از دیدگاه خاصی از گذشته و هویت اسراییل ،ازدواج با زنان اینگونه اقوام مثل موآب از طرف خدا ممنوع شده بود و مخالف اراده
خداوند بود (نحمیا  27-23 :13مقایسه شود با استر  .)10-9چونکه در تثنیه  4:23می خوانیم که بک بار در صحرا موآبیان از
بدست آودن نان و آب توسط اسرایلیان ،جلوگیری کرده بودند.
داستان روت برعکس این را نشان می دهد واساسی محرومیت ها را تحلیل می کند ،همانگونه که آیات کتاب مقدس Hانتظار
دارد .روت که یک زن موآبی است از نعومی اسراییلی مراقبت می کند .همبستگی آنان یک حرکت در جهت پیشرفت انسان بود
که میتوانست مرزها را بگذرد چون خود خدا مستقیم عمل میکرد (روت  .)12-10 :2هر دوی آنها چه شخص خارجی و چه
شهروند داخلی از چیزهای خوب یکدیگر بهره مند میشوند.
تنها روت که یک زن خارجی هست در اسراییل پذیرفته نشد .این داستان بطور مخصوص اشاره به این دارد که نعومی اسراییلی که
در موقعیت بد اجتماعی قرار داشت ،دوباره احیا گردد(روت  )15-14 :4و از این طریق تمام اسراییل برکت یافت.
پایانش چنیین شد که(روت  :)22-17 :4روت مهاجر مادربزرگ داوود پادشاه بزرگ اسراییل میشود .و در ابتدای عهد جدید در
سطور اول کتاب ذکر می گردد و در شجره نامه عیسی مسیح در انجیل متی باب  1ایه  5نام او ذکر میگردد.

 3.1عیسی مسیح – غریبه ای در راه
تصویری از راه و حقیقت راه
اطرافیان عیسی مسیح و نیز کلیسای قدیم با کتاب مقدس اسراییلی و بر اساس آن زندگی می کردند .آنها سمبول کتاب مقدس در
باب درراه بودن را می دانستند و به او اعتماد داشتند و بر این اساس تجربیات خود را عیسی مسیح مفهوم بخشیدند.

انجیل ،عیسی مسیحی را به عنوان یک انسان که اساسا در حال حرکت است ،به تصویر می کشد .راه او نشانگر این است که آمدن
خداوند نزدیک است(مرقس .)14:1
عیسی مسیح همیشه در راه بود و شاگردانش هم به همراه او در جاده های اسراییل او را همراهی می کردند(متی  .)2آمدن عیسی
مسیح و ماندنش و به سوی پدرآسمانی رفتنش ،در سخنان خداحافظی یوحنا (انجیل یوحنا  13تا  ،)17اساس و بنیاد تعیین کننده
پسر خدا و تاثیر قدرت ایمان است.
مرزهای قومی که میان قوم برگزیده خدا اسراییل و سایر اقوام مخصوصاً در اناجیل تاکید شده اند (متی  .)5:10ولی در عین حال
انها از طریق عیسی – در روش یادگیری جداگانه ای – به طور شگفت انگیزی فراتر از مرزها رفتند .و این راه ادامه خواهد داشت
تا جمیع خالیق آموزه های او را یاد بگیرند( .متی .)20:28
کتاب اعمال می گوید که چگونه ایمان ،با اراده خدا و روح خدا به عنوان منبع الهام بخش ،به غیر یهودیان نیز می رسد (اعمال
 .)10در همان زمان می توان دید که "راه جدید" (اعمال  )2 :9پیروان خود را به مهاجران تبدیل می کند (اعمال .)20-19 :11
فرار و شکنجه (اعمال  ،3-1 :18مقایسه رومیان  )4-3 :16مانند سفرهای مسیحی هدفمند در پیدایش و انتشار مسیحیت اولیه بود.
گرچه انتقال از آسیا به اروپا ،یعنی از ترکیه امروز تا سرزمین اصلی یونان ،در دوران باستان به همان میزان از اهمیت فرهنگی
برخوردارنیست که در حال حاضر وجود دارد ،کتاب اعمال رسوالن این مرحله را نقد می کند (اعمال  .)40-9 :16جالب توجه
است که آنان در هنگام ورود به سرزمین اصلی اروپا در شهر فیلیپینی (اعمال  ،)40 :15-11 :16ابتدا با مهمان نوازی آنها روبرو
میشوند و سپس با یک زن نساجی به نام لیدیا که از نامش میتوان فهمید که تاحتماال از آسیا آمده است ،آشنا شدند که به مسیح
ایمان آورد .این نشان می دهد که چقدر مهاجرت از زمان قدیم با زندگی روزمره و کار و کسب آن زمان اجین بوده .با دقت در
اعمال رسوالن می بینیم که در ابتای مسیحیت اروپا با میهمان نوازی یک زن روبرو میشویم و این که اولین زن مسیحی اروپا ملیت
اسیایی داشته است.
کلیساهای نوپا تشکیل شده بودند از افرادی با سنتهای یهودی و مردم دیگری با سنتها و فرهنگها و فلسفه های مختلف.بنابر این
مناظره و مباحثه در میان سنتها و تفکرات مختلف بخشی از زندگی روزمره آنان بود .با نظر به رومیان  14و غالطیان  14 – 11:2و
 6 -1 :5می بینیم مواردی مانند ممنوع و ختنه ،منجر به درگیریهای شدیدی میشد (اول قرنتیان  8و اعمال رسوالن  .)15در این
مبارزه برای یکپارچگی در میان تفاوتها ،تعالیم پولس رسول در باب عدالت از طریق ایمان نیز ریشه دارد .در تعمید اشخاص
مختلف با هم برابر میشوند(غالطیان  .)28:3کسانی که به مسیح تعلق دارند و در او هستند ،شامل قوانین طهارت روحانی و حد و
مرز اجتماعی که برای بهودیان آمده است نمی باشند .دیوار جدایی فرو ریخته شده است .توسط عیسی مسیح و مرگ او بر روی
صلیب غیر یهودیان نیز شهروند الهی هستند (افسسیان .)19-12 :2

مسیح در غربت
" من غریب بودم و شما به من پناه دادید"  -یا اینکه "غریب بودم و شما به من پناه ندادید" (متی 36 :25و38و .)43این کالمی
است که عیسی مسیح داور عادل و پسر انسان می گوید .پیام این مثل کامالً ظریف و روشن است .واضح است ،زیرا در زمان آخر،
داور و پادشاه جهان نیز به رفتار ما با غریبه ها – مانند رفتار با گرسنه ها و تشنه ها ،برهنه ها ،بیماران و زندانیان  -به عنوان برادران و
خواهرانش نگاه می کند .غریبه ها با دیگر افراد محروم اجتماع در یک ردیف قرار دارند ،افرادی که نمیتوانند بر علیه آنها باشند.
این مثل در مورد عالقه و تبعیض علیه غریبه ها نسبت به دیگر افراد نیازمند صحبت نمی کند.
به همین شکل نیز در عهد عتیق – کسی که به فقرا ظلم میکند به افرننده آنها بی احترامی کرده است (امثال سلیمان )31 >14انسان
شبیه حدا آفریده شده است (پیدایش  - )26 :1نیز خداوند داور جهانیان ،مانند عیسی احترام و بی احترامی به دیگران را ،احترام و
یا بی احترامی به خود می داند .و این همان دیدگاهی است که در آن هر رفتار با کوچکان و نیازمندان به مانند رفتار با مسیح است.
این پیام در نوع خودش بسیار ظریف است چرا که بسیار غافلگیر کننده است .عادالن می پرسند" :چه زمانی ما تو را غریبه دیدیم و
به تو پناه دادیم" ؟.
این به این معنی نیست که هر غریبه ،بیمار و مریض و زندانی را که دیدیم فکر کنیم که مسیح است .اما باید این را هم در نظر
بگیریم که در غریبه ها ممکن است با مسیح مالقات کنیم.
مسیحی بودن به عنوان یک غریبه  -قوم مهاجر خداوند
به ویژه رساالت درعهد جدید تاکید می کند که غریب و یا حتی بی خانمان بودن بخشی از جوهر زندگی در ایمان است .در کتاب
مقدس عبری ،جوامع جوان و نوپا در مهاجرت شناخته میشوند ،و با شاخصهای در صفر بودن ،مهاجر شناخته میشوند همانطور که
در رساله اول پطرس از کلمه "غریبان" به جای جماعت استفاده شده است (اول پطرس 1 :1و.)2:11 ،17
کتاب عبرانیان به شیوه خاصی این مسله را روشن می کند .اومخاطبان مسیحی را عمیقاً به داستانهای مهاجرین اسراییل میکشاند .او
انها را به جایی میبرد که همه چیز از آنجا شروع شد ولی هنوز تمام نشده است .همانطور که اسراییل برای رسیدن و آینده و
آرامی امیدوار بود (تثنیه  9 :12مزمور )11 :95و هنوز هم امیدوار است – که خداوند به آنها در هنگام خروجشان از مصر و انها
وعده داده بود و داده است .و همینطور است برای کسانی که به مسیح ایمان دارند در عزیمت بسر میبرند ،عزیمت به سوی تحقق
وعده آرامی خداوند(عبرانیان  .)9 :4مانند ابراهیم که حرف خدا را گوش کرد و به "سرزمینی که خدا انجا را به او بخشید" رفت
(عبرانیان  .)10-8 :11همینطور مسیحیان "زانرو که در اینجا شهری باقی نداریم ،بلکه آینده را طالب هستیم"(عبرانیان  .)14 :13و
این مربوط میشود به اشتیاق ،جستجو و نگاه کردن به آینده (عبرانیان  11 :4و .)14 :11

مشارکت با خدا و به سوی او در راه بودن ،ایمانداران را مهاجر ساخته است .ایمان و رفتار و نگرش آنها اینجا بوجود نیامده است.
آنها همانطور که پولس رسول می نویسد" ،شهروندان آسمان" (فیلیپیان  27 :1و  )20 :3و به همین دلیل بیگانگان دنیا .به عنوان
مهاجران روحانی ،کلیسا و ایمان نگاه میکند به اینکه واقعیت مهاجرت و سرنوشت مهاجران را جدی بگیرند ،همانند یک آینه که
آنها را به هویت واقعی خود در برابر خداوند نشان می دهد.
از ما این سوال پرسیده می شود که :چرا ما هنوز بیگانه هستیم؟ به کجا خواهیم رفت و نگاهمان را به کجا باید بدوزیم.

ملتی که در تاریکی قدم بر میدارد
در غروب روز سوم اکتبر یک قایق بادی با بیش از پانصد سرنشین از اریتره و سومالی در نزدیکی المپدوزا
واژگون شد  .در داخل جزیره میتوان ضجه های مردم را در تاریکی از داخل آب را شنید که فریاد میزنند و
تقاضای کمک دارند .قایق در کمتر از چند ثانیه به زیر آب فرو میرود  .کسانی که زنده مانده اند حدود 5

ساعت خود را بر روی آب نگه داشته اند  .تعداد  108نفر از از  368نفری که در آنشب غرق شدند در داخل
قایق حبس شده بودند  .در میان آنان زن  22ساله ایی از اریتره وجود دارد که قبل از غرق شد کودکی را به دنیا
آورده بود .بعضی از آین افراد در المپدوزا دفن شده اند  .در یک رستوران محلی کوچک اشیایی را برای
نمایش گذاشته اند که از این افراد به جا مانده است مانند لباس ،بطری آب  ،کتاب مقدس  ،عکسهایی از بستگان
و قرآن .مقدار ناچیزی از داشته هایشان که توانستند با خود به سرزمین ما بیاورند و شهادت بدهند از مقبره های
تکان دهنده در سرزمین تاریکی که در بین آنها و سرزمین ما که در نظر آنان سرزمین آرزوهایشان بود قرار
دارد.

قومی که در تاریکی سالک بودند  ،نور عظیمی دیدند  ،به آنها که در سایه موت زندگی میکردند نوری درخشان
تابید.
(اشعیا )2.9

پیام امیدبخش تولد و مسیح را همه ما به خوبی درک میکنیم ولی چه دور از واقعیت و حتی میتوان گفت توهین
آمیز به نظر میاید وقتی به انسانهای فکر میکنیم که در تاریکی زندگی میکنند Martin Bubers .به نکته قوی تر
اشاره میکند  :قومی که در تاریکی قدم میزند نوری را میبیند که بر فراز کسانی که در موت زندگی میکنند
میدرخشد .

این چه صدایی در گوش کسانی میدهد که در نیمه های شب با ضربه چکمه سربازان بیدار میشوند و یا در خرابه
های خاک گرفته دنبال لقمه نانی برای کودکان خود میگردند و یا در بیابان سرگردان هستند؟ آیا پیام های امید
بخش انبیا در کتب عهد عتیق برای آنان وقعبینانه یا غیر واقعبیانه تر است تا برای ما ؟ بر آنها که در شبهای تاریک
با خستگی در راه هستند چه میگذرد ؟
خیلی از کسانی که بواسطه اجبار به این راه قدم گذاشته اند به طور مشخص بر ایمان و عقیده خود استوار بودند ،
اینرا کتاب های مقدسی مانند انجیل که به همراه خود داشتند گواهی میدهد .ایمان تنها امید آنها و همزمان
قویترین محرکه مهاجران است  .در آن ریشه یک زندگی جدید نهفته است  ،که باعث میگردد همه چیز را پشت
سر بگذارند و یک زندگی جدید را شروع کنند که این کار مستلزم صرف یک انرژی باال ست  .چقدر باید یک
رویا قوی باشد ؟ تا چه اندازه ایمان در این راه در سرزمین تاریکی ما را حمل میکند و راه را به ما نشان میدهد "
آنجایی که پاهای من میتوانند بروند" ( سرودنامه کلیسا )1.361
کسانی که با این امید به سمت ما می آیند با ایمانی که کوهها را جا به جا میکند و با قدرت روح القدس که
بسیاری از دشواری ها را پشت سر میگذارد .
آنها از یک روشنایی عظیم سخن میگویند که روزی تاریکی را از میان بر میدارد .آنها این را دیده اند و به ما
میگویند  :روشنایی خواهد آمد

 1.4کلیسای عیسی مسیح در ماموریت خداوند
محبت خداوند به انسانها در عیسی مسیح شک گرفت .در شخصیت و زندگی عیسی مسیح ملکوت خداوند فرا رسید – شگفت
انگیز  ،بیگانه و در عین حال آزادی بخش  .قیام او از مردگان موت را برای همیشه مغلوب کرد و تمامی رنجها و دردهای ما را یک
چشم انداز امید بخشی عطا کرد  .از طریق روحالقدس  ،مسیح انسانها را برای کار خود جذب میکند .او این توانایی را به انسانها
میدهد که به عنوان خواهران و برادران و دوستان مسیحی زندگی و راه و روش عیسی مسیح و برکات خدواند را در زندگی
به واقعیت تبدیل کنیم  .دروس آلهیاتی در این مورد میگویند :هر که ایمان داشته باشد سهمی در پادشهای عیسی مسیح دارد .
پادشاه برادر و دوستی است که میخواهد دوستان او در این پادشهای سهمی داشته باشند  .بواسطه اعمال غیر قابل روئیت در محبت
باعث جذب سایر انسانها در در این پادشاهی و قدرتمند شدن آن میشویم .یکی از اصلی ترین اصول محبت به همسایه است  .این
مربوط به نیازهای انسانها در سختی ها از قبیل نیازهای روحی روانی و یا حتی مشکالت جسمی میباشد اما این شامل مواردی چون

برابری  ،سعی در درک متقابل  ،پذیرفتن یکدیگر آنگونه که هست و آمادگی برای یاد گیری از همدیگر نیز میگردد  .و بدین
وسیله پادشاهی خدواند در محبت بدون چشمداشت به همسایه شکل میگیرد .
زندگی مسیحی تنها آن نیست که انسانها را دوستانه بپذیریم ،آنها را بر سر سفره خود بخوانیم و جسم و روح آنها را از رنج و درد
آزاد سازیم بلکه زندگی میسحی زندگی پیام آوری ست که بین نجات و شرارت و کینه ورزی و دروغ و حقیقت فرق میگذارد و
آن را بیان میکند و به انسانها انگیزه برای یافتن عدالت و حقیقت میدهد  .حتی با وجود چنینی بحران های مسیح ما را می پذیرد
.صلیب عیسی میسح اشکار میسازد که تا چه اندازه انسانها ضعیف و درمانده میشوند وقتی که قدرت ملکوت خداوند را باور نمی
کنند .رم به عنوان یک قدرت جهانی پشت خود را به او و نحوه کار خداوند در او میکند .مذهب حاکم پشت خود را به او و پیام او
میکند .قوانین غربی و قوانین مذهبی آن کمر به نابودی او بسته اند .اخالق و عقاید عمومی فریاد میزند "  "Hosiannaفریاد
میزند " مصلوبش کنید" در شرایطی که جنگ بر سر قدرت و وسوسه وجود دارد بسار دشوار است که آرامش افکار خود را
نگه دارید  ،ولی مسیحی که انسانها را توسط روح القدس برای آینده ملکوت خداوند میخواهد میداند که ما قادر به پیدا کردن
راهی برای حقیقت و عدالت هستیم .او میداند که ما میتوانیم دیگران را قانع کنیم که چه انداره ای راه ها آزادی بخش و قابل
اطمینان و خوشحال کننده خواهند بود .
سرانجام عیسی مسیح اجازه میدهد که ما نیز از طریق قرار دادن سبک زندگی او و روح القدس در زندگی سهمی در وجود بی
نظیر او داشته باشیم چون همانگونه که مارتین اوتر میگوید  :آنچکه از غسل تعمید بیرون میاید مقدس است زیرا که وقف خداوند
شده است .
بواسطه روالقدس انسانها توانایی این را پیدا میکنند که با اعمال و رفتار و گفتار خود شهادت دهند و خود و دیگران را به سمت
خدای محبت  ،برکت و رحمت هدایت کنند.آنان این توانایی را پیدا میکنند به خداوند اعتماد کنند که این قدرت را دارد که از
درد و رنج های ما چیزهای نیکو و جدیدی بوجود بیاورد .این شامل بازگشت از هرگونه اعمالی میشود که باعث تفرقه ،نفاق و
سنگدلی میشود .تسلی دهنده و آزادی بخش است ،دیدن وجود عیسی مسیح بواسطه روح القدس واینکه آمدن ملکوت او تنها
یک رویای دست نیافتنی نیست بلکه قدرت های نیکو اغلب در بین ما در حال کار کردن هستند .بزرگی ملکوت با بی نظیر بودن
خود به انسانها قدرت عطا میکند .

عبارت الهیاتی  missio Dieویا به عبارت دیگر ماموریت خداوند فارق از هرگونه حس برتری میباشد  .آن ما را
به مرکز ایمان هدایت میکند که در آن خداوند کتاب مقدس  ،که ما با اطمینان به خدا آینده خود را می یابیم .تجربیات
انبیای گذشته مانند ابراهیم  ،موسی و عیسی مسیح در کتب مقدس در دنیای امروزی به ما شهامت و انگیزه میدهند.
) (Müzeyyn Dreessen , Diplomsozialpädagoginمسلمان و ده سال فعال بین گفتمان بین فرهنگها و مذاهب

خداوند برای جهان نقشه ایی دارد به همین خاطر کلیسا فقط برای خودی خود وجود ندارد بلکه برای اجرای نقشه خداوند خدمت
میکند .به همین خاطر عبارت ماموریت خداوند در دنیا شناخته شده است  .خدواند ما را در مسیح برای ماموریت خود به کار
میگیرد  .مشارکت در ماموریت خداوند و صلح و آرامش مسیح در پیام روحانی او با این صورت نشان داده میشود که چگونه ما
-1با هم یک کلیسا هستیم
-2پرستش کردن ما با همدیگر
-3شهادت دادن ایمان
-4مسئولیت پذیر بودن
در بخش سوم توضیحاتی در این زمینه ارائه میدهیم و به دنبال راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در کلیساها جستجو میکنیم .

 .2اصول اخالقی اجتماعی
 1.2بازی کشورها
وقتی دانیال در مورد وطنش صحبت میکند در سینه اش دو قلب میتپد .شبان آلمانی/کره ای کلیسای منطقه" شولم ".او در سال
1984در" کاستروپ-راکسل" به دنیا آمد و در "دورتموند" بزرگ شده ولی در طول این سالها در این سردرگمی گذراند که
وطن اصلیش کجاست.
کودک آسیایی که دراستان غربی آلمان "نوردهاین وست فالن"بزرگ شده و ریشه در این خاک دارد .والدین دانیال سالهای
زیادی از عمر خود را در "دورتوموند" گذرانده و خود را جزیی از این شهر میدانند و خواست قلبیشان این است که در همین شهر
نیز به خاک سپرده شوند .در ابتدا مادر دانیال در سال  1967به عنوان پرستار به آلمان مهاجرت کرد  3سال بعد پدرش زادگاه خود
کره را ترک و به عنوان کارگر معدن در آلمان مشغول به کار شد.
دانیال چام یونگ و همسرش که از والدین کره ای بدنیا آمده است خود را نماینده آلمانی میدانند که در آینده فرهنگ های متنوع
ایی را در خود جای خواهد داد .به همین دلیل او ناراحت میشد زمانی که میشنید که به او میگفتند که" تو آلمانی نیستی" و یا
"آلمان وطن تو نیست" .در کلیسای خود به عنوان یک شبان آسیایی بیشتر جلب توجه میکرد  .او میداند که منحصر به فرد و
عجیب است  .در برخورد ابتدایی از طریق تلفن هیچکس متوجه این نکته نمیشود که دانیال از یک خانواده با پیشینه مهاجرت
میباشد ولی او چهره خود را نمی تواند پنهان کند و اغلب متوجه تعجب اطرافیان میشود که در اکثر موارد مجبور به دادن

توضیحات است .حتی یک کنجکاوی دوستانه میتواند در چنین مواقعی سوء تعبیر شود و باعث ناراحتی و دلسردی گردد .یک
خارجی بودن در آلمان یک امر عادی به حساب نمی آید.
دانیال یونگ خود را آلمانی و کره ایی میداند .این را او طی یک اقامت  15ماهه در سیول در کشور کره بیشتر احساس میکند .او
در آنجا دیگر غریبه نیست ,حتی با وجود اینکه زبان کره ایی را به طور کامل صحبت نمیکند .برای اولین باراین احساس به او
دست میدهد در کشوری زندگی کنی که در آنجا همه شبیه تو هستند .
برعکس کشور کره و همچنین ایاالت متحده آمریکا در اینجا زبان یک رکن اساسی را ایفا میکند .در آلمان مردم بر حسب توانایی
دانستن زبان طبقه بندی میشوند .متاسفانه خیلی از موقعیت ها در همین راستا از بین میروند  .بطور مثال در آمریکا یک فرد باید
بتواند ایده خود را به سایرین بفهماند و به طوری که سایر افراد متوجه شوند توضیح دهد و حاال اینکه چگونه او این کار را انجام
میدهد از اهمیت خاصی برخوردار نیست ولی در آلمان اینگونه نیست  ,در اینجا نحوه بیان کردن و یا به عبارتی صحبت کردن از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .او گاهی بر این باور است که طرز صحیح استفاده از گرامر در زبان آلمانی باالتر از هر چیز
دیگری میباشد ,به همین خاطر خیلی از افراد جامعه کنار گذاشته میشوند .حتی داشتن یک چهره متفاوت به نسبت عرف آن جامعه
میتواند دشواریهایی با خود به همراه داشته باشد .دانیال از این نکته برای شروع یک مکالمه و شروع یک گفتمان استفاده میکند .او
از یک آرزوی بزرگ خود میگوید " اگر روزی یه بازیکن کره ایی برای تیم ملی آلمان بازی کند هر گل یک گل پیروزی بخش
است".
ورزش فوتبال زمینه ایی را برای ادقام فرهنگها در سری مسابقات تحت عنوان جام جهانی ایجاد کرده است .در همین
راستا در طول مسابقات جام جهانی فوتبال سال  2018براحتی شاهد مناظره در خصوص یک بازیکن سابق تیم ملی آلمان
به نام مسعود اوزیل ترک تبار بودیم که به راحتی نشان میداد چقدر این ارتباط مابین ملل و فرهنگ های مختلف در
جامعه امروزی ما شکننده میباشد.
در طول تاریخ ,مهاجرت یکی از ارکان ثابت بشر بوده است ,مهاجرت یک پدیده جهانی بوده و هست  .در تمامی کشور های کره
زمین مهاجرت در جریان است .آمار نشان میدهد که در حال حاضر مهاجرت در سطح بین المللی بسیار باال میباشد .این در
صورتی است که یک فرد بیشتر از دوازده ماه متوالی در یک کشور دیگری زندگی کند  ,و تنها این در آمار جهانی در نظر گرفته
میشود .رقم مهاجرت از 173میلیون نفر در سال  2000به  222میلیون نفر در سال  2010و  278میلیون نفر در سال  2017افزایش
پیدا کرده است .بسیاری از مهاجران کشور و خانه خود را از به ناچار ترک میکنند در پایان سال  2015میالدی رقمی بالغ بر 63.5

میلیون نفر به دلیل جنگ فقر و گرسنگی مجبور به فرار از کشور خود شده اند .این رقم به نوبه خود در تاریخ بی سابقه بوده است ,
ده درصد از این تعداد در کشورهای پیشرفته و نود درصد در کشورهای همسایه پناه می یابند.

مرز بین مهاجرت و فرار همیشه به راحتی قابل تشخیص نمیباشد.پناهجویان گروهی از مهاجران هستند که به دالیل مختلفی مانند
دالیل سیاسی ,مذهبی ,اخالقی و یا جنگ های طوالنی مدت ناچار به ترک کشور خود میشوند که اغلب آنان به کشورهای
همسایه که در حال حاضر لبنان ,اردن ,کنیا هستند که خود به علت ساختار داخلی و تعداد رو به افزایش پناهجویان دچار مشل
هستند.در کنار این انسانها به دلیل شرایط خاص ناچار به مهاجرت میشوند .شرایط خاص محیطی و اقتصادی و تالش برای رفاه و
داشتن زندگی بهتر دالیلی برای تصمیم گیری برای مهاجرت میباشند .پیشرفت در زمینه ارتباطات ,کار را بعد از مرحله تصمیم
گیری برای مهاجرت راحت تر و سریعتر کرده است.
چنین نوع مهاجرت در طی تاریخ در سطح جهان به دفعات مشاهده شده  ,به عنوان یک سیاست پناهندگی در گذشته میتوان به
پناهندگان مذهبی در قرن  16ویا در قرن  17در فرانسه اشاره کرد .

 2.2آلمان به عنوان جامعه شناخته شده مهاجرت
خیلی از آلمانها نیز به دلیل جنگ و یا گرسنگی ,و شرایط بد سیاسی آن زمان و اختالفات مذهبی و نداشتن یک آینده و رفاه
اجتماعی مجبور به ترک کشور خود بوده اند .بعد از سالهای  1817بسیاری از ایمانداران کلیسای لوتری تحت عنوان پناهندگی
مذهبی در نواحی منطقه "اوبرزی" زندگی میکردند .در طی سالهای  1816تا  1914تعداد شش میلیون نفر از آلمانیها به
کشورهای آمریکا ,کانادا,برزیل و استرالیا مهاجرت کردند تا برای خود و اقوام خود زندگی بهتری را فراهم آورند.
همزمان در اوج صنعتی شدن آلمان در اواخر قرن نوزدهم ,آلمان یکی از مهمترین کشور ها در زمینه مهاجرت شد .نیروهای کار از
جنوب اروپا و به طور ویژه از شرق اروپا مانند لهستان ,به آلمان مهاجرت کردند .
تعقیب و رانده شدن و فرار ،نکات برجسته مهاجرت در طی دو جنگ جهانی را تشکیل میدهند .کشتار قومی یهودیان در اروپا که
فقط  34000نفر از این کشتار جان سالم به در بردند اخطاریست برای داشتن یک جامعه باز و بردبار.
برای جامعه آلمان سالهای پیشرفت اقتصدی بسیار حائز اهمیتی هستند ,به دلیل موقعیتهای فراوان صنعتی بسیاری از پناهندگان
سالهای جنگ و آلمانی شرقی به استانهای غربی آلمان به ویژه استان نورد هاین وست فالن بازگشت نمودندو 17درصد از ساکنین
این استان در سال  1961متعلق به به این گروه از مهاجرین هستند .از سال  1955به بعد تبلیغات گسترده ای در زمینه جذب نیرو
های کار از کشورهای ترکیه و آفریقای شمالی و از جنوب اروپا صورت گرفت و این بدین معناست که سیلی از گروه های
مختلفی از مهاجرین به سمت استان" نورد هاین وست فالن" در حرکت بودند.

در سطوح پایین جامعه هم پیشرفت چشمگیر است و مغازه های کوچک اطراف خیابان رونق خاصی پیدا کرده اند و
من دوست دارم به مغازه ای مواد خوراکی سوریه ای کنار خیابان بروم و خرید کنم ,مردم در آنجا خیلی مهربان و
صمیمی هستند.

( خانم  48ساله)

با وجود محدود کردن مهاجرت کاری از سال  1973و تغییر سیاست کاری مهاجران بسیاری از این افراد در آلمان باقی ماندند و از
آنان به عنوان "کارگران مهمان" نام برده میشد ,با وجود اقامتهای موقتی که به آنان داده میشد مهاجرین سعی بر این داشتند که
خود را جزیی از این جامعه بدانند  .در این راستا کلیساها و سازمانهای خیریه  ,انجمن ها و کارفرماها پشتیبانی خود را از مهاجران
انجام میدادند .از طرف دولت و نهادهای دولتی برای این دسته از افراد هیچنوع پشتیبانی از سمت دولت وجود نداشت .در کنار این
مهاجران آلمانی تباری بود که از پدرو مادر آلمانی که در زمان جنگ گریخته بودند و بعضا درروسیه بدنیا آمده بودند ملیت
آلمانی میداد این نهاد فعالیت خود را در سال  1953آغاز نمود و کار آن رسیدگی به اینگونه مهاجران بود .از اوایل دهه  60میالدی
بسیاری از بازماندگانی که در قرن هجدهم تحت پوشش ملکه روسیه "کاتارینا" قرار داشتند به آلمان بازگشتند .در دهه هشتاد
میالدی به طور خاص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر تعداد اینگونه از مهاجرین از روسیه به طور چشمگیری افزایش
یافت.بین سالهای  1992تا  2015تعداد  1.8میلیون مهاجر از اتحاد جماهیر شوروی به آلمان مهاجرت کردند .از آنجایی که پنجاه
درصد این گروه از مهاجران از اتحاد جماهیر شوروی سابق متعلق به کلیساهای انجیلی و پروتستانت بودند افزایش چشمگیری را در
کلیساهای وست فالن به همراه داشت .به همین خاطر کلیسای وست فالن از این طریق  280000عضو جدید پیدا کرد که این تعداد
بیشتر از ده درصد اعضای این کلیسا بود.
در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود و با شروع جنگ در کشوهای بالکان در حالی که بر تعداد پناهجویان افزوده میشد ,به
اصطالح بحث پناهندگی به اوج خود رسید  ,این بحث این امکان را ایجاد میکرد که پناهجویان را به یک کشور ثالث برگردانند.
افرادی که اقامت نوع "دولدونگ" و یا مدارا را داشتند از اجازه کار ویا پشتیبانی دولتی برخوردار نبودند .در این زمان پناه بردن به
کلیساها به عنوان یک عکس العمل به مشکالت حقوق بشر افزایش یافت.
از سال  2005با به تصویب رسیدن قوانین مهاجرت و تطبیغ آن با قوانین اروپایی ,و با راحت شدن و تغییرات قوانین کار برای
کارفرماها بازار کاری برای کشورهای اروپای شرقی و بویژه لهستان  ,رومانی ,بلغارستان بوجود آمد ولی همچون گذشته استان
"نورد هاین وست فالن" پذیرای اکثریت این مهاجرین بویژه از لهستان بود .و از آنجایی که وضعیت اجتماعی این دسته از افراد با
دشواریهای خاصی روبرو بود و این امر باعث ایجاد مشکالت حل نشدنی اجتماعی میگردید .از زمان مشکالت اقتصادی در
سالهای  2008-2007بر تعداد مهاجران از کشور های ایتالیا,یونان  ,اسپانیا افزوده شده ولی این دسته از افراد با دشواریهای کمتری
برای پیدا کردن کار روبرو هستند و زودتر جذب بازار کار میگردند.

در چند سال گذشته بر آمار پناهجویان از کشورهای دچار جنگ داخلی بویژه سوریه افزایش خاصی داشته است .به دلیل جنگ,
قحطی و گرسنگی بر تعداد پناهجویان در سالهای  2016-2015در استان نورد هاین وست فالن افزایش فراوانی داشته است آمار
نشان میدهد که در طی این سالها تعداد  300000پناهجو به این استان پناه آورده اند که این تعداد در سال  2017کاهش محسوسی
را داشته است.

"آنها به اینجا پناه آوردند و سرپناهی یافتند"
من در نزدیکی دانشگاه زندگی میکنم در خوابگاه آنسوی خیابان افراد زیادی با ملیتهای مختلف زندگی میکنند ,آنها هم
با من سوار مترو میشوند و این احساس را به من میدهند که در یک شهر جهانی زندگی میکنم .کسانیکه با من در راه
هستند نسل دوم و سومی هستند که در این قسمت ا ز شهر زندگی میکنند .آنها به عنوان پناهجو به اینجا آمدند و
سرپناهی برای خود یافتند ,کلیسای منطقه ما به دفعات پناهندگی در کلیسا را به افراد نیازمند ارائه میداد ,و در کنار
این بسیاری خدمات اجتماعی از قبیل مشاوره و یا کمک درسی در اختیار مردم قرار میداد .با کمک کلیسای کاتولیک
همان منطقه برای افراد نیازمند مسکن پیدا کرده و در اختیارشان قرار داده میشد و این در حالی بود که پیدا کردن
یک منزل مسکونی در آن زمان با دشواریهای بسیاری همراه بود .من از این تنوع لذت میبردم هنگامی که در حال خرید
و یا قدم زدن در خیابان با انسانهای مختلفی که هر یک با آداب رسوم خود لباس میپوشیدند با روسری و نقاب و یا
شلوار بلند و یا لباس گشاد و هر کدام با زبانی خاص با همدیگر صحبت میکردند ولی با من به زبان آلمانی.

خشونت و انزوا
به صورت مرتب هفته ای یکبار به محله آنطرف شهر میروم در طول مسیر در مرکز شهر قطار خود را عوض
میکنم  ,در آنجا هم افرادی را میبینم که نسل دوم یا سومی هستند که در اینجا زندگی میکنند .آنها در یک منطقه
خاص با شرایط خاص اسکان داده شده اند بیش از  60ملیت مختلف که در بعضی موارد به دالیل اقلیمی و فرهنگی ,
خصومت و دشمنی در بین آنها دیده میشود.در این قطار سرو صدای برپاست  ,جوانانی که با افتخار توضیح میدهند
که چگونه سر پلیس را کاله گذاشته اند و با صدای بلند با رفیق خود تلفنی صحبت میکنند و سراغ کسی را میگیرند
که باید بیاید تا با هم به حساب علی برسند .چاقو را از غالف خود بیرون میاورد وبا افتخار نشان میدهد و با آن بازی

میکند .آخر شبها احساس خوبی در این قطار ندارم و در آن موقع هست که یک منطقه دیگر شهر را برای زندگی
آرزو میکنم.

(خانم 75ساله)

بحث و جدال در مورد مشکالت مهاجرین افزایش یافته ,که در اکثر مواقع با ادبیات ضد خارجی و ناسیونالیستی همراه شده وبحث
ها و سئوالهای را به همراه خود داشته است.
با شکستن هدفمند حد و مرزها این جمله قانون اساسی به زیر سوال میرود که عزت هر انسانی صرف نظر از ملیت و وابستگی های
اخالقی غیر قابل انکار است .
افراد این دسته از گروه ها که در مقابل مهاجران و داشتن یک جامعه متنوع از ملیتهای مختلف یک دید منفی دارند و بعضا
مخالف هستند یکسان نمیباشند.
من در خیابان و مرکز خر ید محله خود وقتی قدم میزنم  ,حتی یک مغازه آلمانی نمیبینم  ,همه جا مغازه های عجیب و با
بوهای مختلف و مردمی با زبانهای مختلف میبینم هیچی فرد آلمانی را نمیبینم و این سئوال برایم پیش میاید که من در
کجا هستم

(مرد  70ساله)

در کنار انسانهای در اطراف جامعه میتوان زنان و مردانی را پیدا کرد که در چهارچوب محافظ کارانه خود با یک جامعه متنوع
مخالف هستندولی آنها حاضر به گفتمان سیاسی هستند .در نقطه مقابل این گروه  ,گروهی از افراد وجود دارند که در کل و از
پایه و اساس مخالف هر گونه چند قطبی بودن و بعضا طرفدار ملی گرایی و حتی ناسیونالیستی تک قطبی هستند.
در حزب "آ ف د" و یا حزب جایگزین آلمان نمایندگانی از این نوع گروهها وجود دارند و این در حالیست که افکار
ناسیونالیستی در این حزب کامال برجسته و اشکار و بعضا سمت و سوی افکار و عقاید ضد خارجی را بیان میکند.
این اختالفات نشان میدهد که رفتار با افکار راست گرایی و مشکالت مربوط به آن باید از طرق مختلف صورت پذیرد.
 3.2شکل دادن به این توسعه وظیفه مذاهب
رسیدن به سرزمین جدید  :ساختن مساجد به عنوان یک نشانه
انجمن مساجد دورتموند -هورده از انجمن فرهنگی اسالمی – ترکیه ای شکل گرفت و از سال  1982کار خود را
از یک ساختمان مسکونی که روبروی کارگاه آهن قرار داشت آغاز کرد  .با افزایش تعداد ترکها درمشارکت و
همسوسازی اجتماعی خواست و آرزوی داشتن یک محل که در آن حس زادگاه و حتی خواست مذهبی را در آنها

ارضا کند افزایش یافت .اتحادیه مساجد در سال  2003گفتگویی را با شهرداری مبنی بر پیدا کردن یک محل مناسب
برای ساختن یک مسجد آغاز کرد و در محله" گریملزیپن" این مسجد احداث گردید .وقتی برنامه ساخت این مسجد
به اذعان عمومی رسید بحث های زیادی در این رابطه شروع شد که با در نظر گرفتن وقایع یازده سپتامبردر
آمریکا سمت و سوی داغ دیگری به خود گرفت .گروههایی تشکیل شد و امضاهای زیادی مبنی بر مخالفت ساخت
مساجد جمع آوری شد .کلیساهای پروتستان ،سیاسمتداران  ,نمایندگان کلیسای کاتولیک و نمایندگان مساجد را به
یک میز گرد دعوت نمود .قسمت برنامه ریزی بخشداری شبی را در نظر گرفت و مردم را به آن دعوت کرد که در
آنشب بیش از  250نفر حضور پیدا کردند و در این خصوس با یکدیگر بحث و جدال کردند.
مسلمانان این را حمله ای به خود تلقی کردند و ناراحت از این طرز برخورد با آنان شدند.آنها نمیتوانستند بفهمند که
چرا به یکبار مردم این چنین بر ضد آنها هستند و از آنان میترسند ,آنها که تا به حال در یک محله بودند بدون مشکل و
بدون اینکه احساس غربت کنند با هم در صلح زندگی میکردند.
وقتی در سال  2004گروه نازی ها مردم را دعوت به یک راهپیمایی بر علیه ساخت مسجد دعوت کرد جامعه در هم
شکست  ,ساکنین منطقه "هوردر" از این گروه فاصله گرفتند و دست در دست اتحادیه مساجد تظاهراتی بر علیه
نازی ها ترتیب دادند .مسلمانان در این راهپیمایی بنر هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود "هوردر خانه
من است خانه ی دیگری ندارم" " 40سال است که غریبه نیستیم"
در زمانی که هنوز اعتراضات ادامه داشت پیشرفتهایی در زمینه ساخت و ساز درحال شکل گیری بود .ودر آخر با
تصمیم احزاب سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی با ساخت مساجد بر پایه قانون اساسی مبنی بر آزادی عقیده
موافقت شد.
از زمانی که ساخت مسجد به پایان رسید اعتراضات شکل خود را به کنجکاوی در ضمینه رهبری مساجد تغییر داد ,
خیلی از بازدیدکنندگان از نوع ساختمان تعجب میکردند و برایشان جالب بود که به دلیل نوع سازه این مسجد که از
شیشه بود نگاهی از بیرون به داخل این ساختمان بیاندازند و از این که کل ساخت این مسجد از محل جمع آوری
کمکهای مردمی ساخته شده احترام خاصی را در آنان برمی انگیخت.
تنها یک چیز باقی مانده بود و آن مناره مسجد بود ,از قبل تعهداتی در نظر گرفته شده بود و قرار شده بود که صدای
اذان از یک حد خاص از پیش تعیین شده ای بلندتر نباشد و فقط یکبار در هفته برای دعوت مردم به نماز جمعه محدود
باشد.

مهاجرت باعث توسعه تنوع اجتماعی میشود ,نه فقط در زمینه اعتقادی و مذهبی بلکه این تنوع سرمایه ایست و همزمان جامعه را به
یک چالشی که مهاجران با خود میاوردند که در آن تفاوتهای اخالفی  ,رفتاری و فرهنگی است میکشاند.
برای مهاجران نیز در نقطه مقابل این نکته صدق میکند و آنها هم دچار این چالش میشوند  ,آنها نیز باید اعتقادات و اخالقیات و
فرهنگ خود را که در این جامعه یکی از چند فرهنگ میباشد با جامعه امروز خود تطبیق دهند به طور مثال برابری حقوق انسانها و
آزادیهای فردی هرفرد به نحوی که در قانون اساسی درج شده است.
مذاهب و جوامع مذهبی نیز به این چالش کشیده میشوند که چگونه میتوانند اعتقادات دینی و مذهبی و راه و روش زندگی آیین
خود را در کنار هم در یک جامعه به نمایش بگذارند .در این راه باید حاضر بود اطالعات در رابطه با اعتقادات خویش و آنچه در
این راستا مابین اعتقادات مشترک می باشد و حتی حقایقی که جدا میسازد را با همدیگر به اشتراک گذاشت.
یک سیستم معتدل مذهبی به دنبال ایجاد یک پایه و شرایط امکانپذیز مقایر با قانون اساسی آلمان میباشد که در آن تمامی ادیان با
آزادی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته رشد کنند .همزمان در جامعه صداهایی از اقشار مختلف بلند میشود که در آن
مخالفت با مذهب و آزادی بیان و اعتقادات در جامعه را به صورت آشکارا منع میکند .محدود کردن حق بیان اعتقادات مذهبی در
جامعه به بهانه یک فرضیه در یک کشورقانونمند با قوانین اساسی لیبرال نمیتواند یک راه چاره باشد .ادیان باید سهم خود را برای
داشتن یک جامعه در صلح افزایش دهند تا ارزشهای خود را در جامعه اشکار سازند.
با نگاه به دیانت مسیحی میتوان متوجه این روند روبه رشد فرقه های مختلف گردید این توسعه در نوع خود جدید بود .از زمان
جنگ بین فرقه ها دردوره اصالحات کلیسا ,آلمان در مناطق مختلف از یک یکپارچگی فرقه ای مذهبی برخوردار بود .تغیرات
اساسی را در آن زمان در منطقه "  "Ruhgebietو مصادف با مهاجران کاری در هنگام رشد صنعتی در آلمان و بعد از آن فرار و
رانده شدن از آلمان در پایان جنگ جهانی دوم شاهد بودیم .
عصر امروز تشکیل یافته از یک نزدیکی و شراکت دوستانه مابین کلیساهای بزرگ ملی و کلیسای کوچک و آزاد با اعتقادات
مختلف .دراین راستا با آمدن سیل مهاجران به سمت آلمان ورود یکسری از اعتقادات جدید مذهبی و فرهنگی اجتناب ناپذیر
میباشد .مهاجران مشارکتهای مذهبی و جلسات پرستش و جشنهای مسیحی را به زبان مادری خویش با آداب رسوم و موسیقی های
محلی خود برگزار می کنند و آن را به عنوان یک منبع انرژی میپذیرند ,ولی در عین حال جویای مشارکت با هم کیشان خود در
کلیساها و مکانهای مذهبی محله خود میباشند.

 4.2راه را برای ادغام شدن باز کنید
جوامع مهاجر پذیر باید شرایطی را ایجاد نمایند که در آن همسویی با جامعه امکان پذیر باشد و این یک وظیفه کلیدی است ,و این
در طی سالهای زیادی در آلمان نادیده گرفته شده و این به ضرر مهاجران و در کنار آن جامعه بوده است .از سال  2007یک برنامه
در این راستا در نظر گرفته شده که از سال  2008میتوان با وجود گزارشاتی که در این زمینه وجود دارد در رابطه با تاثیر گذاری
منفی و یا مثبت این برنامه نظر داد.
از کلمه همسویی و یا ادغام شدن میتوان به صورت امری طبیعی سخن گفت این در حالیست که در اکثر موارد این یک تعریف
نامشخص از آن چیزی که واقعا مد نظر بوده است  .چه انتظاراتی از چه کسی درخواست میشود؟ در بطن این موضوع یک تبادل
چند جانبه است که به تمامی افر اد این شانس را میدهد از تمامی خواص اجتماعی مانند حقوق شهروندی  ,آموزش ,بهداشت و
سالمتی و امنیت اجتماعی جامعه خود بهره مند گردند .و این بدان معناست که همسویی یک مرحله یکطرفه از جانب فرد مهاجر
نمیباشد بلکه یک مشارکت عمومی و یک وظیفه اجتماعی برای همگان است  .این همسویی در شرایط ایدا آل خود از سطوح
پایین رشد میکند ,از طریق تجربه های مشترک در همسایگی با یکدیگر در محیط های کاری و نه فقط در کلیساها و اماکن مذهبی
منطقه سکونت.
من در جایگاه خود همیشه سعی بر مکالمه و صحبت داشتم و شرکت های ترکیه ای را وادار به شرکت و همکاری
در مجامع میکردم .برای همسو شدن به همین اندازه مهم است که در مساجد چه تعلیمی داده میشود .مسلمانان به آلمان
تعلق دارند در این مسئله حرفی نیست ولی اسالم جدایی دین و سیاست را قبول ندارد و این جدایی یکی از ارکان اصلی
قانون اساسی ماست  ,پس این سوال را میتوان مطرح کرد که آیا یک اسالم ایدولوژیک با قوانین دموکراتیک ما
مطابقت دارد ؟؟ من اسالم را آماده این همسویی نمی بینم بلکه آنرا مخرب میدانم.
(معاون اسبق حزب دموکرات مسیحی آلمان)

با این پیش زمینه که ما چه در مسجد و چه در کلیسا به نزد یک خدا دعا میکنیم,این سوال پیش میاید به همان خدایی
که ما با هم او را پرستش میکنیم و با هم خدمت میکنیم این همان عمل به ایمان است .
(اگیم ایبیشی مسلمان و کارمند اداره دیاکونی شهر هرفورد)

در یک نگاه دیگر این همسویی را به دو نوع فردی و ساختاری تقسیم بندی میکنیم  .در نوع فردی آن این همسویی به موفقیتهای
فردی شخص از قبیل یاد گیری زبان و یا شغل و درآمد آن و مشارکت در اموراقتصادی جامعه بر میگردد .در نوع ساختاری توجه
بیشتر به میزان پذیرش فرد به ارزش های آن جامعه است و منظور آن پذیرش قوانین و ساختار از پیش تعین شده آن جامعه میباشد,

این در حالی است که درساختار جامعه سیاسی کشور این تعریف واضح و مشخص نگردیده ولی با وجود این اهمیت ویژه ای را
در این امر داراست .ارزش های اصلی جامعه فدرال آلمان به قوانین حقوق بشری قانون اساسی این کشور که در بند های  1تا 20

قانون اساسی درج شده وابسته است ,که به صورت اختیاری نیز نمی باشند ,و هر مهاجری چه زن و چه مرد که میخواهد در آلمان
زندگی کند باید مورد قبول قرار گیرد  .این استانداردها بر اساس تاریخ و واقعیات و همچنین مبنی بر اعتقادات مسیحی نوشته شده
اند ,که میتوانند سایرین و سایر مذاهب و قومیتها آنها را فهمیده و درک و قبول نمیایند .در کنار این به بعضی از آداب و رسوم
فرهنگی جامعه ما نیز باید احترام گذاشته شود .که از جمله این فرهنگها آداب و رسوم مسیحی در بعضی از روزها و ماههای سال و
روزهای تعطیل رسمی و روز یک شنبه یا عید پاک و یا ایام کریسمس که در فرهنگ ما جایگاه خاصی دارند .ودر ادامه اساس
تاریخ گذشته و تجربیات جوانان با تاریخچه این کشور به طور ویژه فرهنگ یادآوری واقعه هولوکاست ودر نتیجه آن هر گونه
یهود ستیزی و قبول کردن وجود داشتن کشور اسراییل.
با وجود اینکه تعداد زیادی از مهاجرین هنوز پس از گذشت سالها زبان و فرهنگ مادری خود را زنده نگه میدارند این تداخل و یا
ضدیتی با همسویی ساختاری ندارد بلکه برای یک همسویی قدم به قدم میتواند مفید واقع گردد.
زنده نگه داشتن آداب و رسوم سرزمین پدری میتواند برای بسیاری از مهاجرین یک نکته مثبتی به حساب بیاید.
من خیلی از آداب و رسوم کشورهای عربی را نمیفهمم ولی آنها مردمانی مهربان و خوش برخورد هستند.
(مرد  42ساله)

زنده نگه داشتن آداب و رسوم فرهنگها نباید به چشم رقابتی برای پذیرفته شدن در جامعه قضاوت شود بلکه برای تکمیل کردن
یک جامعه.
ودر نهایت در یک جمع بندی میتوان گفت که همسو شدن یک تغییر جمعی است بین جامعه و مهاجرین  .این شامل پذیرش
قوانین جامعه توسط مهاجرین و از سوی دیگر نگه داشتن آداب و رسوم فرهنگ های مختلف مهاجران و یادگیری دو طرفه را در
برمیگیرد .پس با این نگاه همسویی یک وظیفه همگانی در جامعه است که به کمک و پشتیبانی دولتمردان و سیاسمتداران و تمامی
نهادهای این زیر مجموعه نیاز دارد و این تنها کلیساها نیستند که این وظیفه را به دوش میکشند .این امر نیازمند برنامه ریزی هایست
که تساوی حقوق را در جامعه برقرار کند .مهاجرین تنها یک ابزار در دست دولتها نیستند بلکه افکاری با اعتماد به نفس برای
تغییر یک جامعه هستند .سازمانها و نهادهای مربوط به مهاجران مهمترین ارگان در این راستا هستند  ,تا قدمهای الزم در مسیر یک
همسویی اجتماعی را تعریف و اجرا کنند .سهیم بودن همگانی نه تنها راه است بلکه هدف یک همسویی است.

 .3راهکار های اجرایی برای کلیساها و مجامع کلیسایی

هنگامیکه در پاییز سال  2005تعداد  900.000پناهجو به آلمان آمدند ,کلیساها نشان دادن که پیامدهای حاصل از شهادت ایمان
چیست .شبانان رهبران و شوراهای کلیساها تصمیم به یک بازنگری اجتماعی گرفتند .خیلی از افراد خیر در کارهای عام المنفعه
وقت  ,انرژی و ایدهای خود را برای یک استقبال صمیمانه از مهاجرین به کار گرفتند .نهادهای مذهبی مکانهای را در اختیار
گذاشتند و تا همین امروز کالسهای زبان و سرپرستی های زیادی را پایه گذاری کردند و همچنین پشتیبانی های رایگان در زمینه
های حقوقی و سئواالتی از این قبیل را به صورت رایگان در اختیار پناهجویان قرار دادند  .مراسم مذهبی به چند زبان مختلف
برگزار میگردید .این تعهد کلیساها در مقابل پناهجویان بدون بازگشت باقی نماند :تجربیات ایماندارن و توقع آنان از کلیسا  ,باعث
تغییر کلیسا میشد

با در دست داشتن مواردی در رابطه با بیانیه ها و قوانین که در فصل  4.1به آن اشاره شد چند مورد از پروژه ها و تجربیاتی که در
حیطه کلیسا های وست فالن انجام شد را برای تفکر بیشتر مثال میزنیم.

 1.3با هم یک کلیسا باشیم
قصد کلیسای لودیا برای بین المللی شدن
این شعار و برنامه این کلیسا در دورتموند است .مدارک عضویت افراد این کلیسا نشان میدهد که  62ملیت
مختلف در اینجا عضو هستند .از سال  2016بر این تصمیم هستند که از افرادی که یک پیشینه مهاجرتی دارند
در امور کلیسایی استفاده کنند .همانگونه که در برنامه های مخصوص کودکان این یک امر طبیعی به شمار میاید
باید در سایر خدمات کلیسایی نیز از آن استفاده گردد .از سال  2020باید این برنامه حتی در سطوح مدیریتی
کلیساها نیز قرار بگیرد .در سطح شبانی و مدیران ارشد کلیساها نیز باید  2نفر نامزد گردند .هدف ما یکپارچگی با
این افراد است .این هدفیست که این کلیسا برای خود در نظر گرفته است.

کلیسای فارسی زبانان شهر پادربورن
بین  50تا 70فارسی زبان در شهر پادربورن در کلیسای حضرت لوقا جلسات پرستشی و دروس کتاب مقدس به
زبان فارسی را برگزار میکنند .و یکبار در ماه نیز جلسه مشترکی بین کلیسای ایرانیان و کلیسای حضرت لوقا

برگزار میشود .در اینجا برای نشان دادن اتحاد ,جشنها و مراسم خاص تعمید صدها نفرو همچنین مراسم مقدس
عشاء ربانی در سالهای گذشته برگزار گردیده .کشیش مهرداد سپهری فرد که در سالهای گذشته در این کلیسا
به صورت داوطلبانه خدمت میکرد از سال  2017به صورت رسمی کار خود را با در دست گرفتن یک پروژه در
اینجا آغاز کرد که وظیفه آن ارائه خدمات روحانی به مسیحیان فارسی زبان است .این خدمات شامل افراد در
سایر نقاط و شهر های بزرگ و کوچک منطقه وست فالن نیز میگردد .او میگوید :مسیحیان کشورهای مختلف
با زبان های مختلف در کلیسا احساس غریبه گی نمیکنند وقتی بتوانند در جلسات پرستشی ,آنها نیز با زبان و
آداب و رسوم خود سهمی در پرستش داشته باشند ,به همین دلیل کلیساهای زیادی سعی بر تغییر و استفاده از
زبانهای مختلف در قسمتهای پرستشی خود از قبیل قرائت کالم هستند ,به اینصورت مسیحیان ملل مختلف خود
را بخشی از آن کلیسا می دانند.

کلیسهای بوجود آمده دردهه  70تحت عنوان" کلیساهای زبانها و ملیتهای مختلف" در یک همسایگی دوستانه
که اغلب وابسته به کلیساهای انجیلی بودند زندگی میکردند .بعضی به عنوان مستاجر کلیسا بودند .بر قراری
ارتباط در زمینه زبان فرهنگ و مذهب دشوارهایی به همراه داشت ,ولی بیشتر کلیساها و مجامع مذهبی از
مهاجرین نسل دوم تشکیل میشد .کودکان و جوانان به زبان آلمانی مسلط تر بودند تا به زبان مادری خود آنها
یک شخصیت اجتماعی آلمانی را به خود گرفته بودند .شوق همکاری با کلیساهای منطقه ای بسیار باال بود و در
حال حاظر با همکاری کلیسا های استانی و ایجاد شبکه در استان "نورد هاین وست فالن" این مشارکت و
همکاری گسترش یافته است.

کنوانسیون کلیساهای بین المللی
کنوانسیون کلیساهای بین المللی "راین لند -وست فالن" تشکیل شده از  160مجمع و کلیساهای اصالح شده
که با بکدیگر و از طرف دیگر با کلیساهای "راین لند و وست فالن " همکاری میکنند .و این طیف وسیعی را بین
کلیساهای کاریزماتیک وپنطیکاستی و انجیلی متودیست تا کلیساهای لوتری و اصالح شده را در بر میگیرد.هر
مجمع و کلیسایی که به عضویت این کنوانسیون در میاید باید اساسنامه شوارای کلیساها را بپذیرد:
"ما خود را اعضای کلیساو عیسی مسیحرا به عنوان خداوند و نجات دهنده میدانیم وبا همدیگر سعی برجالل
خداوند و پسر او و روح القدس داریم".

کلیساها و مجامع عضوکلیسا سعی بر این دارند که به افراد با زبان و فرهنگ مشترک یک سرپناهی در غربت
ارائه دهند .اینجا یک مکانیست برای کسانی که نیاز به کمک برای یافتن یک زندگی جدید دارند تا با محیط
اجتماع اطراف خود آشنا شوند ,همچنین این مکان به طور خاص برای پناهجویان حاعظ اهمیت است.
این کنوانسیون همه مجامع و کلیساها را با هم مرتبط میسازد  ,دوره های تکمیلی و تخصصی برگزار میکند ,و
مشاوره و پشتیبانی در بسیاری از زمینه ها ارائه میدهد ,این یک طیف وسیعی را از تعمید پناهجویان تا اصالحات
ریشه ای بعضی از آداب و رسوم و یا کارهای بشارتی.این تبادل ارتباطات کمک بزرگی برای درک و فهم
فرهنگهای مختلف و عبور از آن میباشد.
ارتباط با سایر مسیحیان و مجامع مسیحی رکن اصلی در کلیساهاست ,این را در سطوح اول رساله های عهد جدید مشاهده
میکنیم " .پدر ما خدا و عیسی خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید .از طرف پولوس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول
مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما "سوستانیس" .به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است  ,یعنی به همه آنانی که در اتحاد با
عیسی مسیح مقدس خواننده شده اند و به مقام مقدس دعوت شده اند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که
خداوند آنان و خداوند ماست به زبان می آورند" (رساله اول قرنتیان باب  1آیات  1تا  .)3کلیسای محلی همیشه بخشی از یک
کلیت بزرگتری هستند ",مشارکت با مسیح در برگیرنده اشکال اجتماعی  ,ملی و یا طبیعی ست " این جمله ایست از مجمع
کلیساهای پروتستان در اروپا که کلیساهای وست فالن نیز در عضویت آن قرار دارد .این چشم اندازکلیسایست که میتواند در یک
مسیر ملموس و جهانی که اتحاد خودر را در مسیح میداند و با بدن او یکیست تجربه گردد .با تعقیب کردن این چشم انداز متوجه
میشویم که خداوند از طریق تفاوتهای بین انسانهای مختلف میتواند چیزهایی را به ما عطا کند .در غربت خدا ما را مالقت میکند:

شما مرا پذیرفتید
با تمام سختیهای که در کلیساها وجود دارد  ,شاهد گروهها و یا افرادی هستیم که غریبه ها و افراد ناشناس را در بین ما پیدا میکنند
و به حرف آنها گوش میدهند و در موارد مختلف انسانی اجتماعی و مذهبی باعث برکت همدیگر میشوند .در زیر مثالهای از
اینگونه افراد برایتان میاوریم که برایتان تلنگری در کلیساها و یا محل کار میباشد.

هموطن و همسایه (افسسیان )19:2
در هیاهوی آماده سازی برای مراسم جشن سال نو ایمیل های فراوانی دریافت می کنیم :آیا جشن سال نو را بین
المللی انجام خواهیم داد ؟ چون بدون ما و بدون گروه سرود و یک مراسم افتضاح همچون سال گذشته
نمیخواهیم داشته باشیم

ایمیل  ,مکالمات تلفنی و صحبتهای زیادی در رابطه با نحوه اجرا و به خصوص در زمینه صدا وجود داشت  ,که
بعضا میگفتند که صدا خیلی بلند است آیا نمی توانید آرام تر برگزار کنید ؟ و یا سیستم صوتی ما با سیستم صوتی
گروه موزیک آفریقایی هم آهنگ نبود و اشکاالتی از این قبیل.
شما دیگر غریبه نیستید بلکه هموطنانی در همسایگی کلیسای خداوند.
"یکشنبه بعداظهر یکی از اعضای کلیسای تامال پشت در ایستاده و میگوید  :کشیش کلیسای ما دیگر حاضر
نیست که اعضای خارجی کلیسا در مراسم و خدمات کلیسایی دخالتی داشته باشند و میزان مشارکت ما نیز در
مراسم خیلی کمتر شده و حتی او اجازه نداد که کشیش ما با سایر کشیشان و خادمین برای دعای فیض و برکت
فردی برای اعضای کلیسا شرکت داشته باشد"
هموطن و همسایه در همسایگی خداوند ؟
شبان کره ایی کلیسا مظطرب و ناراحت میگوید  :ما قرار گذاشته بودیم که یک موعظه در قالب یک مکالمه دو
نفری برگزار کنیم از طرف یک نماینده کلیسای تامال و شبان کلیسای کره ایی  " ,من موعظه را تنها انجام
میدهم چگونه یک موعظه دیگر در کنا راین داشته باشم " چهار نفر جمع شدیم تا این سردرگمی را از بین ببریم
و قرار شد که دانشجوی تامالی مسائل مربوط به جهان و کشیش کره ایی نقطه نظرات مذهبی را بر عهده بگیرند.
هموطن و همسایه در همسایگی خداوند؟
بعد از بیخوابیهای شبانه و بحث و جدال های زیادی روز پرستش فرا رسید  .گروه موزیک آفریقایی متوجه
مسائل گردید و تصمیم گرفتند که به صورت دسته جمعی بخوانند و فقط با همراهی یک گیتار که با سیستم
صوتی ما نیز قابل اجرا بود .موعظه دو نفره هم از طرف جماعت کلیسا مثبت پذیرفته گردید و کشیش کلیسای
تامال هم در پرستش حضور داشت و اعضایی که در مقابل او بودند را برکت داد.
هموطن و همسایه در همسایگی خداوند!

 2.3با همدیگر ایمان خود را جشن بگیریم
من میخواهم خودم فکر کنم "سرودی از حسن ناابل"
فرد پاکستانی از قرار معلوم یکی از منحصر به فرد ترین خوانندگان کلیسای لوتری میباشد .در گذشته حسن
نمیدانست شخص لوتر چه کسیست .حسن  31ساله که از سال  2015در آلمان زندگی میکند میگوید در حال

حاضر مشغول این هستم که لوتر را بهتر بشناسم  ,در گروه سرود کر کلیسا نه فقط ایمان خود را کامل تر میکنم
بلکه دوستانی را نیز پیدا کرده ام.
حسن در پاکستان نیز با ایمانداران به مسیح ارتباط داشت  ,با یکی از دوستانش هم به کلیسا رفته بود .خانواده
مسلمان حسن او را از رفتن به کلیسا منع کرده بودند و این شد که حسن از کشور خود گریخت در آگوست سال
 2016حسن غسل تعمید گرفت  .وقتی که این فرد پاکستانی در این مورد حرف میزند برق خاصی در نگاه او
موج میزند  .اوقبل از تعمید میگوید " من خیلی انتظار همچین روزی را کشیدم .زمانی که از کشورخود گریختم
فکر میکردم خیلی چیزهای از دست داده ام ولی االن میبینم که چه قدر بیشتر به دست آورده ام"
سرود مورد عالقه او سرودی ست تحت عنوان " خودت فکر کن " مضمون این سرود بدین معناست که من
میخواهم خودم فکر کنم  ,تنها من و خدا" چیزی که برای حسن از لوتر جالب است پیغام آزادی اوست  .ما
میتوانیم خود تصمیم بگیریم و نباید شبیه انسانهای دیگر باشیم و فقط به خداوند پاسخگو هستیم.
افراد در کلیسا دور هم جمع میشوند تا به خدا نزدیک شوند او را پرستش کنند نگرانیهای خود را به نزد او بیاورند .آنها به دنبال
آرامش و تسلی هستند  .مشارکت با همدیگر و خدا و یک موعظه زنده .خیلی ها در این جلسات پرستشی انرژی میگیرندو قدرتی
را در خود حس میکنند.
جلسات پرستشی یک مراسم با قدمت طوالنی را زنده نگه میدارد .خیلی از کلیساها این را مرکز زندگی اجتماعی و کلیسایی خود
میدانند .و این خیلی زیباتر جلوه میکند وقتی افرادی با آداب و رسوم مختلف و گونه های دیگری از پرستش در بین ما حاضر
میشوند .وقتی جلسات پرستشی با مسئولیت و مشارکت تمام اعضا برگزار گردد شاهد تنوع زیادی در ریتم و آهنگ پرستش و
همچنین شنیدن عمق کالم خداوند به زبانهای مختلف خواهیم بود.
برگزاری جلسات پرستشی خود یک ریشه در مهاجرت دارد.عناصری از برگزاری پرستش از مناطقی از اسراییل ,سوریه ,استانبول
امروزی ,رم  ,و شمال آفریقا به هم پیوستند و مراسمی را تشکیل دادند که در "وست فالن" امروز مردم آن را به عنوان جلسات
پرستشی خود میدانند .عبادت کلیساهای انجیلی نشان دهنده جنبش جهانی دو هزار ساله است.
این را میتوان در موسیقی هم شاهد بود  ,سرودهای کلیساهای پروتستانت از طریق مبشرین در سراسر جهان پخش گردیده ,کلیساها
در آنجا این سرودها را گرفته و آن را بخشی از رسوم و عادات خود نموده اند .ودر مقابل ما نیز سرود ها و اشعاری را از جامعه
جهانی در یافت کردیم و آنرا بخشی از پرستش ودر کتابهای سرود خود قرار دادیم .موزیک ,فرهنگها و زبانهای مختلف را در
خود ادغام میکند و گروهای سرود موقعیت خوبی را ایجاد میکنند تا با یک کلیسا یا جامعه مسیحی ارتباط برقرار کنیم .نحوه
اجرای موعظه ونوع آن ممکن است در زبانها و فرهنگهای مختلف برای ما غریب به نظر بیاید ولی با موسیقی و خواندن سرود
میتوان این را تجربه کرد که پرستش خداوند چگونه انسانها را به هم نزدیک میکند.

از همه مهمتر نگرش اصلی کلیساست :آیا جلسات پرستشی ما مانند اطاق پذیرایی ماست که تمام وسائل زیبا و قیمیتی خود را در
آن قرار میدهیم و یا مانند آشپزخانه گرمی که فرزندان خداوند وقتی داخل آن میایند بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را بر طرف
سازند؟

چند راهکار در این مورد
اطالعات و راهنمایی هایی به زبان های مختلف در رابطه با ترجمه های کتاب مقدس دعاها و موعظه ها و
کالسهای دروس کتاب مقدس و تعمید به زبانهای مختلف در اینرنت موجود میباشد

 3.3شهادت ایمان
مریم تعریف میکند:
من در یک خانواده مسلمان بدنیا آمدم ولی همیشه با مسئله نا برابری حقوق و تفاوت گذاشتن بین زن و مرد به
طور مثال در دادگاهها و در برابر قانون مشکل داشتم ,به همین خاطردر ایران خدایی که من را دوست ندارد را
کنار گذاشتم و بدون ایمان به خدا زندگی میکردم .در یک هایم پناهندگی در شهر "همر" فرزندان من با یک
خانواده مسیحی در مورد ایمان مسیحی صحبت میکردند ,یک روز که به طور تصادفی به صحبتهای آنها گوش
میکردم .آنها درموردی زنی صحبت میکردند که میخواستند او را به جرم زنا سنگسار کنند در همان موقع عیسی
جلوی آنان را میگیرد و میگوید" کسی که خود گناهکار نیست سنگ اول را بزند" حرفهای عیسی قلب مرا
لمس کرد به همین خاطر از مرکز مشاوره پناهندگان منطقه خود اطالعاتی را در رابطه با کلیسای ایزرلوح
درخواست کردم.
از نظر پولس رسول تمام زندگی یک فرد یک پرستش است .محبت خواهرانه و برادرانه  ,امید دادن ,دعاهای خالصانه ,و خدمت
کردن و مهمان نوازی در مقابل افراد غریبه شهادت ایمان ماست .درنقطه مقابل پرستش ما و در روزمرگی دنیای امروزقضاوت و
حکم کردن افرادی که پراز تنفر و نفاق هستند وجود دارد .در بیانیه ها و بحثهای مختلف در رابطه با مهاجران افرادی که به آنها
خدمات میرسانند به صورت آشکار اهانت میشود و با بدنامی از آنها یاد میشود .در بسیاری از کشورها مسیحیان تحت تعقیب و
آزار و شکنجه قرار میگیرند ,سایر افراد با اعتقادات گوناگون به خاطر حق طلبی مورد شکنجه و آزار قرار میگیرند .وضیفه کلیسا
این است که در مقابل اینگونه از افراد و مجامع بایستد ,و در کل دنیا برای آزادی داشتن هر نوع عقیده تالش کند.

آموزش در کلیسا باعث شهادت و گواهی انجیل میشود.تعالیم انجیل تعالیم کلی وبرای تمام عمر میباشد و میخواهد قدرت
تشخیص و عملکرد ما را که با تعالیم مسیحی متابقت دارد را تقویت کند .و بیشتر از هر چیز سعی بر این دارد با تعلیم تصاویر و
کالم کتاب مقدس کاربرد آن در زندگی روزمره به ما تعلیم دهد  .موارد مشابهی از مثالهایی که مسیح در مورد ملکوت خدا
میزند نمونه های بارز آن در زندگی ما هستند .هنگامیکه این مثالها به گوش افراد میرسد و نور این پیام در دل آنها روشن میگردد
افق های جدیدی در آنها پدیدار میشود .وقتیکه افراد مختلف دور هم جمع میشوند و میتوانند سرگذشت خود را تعریف کنند,
تجربیات و موارد مختلفی پیش میاید  :سرگذشتهای خود و دیگران زبان به سخن باز میکنند میکنند و در این زمان است که
برخوردهای به صورت حضوری و شخصی باعث فهم و درک طرف مقابل میگردد ودر محیط های بسته تری میتوان از تجربیات
بد و سخت سخن گفت.

گروهی از مسیحیانی که از کشورهای اسالمی آمده اندماهی یکبار با مشارکت مسیحیان کلیسای منطقه ی خود
برای آموزش کتاب مقدس دور هم جمع میشوند.
صحبت کردن در این گروه تا حدی دشوار است چون همه فارسی صحبت میکنند و بدون حضور یک مترجم
امکان پذیر نمی باشد .خانمی که کار ترجمه را به عهده دارد خانمی مسلمان است و بعضا با شنیدن لغاتی همچون
"نشانه" ها و یا "تثلیث " به یک مشکل درونی بر میخورد  ,ولی کالم خداوند حال و هوای آنجا را عوض میکند
و افراد شروع به گفتن از سرگذشت خود میکنند که چگونه فامیل و خانواده خود را ترک کردند چه ترس ها و
نگرانی های بدرقه راهشان بود ولی چه قدرتی نیروی ایمان به آنان عطا کرده .ودر این موقع هست که کالم
خداوند جالل میکند و میدرخشد که میگویید
و هر کس که به خاطر من خانه و براداران و خواهران و پدر و مادر و کودکان وزمین و ملک خود را ترک کرده
باشد ,چندین برابر پاداش خواهد گفت و حیات جاودانی بدست خواهد آورد
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این آیات در زندگی پناهجویان به واقعیت می پیوندند .نوشته های که دور از انتظار به نظر میرسیدند چهره واقعیت به خود میگیرند.
ما با کسانی روبرو میشویم که تصوراتمان را نسبت به ایمان مسیحی نمایان میسازند .وقتی که یک ایرانی از این صحبت میکند که
چگونه در کلیساهای خانگی دور همجمع میشدند و توانسته از طریق پنجره اطاق از دست پلیس فرار کند و یا وقتی یک خانمی
میگوید که همسرش میخواسته بر روی صورت او اسید بپاشد فقط به خاطر اینکه او به عیسی مسیح آورده بوده آنجاست که معنی
وفاداری را می فهمیم.
وقتی از سرگذشتهای مختلف مسیحیان میشنویم ما را ناراحت میکند ولی افتخار میکنیم و احترام میگذاریم به این جرات در ایمان
این خواهران و برادرانمان را ما را در ایمان به هم نزدیکتر میکنند .پناهجویان به عنوان یک ستون و سمبل مقدس در مقابل ما قرار

نمیگیرند بلکه هنگامیکه از مشکالت خود از سرگذشتهای تلخ و دشوار  ,ترسها و نگرانی های خود ودر کنار آن خوشحالی
درزندگی مسیحی میگویند راهی در قلبهای ما باز میکنند  ,این را آنانی به ما اعالم میکنند که ما میخواستیم به آنها درس تعالیم
مسیحی و تعمید دهیم .
تفاوت فرهنگی و مذهبی در گروه ها و مجامع آشنا به ندرت دیده میشوند ,و این در حالیست که این تقابل در مهد کودک و
کالس درس مدرسه آغاز میگردد .با دیدن افراد در آنجا این سئوال پیش میاید که چگونه این همزیستی پایدار میشود .الزمه یک
نگاه باز و خود نگری  ,وجود داشتن معلمان تربیتی و معلمان و والدین و فرزندان است  ,آمادگی برای یادگیری در طول مدت
عمر کار آسانی نیست ,اما میتوان محیطی برای اینکار بوجود آورد.
در کار با جوانان و بزرگساالن و سایر فعالیتهای کلیسایی سعی بر این است که تعامل بین فرهنگها به نحوه صحیحی آموزش داده
شود .در ادامه چند نمونه خواهید خواند که در آن به صورت کامال واضح نشان داده میشود که اینگونه فعالیتها در مهد کودک ها و
مدارس چگونه میتواند انجام پذیرد.

آموزش و پروش در مهدکودک های چند ملیتی
با توجه به تعهدات خود به کلیساهای پروتستان ،مراکز نگهداری و آموزش کودکان در "آلتنا ،ایزرلوح و
شوورته" فعالیت میکنند ،این به این معناست که همزیستی متوجه هر فرد به طور خاص فارق از اینکه از کجا
آمده است و یا چه جنسیتی دارد چه زبانی صحبت میکند و یا چه شخصیت اجتماعی درارا بوده است میباشد،
این یک دعوت همگانی است و هر فردی همانگونه که هست پذیرفته میشود .در هر سه مهد کودک کارکنان
متخصص و آشنا به فرهنگهای مختلف با آشنایی به زبان انگلیسی وجود دارند قابل توجه است که این کارکنان با
تمام زوایای فرهنگهای مختلق از قبیل آداب رسوم معاشرت و ارتباطات فردی آشنایی کامل دارند.
یادگیری از همدیگر  ,با یکدیگر
از سال  2016در مدرسه " هانس ارنبرگ" دانش آموزان از  7کشور مختلف در کنا ریکدیگرزبان آلمانی یاد
میگیرند ,و زمانی وارد کالسهای دیگر درسی میشوند که زبان آلمانی را به خوبی یاد گرفته باشند  .یاد گیری
زبان برای ما بدین معناست که بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم وبا فرهنگ جامعه مسیحی آشنا شویم برای
اینکاربه طور مثال معلمهای دروس مختلف به اضافه معلمین تربیتی و پرورشی دور هم جمع میشوند و برنامه های
متعددی را درماه دسامبردر نظر میگیرند تا معنا و مفهوم آداب رسوم جشنهای ایام تولد مسیح را به دانش آموزان
تعلیم دهند .به طور مثل سرودهای مرتبط به این ایام سراییده میشود و یا آیین مراسم "ادونت" که  4هفتهء قبل از

فرارسیدن روز تولد عیسی مسیح است برای دانش آموزان توضیح داده میشود .در همین ایام است که از مدرسه "
تالیتها در بیت لحم" یک هدیه دریافت میکنم که در آنان وسائلی از قبیل مجسمه یا عروسکها و لباسهایی که
برای اجرای نمایش تولد مسیح نیاز است قرار دارد .
از مدرسه " تالیتها در بیت لحم" یک هدیه دریافت میکند که در آنان وسائلی که برای اجرای نمایش تولد
مسیح قرار دارد  .پروژه تحت عنوان" جشنها و تعطیالت " مربوط به اعیاد و تعطیالت کلیسایی و رسمی
درتقویم سال میباشد .در یک تقویم بین المللی تمامی اعیاد و تعطیالت رسمی مختلف نوشته میشود و از این
طریق میتوان به تشابهات و تفاوتها پی برد و با صحبت کردن در مورد آنها ریشه این اعیاد و جشنها را فهمید.

 4.3مسولیت بپذیریم
من میخواهم این کار را صحیح انجام دهم
حلیل کاراچلی میدیرت یک مرکز مسکونی و پشتیبانی را در منطقه " بتهل" بر عهده دارد .حلیل در آلمان بدنیا
آمده ولی در ده سالگی با پدر و مادر خود به ترکیه بازمیگردد در آنجا زبان ترکی و عربی را یاد میگیرد .فعالیت
حلیل در "بتهل" از سال  2004آغاز میگردد در آنجا او با نوجوانان و جوانانی سر و کار دارد که از لحاظ رفتاری
مشکالتی دارند .زمانی که حلیل تقاضای کار در این مرکز را داد به او فهمانده شد که متقاضیان کار مسیحی
شانس بهتری برای استخدام دارند ولی با وجود اینکه حلیل مسلمان "علوی" بود با تقاضای کار او موافقت شد و
او  2سال پیش استخدام گردید و امروز مدیریت آنجا را به عهده دارد با داشتن فقط  24کارمند در این مرکز
جزء کوچکی از مجموعه "بتهل " با داشتن در مجموع  19000کارمند میباشد.
آیا او بر این باور است که پیشینیه مذهبی او جلوی ترقی و پیشرفت بیشتر او را میگیرد ؟ شاید و یا به احتمال زیاد
و لی آیا او میتواند مدیریت منطقه ای را به عهده بگیرد؟
ولی مدیریت و خدمات حلیل به چه صورت است ؟ همکاران من معموال دوست ندارند که در این مورد صحبت
کنند ولی من حرف را اینگونه به میان میاورم که خداوند همه انسانها را دوست دارد به همین دلیل ما هم باید به
همه انسانها احترام بگذاریم  ,فقط همین  .و این وجه اشتراکی است بین اعتقادات مسیحی ومسلمان علویتی
است .او چالشهای فرهنگی را چگونه میبیند؟ " من فکر میکنم دوره های آموزشی برای شبانان و خادمین باید
آنگونه هماهنگ شود که برای افراد غیر مسیحی نیز جالب باشد و این میتواند در آینده تنوع زیادی را در "بتهل
" به همراه بیاورد.

مسیح یک شخص با ایمانی متفاوت را نمونه قرار میدهد تا محبت به همسایه را نشان دهد ( انجیل لوقا باب  10ایات  25تا.)36
سامری نیکو در رابطه قوم ویا مذهب سئوالی نمیکند و با او همدردی میکند و به فرد نیازمند کمک میرساند .وچون او به فرد
نیازمند کمک رساند همسایه اش و از همه به او نزدیک تر محسوب میشود  .از رحمت در کتاب مقدس به دفعات شنیده میشود ,
هنگامیکه خداوند فقر و گرسنگی و فالکت و درماندگی را میبیند (پیدایش  )13:16شکایت و فریاد انسانها را میشنود ( داوران
 )18-6:۲گمشدگان را پیدا میکند (اشعیا  ،)7,54از انسان به بزرگی یاد میکند (مزامیر  ,)5,8و گرفتاران را آزاد  ,و کمک میکند و
میبخشد (میکا  ،18:7مزمور  8:103مقایسه شود با کتاب خروج  .)6:23رحمت و عدالت همیشه به هم وابسته هستند .تنها یک
فرد مهربان میتواند یک داور خوب باشد ( ,خروج  .)6:23رحمت برای دردمندان عاللت می آورد.
شرایط اضطراری در اروپا وجهان مانند رکود اقتصادی در سال  2008ویا ورشکستگی و شرایط وخیم یونان در سال  2015و
مشکالت و شرایط اضطراری پناهجویان در سال  2015چالشهای فراوانی نسبت به انگیزه های فردی برای خدمات رسانی به
پناهجویان در جامعه وایجاد گروهای خودجوش برای همسو کردن افراد با یکدیگروبوجود آوردن یک فضا و فرهنگ مهمان
نوازو تصمیم گیری های سیاسی در مورد حقوق پناهندگان و از سوی دیگر افراد و گروه های ستیزه جو که با هرگونه استقبال و
پذیزفتن افراد بیگانه مخالف بودند و در صحبت های خود به صورت آشکارا بیان میکردند و از هر نوع اعمال خشونت به
پناهجویان دریغ نمیکردند بوجود آمده بود ویک فضای سنگین و پر اضطرابی را در جامعه بوجود آورده بود .مهربانی و دلسوز
بودن در مورد افراد نیازمند ی که از شرایط بد فرار کرده و به اینجا آمده بودند به چالش کشیده شده بود.

اولین وظیفه خادمین به طور ویژه رسیدگی به قسمتهایی از جامعه ایست که درآن مردم در مشکالت به سر میبرد
و از سوی سیستم و نهاد های مربوطه در ان جامعه نادیده گرفته میشوند.خدمات رسانی در جامعه را میتوان به
نوعی یک اعتراض تلقی کرد  ,از یک سو با خدمات رساندن و کمک کردن به نیازمندان آنها را در آن شرایط
کمک کرده ایم ولی همزمان شکایت خود را به شرایط حال حاضر و کسانی که باعث بوجود آمدن این
مشکالت میشوند اعالم میکنیم

خدمات رسانی در اتریش

چالشی برای نهاد ها و انجمن های رفاهی و خدماتی
کسی که با انسان های مختلف با فرهنگ و مذاهب مختلف کار میکند می خواهد به این افراد نزیک باشد  ,پس بهتر است افرادی
که در این قسمت کار میکنند در زمینه حساس فرهنگی ,آموزش های کاملی دیده باشند و شاید حتی خود پیشینه مهاجرت و
آشنایی به زبان و فرهنگ های مختلف را داشته باشد.در بعضی از قسمتها با کمبود نیرو مواجه هستیم که این باعث میگردد که
بخواهیم خیلی سریع به این موضوع فکر کنیم چه کسانی در آینده میخواهند در مراکز مذهبی و کلیسایی کار کنند.

انگیزه ما برای کار بین فرهنگیمان صرفا کار بین فرهنگی نیست بلکه نگرانی از اینکه ما خیلی در خیلی از قسمتها
دچار کمبود نیرو هستیم .ما در آلمان در حال حاضر تعداد سیصد هزار نیروی پرستار نیاز داریم و در کنار این
تعداد زیادی از پناهجویان را داریم که مایل به دیدن دوره های آموزشی هستند که بنا به دالیل حقوقی اجازه این کار
را ندارند .بگذارید این نیاز را با وجود افرادی که حاضر به پر کردن این خال هستند را بر طرف سازیم.
رگیینه بوشمن

به طور ویژه درشهرهای بزرگ " وست فالن" شاهد رشد تنوع ملیتها هستیم تقریبا یک سوم جمعیت در دورتموند از افرادی با
پیشینه مهاجرت تشکیل شده است و این باعث ترقی شهر و بوجود آمدن موقعیت های جدید میشود.
جمعیت مسلمان رو به افزایش است.افراد با پیشینه مسیحی که در حال کار کردن در سازمانهای کلیسای پروتستان هستند عضو
کلیساهای کاتولیک هستند این شامل بخش های داوطلبانه و همچنین استخدامی میباشد .تنوع در همکاری درسازمانهای خدمات
رسانی الزمه و در کنار بوجود آمدن موقعیت های جدید است.
سئوال جالب در اینجا این است که چگونه یک سازمان خدمات رسانی به عنوان یک کارفرمای کلیسای پروتستان این کار را برنامه
ریزی میکند .آنها خود را مقید به قوانین و دستورالعمل های کلیسای انجیلی میدانند تا بتوانند شخصیت و ایده های کلیساهای
انجیلی را در عملکرد خود بگنجانند .این از اصول و شرایط استخدام کارمندان میباشد .در مرکز توجه کسانی قرار دارند که عضو
رسمی کلیسا های انجیلی باشند ولی در کنار این امکان استخدام برای سایر اعضای زیر مجموعه کلیساهای انجیلی نیز وجود دارد,
و تحت شرایط خاصی امکان استخدام برای افرادی که عضویت در کلیسا را ندارند نیز امکان پذیر میباشد .به کار گیری و استخدام
افرادی که از عضویت کلیسا خارج شده اند تحت هیچ شرایطی ممکن نمی باشد .این تجزیه به کار های بین فرهنگی کمک
میکند .با همکاری مهاجران در بین گروههای کاری تغییرات اجتماعی فرهنگی رخ میدهد که ایده ها و ابتکارات جدیدی را
بوجود میاورد  .سازمان های خیریه کلیسایی دچار مشکل میشوند اگر بخواهند کسانی را که حاضر به همکاری با آنان هستند را
نپذیرند  .شرایط دشوار کنونی در رابطه با نداشتن نیروهای کاری متخصص در جامعه که از سوی دیگر عضو کلیسای انجیلی نیز
باشند  ,اگر با پافشاری بر اصل عضویت در کلیسای پروتستان قرار گیرد مجبور به تعطیل شدن بساری از اینگونه انجمن های خیریه
کلیسایی میگردد.

آمار گیری در 31دسامبر  2016نشان میدهد که از  601.150نفر جمعیت دورتموند  104.115نفر خارجی هستند
یعنی آنان ساکن دورتموند و دارای یک پاسپورت خارجی میباشند .بنابر این آمار  17.3درصد از ساکنین این

شهر خارجی میباشند .در یزرگترین ناحیه شهر دورتموند  59.648نفر زندگی میکنند که از این تعداد 30.080

نفر آن یعنی  50.7دصد ساکنین این ناحیه خارجی هستند.
بازنگری فرهنگی متوجه افرادی نیز میشود که خدمات سازمانهای خیریه شامل آنان میگردد .به طور مثال در یک مرکز پرورشی
کودکان معلول باید به این نکته توجه داشت که چه تجارب و چه ارزشهای معنوی برای یک پدر و مادر از کشور ترکیه وجود
دارد  .در زمینه پرستاری آشنایی با اصول بین فرهنگی از موارد ضروری به حساب میاید به اصطالح "حساسیت فرهنگی در
پرستاری ".در محیط های زندگی این تنوع فرهنگی سرمایه ای به حساب میاید و باید سعی بر این داشت تا ارتباطات بین فرهنگی
را زنده نگه داشت.
این به طور خاص شامل حال افرادی میشود که آینده روشنی را در انتظار خود نمی بینند و آمار جرم و جنایت در اینگونه افراد
افزایش می یابد ,و این را کارکنان سازمان های خیریه به وضوح لمس میکنند و این چه در رابطه با افراد بی خانمان و یا مهاجرین
صدق میکند .کارکنان اینگونه سازمانها آموزشهای الزم را برای جلوگیری از تشدید خشونت میبینند تا بتوانند در اینگونه شرایط از
خود و سایرین محافظت کنند و شرایط حاد را تحت کنترل خود بگیرند .وقتی کارکنان در خیابانها در راه هستند شرایط سختی
برایشان پیش می اید که باعث ترس و نگرانی آنان میشود و این یکی از عوامل استعفا و کناره گیری از این شغل است .

Casa Copiilor in Dortmund.

به اروپا خوش آمدید

جهت اطالعات بیشتر به صفحه فیسبوک ما مراجعه نمایید:
www.facebook.com/diakoniedortmund/posts/ er%C3%B6ffnung-des-casacopiilor-in/1872271163059770/

 .4پیامدهایی برای کلیسا و جامعه
به عنوان " کلیسایی در مرکز جهان" میخواهیم سهم خود را در همزیستی دوستانه و صلح آمیز در جامعه ایفا کنیم.ما میتوانیم برای
طراحی یک جامعه با حضور مهاجرین تجارب ارزشمندی از کار در سطحی جهانی و بین مذاهب مختلف را در اختیار بگذاریم ،
فعالیت های گسترده ما در طی سالیان طوالنی درحیطه جامعه سیاسی ما را به عنوان یک شریک و سخنگوی مهمی در این بین
متمایز میسازد.

میخواهیم به نکاتی اشاره کنیم که ما به عنوان کلیساهای پروتستانت " وست فالن" به عنوان یک کمبود تشخیص دادیم ،این
مطالبات را در سطح سیاسی و در جامعه مطرح سازیم

 4.1تقویت کردن گفتمان  -توسعه دادن و ترویج بین فرهنگها در کلیسا
کسی که در آلمان به عنوان یک شخص مسیحی زندگی میکند لزوما به کلیسای منطقه سکونت خود نمیرود  .مسیحی بودن در
آلمان تحت تاثیر تنوع رو به رشد جوامع مذهبی و نوع فرقه ایی آنان میباشد .واین کار را برای یک گفتمان در سطح جهانی
دشوار کرده است .کلیساهای منطقه ای و گروه ها و جوامع کاری کلیسایی  ،دیگر گروه های مسیحی  ،کلیساهای آزاد و
کلیساهای مرتبط با مهاجران را مورد توجه و نظر قرار نمیدهند و این ارتباط از سوی دیگر نیاز مورد استقبال قرار نمیگیرد.
بخش بزرگی از مهاجران از کشور هایی هستند که در آن مسیحیت در اکثریت نمی باشد .مسلمانان از فرقه های مختلف ،یهودیان،
هندوها ،بودایی ها  ،یزیدیها,،علویتی ها ،بهائیان ،شیخی ها  ،و معتقدین به سایر گروه های مذهبی به " نورد هاین وست فالن "
آمدند و در بسیاری از موارد با همکیشان خود که سالهای پیشتر به آلمان آمده و ساکن اینجا هستند مالقت میکنند  .به طور ویژه
انجمان ها و مراکز مسلمان در آلمان به دلیل داشتن امکانات الزم میتوانستند مهاجران را پشتیبانی کنند ,که این میتواند کمکی در
همسو ک ردن افراد در جامعه باشد .اسرار بر تنها استفاده از زبان مادری و یا پا فشاری بر روی آرمان های ملی و قومی می توانند
باعث دشواری در ساختار یک مناظره با جامعه جدید و شراکت و همکاری در آن گردد.
گفتمان بین مذاهب به مذهب مهاجران گره خورده و باعث درک بیشتر آنان از آزادی و حق خود در داشتن مذهبی آزاد میگردد.
از طریق دادن اطالعات در مورد جشن های مذهبی و یا لزوم و ایجاد یک مکان مذهبی در بیمارستان ها یک گفتمان و ارتباط
شکل می گیرد ،و این یک پل ارتباطی برای پیوستگی بیشتر در جامعه میشود و همین قانون شامل جامعه جهانی نیز در رابطه با
مهاجران میشود.
برای مسیحیانی که در آلمان از اکثریت برخوردار هستند گفتمان بین مذاهب حائز اهمیت است بدلیل اینکه تبادل اطالعات و عقاید
با سایر مذاهب باعث بازنگری احتمالی و یا امتحان کردن ایمان ودر نتیجه بهره برداری از ان میشود .و این سهمی در شکل دادن
به یک توانایی در صحبت کردن مسیحی میگردد .به طور مثال برای یک همکاری بین مذاهب و فرقه ها که در جامعه فعالیت
میکند ،تاسیس و ایجاد عبادت های دستعه جمعی و گروهی و هفته های مشترک بین فرهنگی به مانند هفته برادرانه .
گفتمان بین مذاهب در "وست فالن" یک سنت خوبی را داراست ،در دهه های گذشته روابط بر پایه احترام و اعتماد شکل گرفته
و این امر فهم و درک متقابل را ترویج داده و باعت ایجاد یک پایه محکم برای روبرو شدن با چالشهای مذهبی  ،سیاسی ،
اجتماعی در آینده خواهد بود.

ترویج توسعه بین فرهنگی در کلیسا
تنوع یک هدیه است که احتیاج به پرستاری و نگهداری دارد و این تنوع شامل افرادی از کشورهای مختلف با پیشینه های فرهنگی
مختلف و نقش آنها در کلیسا هم میشود.
این تنوع میتواند برای کلیسا مثمرثمر باشد به این صورت که :
انجمن کلیسا در مورد موضوع با هدف شناخت رویکرد و مشارکت منظم مسیحیان با زبان ها و ریشه های مختلف بحث می کنند
به طور خاص افرادی که در محیط کلیسا زندگی میکنند و یا از طریق کار با کودکان  ،نوجوانان و یا جوانان کلیسا به نحوی با
کلیسا در ارتباط هستند .کلیساهای انجیلی روشی را ابداع کرده اند برای ترویج این تنوع فرهنگی در سطح مدریتی کلیسا  ،و این به
صورت سیستماتیک در اساسنامه کلیسا جریان پیدا میکنند و به صورت قدم به قدم به اجرا در میا ید.رهبران محافل کلیسایی مشغول
بررسی این هستند که در چه سطحی از تصمیم گیریها این تعدد ملیتها و تنوع فرهنگها باعث ایجاد پیشرفت میشود؟ آنها روش هایی
را پیدا میکنند تا این از این تفاوتها به نحو احسن استفاده کنند و در ادامه این در جریان کاری و اساسنامه ایی کلیسا قرار می گیرد.
کلیسای ایالتی بعد از مشاوره ،تصمیم بر روشی برای ترویج فرهنگهای مختلف و استفاده از آن گرفت و این در جریان رشد و
توسعه پرسنل قرار میگیرد  ،توسعه افرادی که به صورت داوطلبانه کار میکنند نیز در زیر مجموعه این روش قرار میگیرد.

باعث خوشحالی من است که کلیساهای پروتستانت با یک خودنگری به نقد خود پرداخته و تشخیص داده است که در
بعضی از نقاط و در بحث بین فرهنگی جا برای کار بیشترو یک بازبینی مجدد وجود دارد .بازبینی فرهنگی در نهاد
های دولتی  ،سازمانها و ادارات نیز همچنین یکی از موارد قابل توجه در دولت ایالتی میباشد  .یکی از دالیل این است
که این یک شرط الزم برای یک همسویی موفق مهاجرین در جامعه میباشد و دوم اینکه در بساری از مشاغل در آلمان
با خطر کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و این نیاز به یک بازنگری در سیستم اجرایی و خدماتی ما را می طلبد
که بتوانیم از نیروهای متخصص مهاجرین و از استعداد های آنان استفاده کنیم و این یک امر اجتناب ناپذیر است.
)(serap Güler ,Staatssekretärin für intergration im Ministerium für Kinder ,Famielie,Flüchtlinge und Intergration des Landes NRW

 4.2اعطای پناهندگی کلیسا –تقویت حقوق پناهندگی – ایجاد گذرگاههای امن
اعطای پناهندگی در کلیسا
از واژه پناهندگی کلیسا این روزها این برداشت میشود  :پذیرفتن پناهجویان تحت پوشش کلیسا در صورتیکه از طرف نهاد های
دولتی خطر باز گرداندن آنان به کشور دیگری تهدیدشان کند .تعداد مواردی که در آن این نوع پوشش دادن کلیسا برای
نگهداری از پناهجوبان الزم بوده است به نسبت تعداد بیش از یک میلیون پناه جو در سال  2015رقم کمی به حساب میاید.
 Bundesarbeitsgemeinschaftتعداد برآورد شده "پناهندگی در کلیسا" در نوامبر سال  2017را  348نفر و این در صورتی
میباشد که اداره امور پناهندگی و مهاجرت این تعداد را بین ماه های مای تا سپتامبر  679اعالم کرده است  .در استان " نورد هاین
وست فالن " در اواخر ماه آگوست سال  2017حوداد تعداد  100نفر پناهندگی در کلیسا براورد شده است.
با وجود آما رکم پناهندگی در کلیسا مرتب بحث و جدال های شدیدی در این رابطه وجود دارد .منتقدین بر این باور هستند که
عطای پناهندگی کلیسا باعث این میشود که کلیسا خود را باالتر از قانون بداند و انسان دوستی باالتر از قانون تلقی شود و این باعث
از بین رفتن قانون گردد .بخش از این انتقاد به درستی ست که پناهندگی کلیسا از برگرداندن پناه جوجلوگیری میکند این ولی به
طور عمدی و به عنوان یک مقاومت برای اجرای قانون انجام نمیپذیرد  ،این تنها به عنوان یک خدمت روحانی میباشد از طرف
کلیسا برای افرادی که تحت فشار هستند  ،و هدف آن ایجاد فرصت برای یک گفتمان بین دولت و شخص پناهجو با حمایت و
پشتیبانی کلیسا ست .برای کلیساها پناه دادن آخرین شانس برای رسیدگی به موارد خاص و جلو گیری از نقض حمایت قانون بشر
میباشد .در واقع دولت به این خواست کلیسا احترام میگذارد و بر همین اساس بین کلیساها و اداره مهاجرت توافق نامه ای در رابطه
با شرایط خاص و ویژه در نظر گرفته شده است .در چنین مواقعی دولت برعلیه فرد پناهنده در کلیسا اقدامی نمیکند تا پرونده
بازگردندان او در مراجع قضایی بازنگری شود و در مقابل کلیسا خود را موظف میداند تمامی موارد پناهندگی در کلیسا را به
سازمانهای مربوطه و سازمانهای کلیسایی زیربط گزارش دهد پس این بدین معنا نیست که شخص پناهجو یه صورت غیر قانونی و
پنهانی اسکان داده شود.
به ت عداد زیادی از این پناهجویان پس از بازنگری پرونده پناهندگی آنان توسط دادگاههای مربوطه اقامت آلمان تعلق گرفته و به
آنان اجازه داده شده به صورت قانونی در آلمان زندگی کنند.

تقویت قوانین پناهندگی
در کنوانسیون اروپا و منشور حقوق اولیه در اتحادیه اروپا قوانین اساسی و حقوق امنیتی برای پناهندگان بر پایه کنوانسیون ژنو
نوشته شده است تمامی کشور های عضو موظف به حفظ امنیت پناهجویان و رسیدگی به پرونده آنان میباشند .

ولی در واقعیت حفظ امنیت و حفاظت از پناهجویان در اتحادیه اروپا به اندازه کافی و مبنی بر توافقات کنوانسیون نمی باشد .هنوز
نمیتوان به طور قطع از وجود استاندارد های یکسان در مورد رسیدگی به پرونده پناهجویان و مشارکت آنان در امور اجتماعی با
وجود خط مشع های از طرف اتحادیه اروپا صحبت کرد  .به طور ویژه کشورهای که در مرز های بیرونی اروپا به طور خاص
اروپای میانه و شرقی از یک رسیدگی منصفانه و به پرونده پناهجویان و رسیدگی به شرایط زندگی و محافظت از آنان سر باز
میزنند .به منظور محافظت از مرزها با هدف از حفاظت از اروپا و از بین بردن حق پناهجویان در اروپا قوانین تصویب شده در
کنوانسیون ژنو در خصوص پناهجویان نادیده گرفته میشود  .به طور خاص به کشتی های حامل پناهجویانی که از دریا نجات پیدا
کرده اند اجازه کناره گیری در بنادر و خشکی های کشور های امن اروپایی داده نمی شود ،و این باید به شدت مورد انتقاد قرار
گیرد.
در آلمان برای پناهجویان قوانین و استانداردهای مشخصی وجود دارد با وجود این جمهوری فدرال آلمان نیزانزوای اروپا را در
سیاست خود قرار داده است .در پشت بسته های پناهندگی  1و  2و قوانین اجرایی اخراج و ترک خاک قوانین دیگری نیز وجود
دارد که هدف آن ترساندن و حس نا امنی ایجاد کردن در بین پناهجویان می باشد و همین باعث زیر پا گذاشتن قوانین و بیانه های
کنوانسیون ژنو می باشد.
در همین راستا ما به عنوان  EKvWبه طور خاص از مدت زمان نگهداری پناهجویان در هایم های موقت به مدت  24ماه و یا
بیشتر انتقاد می کنیم به دلیل اینکه در این مدت هیچ نوع پشتیبانی در زمینه آموزشی و پرورشی و یا اجازه کار کردن برای فرد
پناهجو وجود ندارد و همچنین کودکان حق رفتن به مدرسه ندارند.
مسئله وجود داشتن موانع برای قبول کردن آسیب های روحی و روانی و بیماری های از این قبیل است .از نقطه نظر اخالقی و
قانونی ممانعت از قانون پیوست به خانواده برای افراد پناهجو با " حمایت فردی " قابل تعمل است ،این بر خالف قوانین اساسی
در رابطه با حمایت از خانواده و در کنوانسیون  UNدر حمایت از کودکان است.
ما به عنوان کلیسا همچنان این موارد نقص قانون را دنبال میکنیم و خواستار یک سیاست انسان دوستانه در مورد پناهجویان هستیم.

ایجاد کانال های مطمئن
به عنوان یک ابزار ،کلیسای اونگلیش وستفالن ) (EKvWخواستار ایجاد کانال های مطمئن برای رسیدن به آلمان می باشد همانگونه
که در حال حاضر این برنامه در ایتالیا تحت عنوان " راه های مطمئن" با موفقیت در حال اجرا میباشد .این برنامه در سال  2015با
ابتکار سازمانه های پروتستانت تحت عنوان " "Mediterranen Hopeاز کلیساهای پروتستانت با همکاری انجمن " Sant

 "Egidioبا مشارکت نهاد های دولتی در ایتالیا شکل گرفته.

شورای کلیساهای "وست فالن" آمادگی خود را برای اجرای یک طرح آزمایشی برای ابتدا  100نفر اعالم کرد  EKvW .با
مشارکت کلیساهای هم کیش در استان  EKD ،NRWو سازمانهای خدمات رسانی سعی بر این دارد که با صحبت های انجام شده
با وزارت کشور این رویکرد را با توجه به چهارچوب قانون در آلمان اجرا کند .برای این امکاناتی وجود دارد که در چارچوب
بک طرح تحت عنوان یک کمپین" حمایت از شهروندان "تحت نظر دولت با برنامه در حال حاضر تحت عنوان "اسکان مجدد"
 .ما از وجود چنین طرح های آزمایشی با خبر هستیم.

 " (MH)|Mediterranen Hopیک سازمان کمک رسانی به به پناهندگان از طرف کلیساهای
 Waldenserو  Methodistenزیر مجموعه فدراسیون کلیساهای پروتستانت در ایتالیا میباشد .از طریق
برنامه مسیرهای انسان دوستانه تا کنون به بیش از هزاران نفر که به طور خاص به کمک نیاز داشته اند
کمک شده که از طریق اعطای ویزای بشردوستانه از اردوگاه های نگهداری پناهندگان در لبنان و طی
کردن یک راه مطمئن به ایتالیا برسند .در آنجا کلیساها وظیفه نگهداری و سر پرستی پناهجوبان را در
طول مدت رسیدگی به پناهندگی به عهده گرفته اند این برنامه آزمایشی به قدری موفقیت آمیز بود که
در ادامه هزار پناهجوی دیگر از این طریق به ایتالیا آمدند .این همکاری تا کنفرانس اسقف های کلیسای
کاتولیک برای پذیرش پناهندگان از سودان گسترش یافت .جستجو برای یافتن یک مسیر مطمن برای
پناهجویان از مراکش پایان یافته  .در فرانسه و بلژیک نیز قرار داد های مشابهی بین کلیسا و دولت وجود
دارد.

 4.3معرفی کردن یک قانون مهاجرت
ما به صراحت از این نکنته استقبال میکنیم که در نهایت در سیاست جمهوی فدرال آلمان یک قانون مهاجرت کلی وجود دارد
.برای شکل دادن به مسئله مهاجرت و ادغام آن در جامعه نیاز به یک مفهوم کلی میباشد .باید اهداف مشخص باشند ،مسئولیتها در
موارد بشر دوستانه منصفانه باشد  ،و برای آسایش و رفاه و امنیت اقداماتی صورت گیرد همزیستی بین مهاجرین و آلمانیها بهترو
برنامه های ادغام و همسوئی اجتماعی ترویج یابد.
یک قانون مهاجرت که به طور رسمی بپذیرد که جمهوری فدرال آلمان یک کشور مهاجر پذیر میباشد  .پذیرفتن فرهنگهای
مختلف مهاجران و حفظ شخصیت آنان  .و در کنار آنان بنیان نهادن یکسری از قوانین و راه کارها برای مهاجرین به آلمان به
وضعیت کنونی و نا به سامان جامعه سامان داده و باعث شفاف سازی میگردد .با وجود یک قانون مهاجرت میتوان روند رو به
کاهش جمعیت و در کنار آن نبود نیرو های متخصص در جامعه را بر طرف نموده و باعث پیشرفت و توسعه بازار کار شد.

یک چنین قانون مهاجرتی بر پایه و اساس یک برنامه و مفهموم کلی تحت عنوان " مهاجرت و همسویی" چشم انداز و تغییر
مسیرجدیدی است که تو سط آن هر گونه جدا سازی و کنار گذاشتن مهاجران از میان برداشته میشود و راه هایی برای ایجاد
یکسری قوانین برای مشارکت و همکاری را باز میکند .چنین قانون مهاجرتی باید بشر دوستانه و در برگیرنده تمام حق و حقوق
پناهجویان آنچه در کنوانسیون ژنو به ثبت رسیده باشد .دستورالعملهای ادغام و همسویی باید برای پناهجویان به مانند سایر
مهاجرین یکسان و برابر اعمال شود.

تصمیمات کلیدی در مورد پناهندگان در سطوح باال گرفته شد و در رسانه ها ی جمعی در مورد آن
بدون در نظرات گرفتن فرایند تصمیم گیری بحث و تبادل نظر شد  .تغییر یافتن به جامعه مهاجرزمانی
ممکن میشود که به صورت دموکراتیک باشد.
)Markus Langer ,leiter Markenkummunikation Evonik Industries AG

 4.4مشخص کردن جایگاه

منزلت هر انسانی مصون میباشد

انسان تصویری از خداست .این دلیل ما برای حفظ منزلت انسان است .به همین دلیل ما به عنوان
کلیسای پروتستانت در " وست فالن " سعی بر حفظ حقوق انسانی و و حقوق قومیتها بر پایه و اساس
قوانین اتحادیه اروپا داریم .با این پیش زمینه EKvWتمام تالش خود را در زمینه های مختلف برای
حقوق پناهجویان  ،مهاجران و افرادی با پیشینه مهاجرت انجام میدهد .در همین راستا در قانون اساسی
ذکر شده ایت که تمامی افراد یک جامعه حق در سهیم بودن و داشتن یک چشم انداز برای اینده دارند.

ادغام و همسو شدن به عنوان یک محرکه جدید در جامعه
با توجه به وظائفی که ادغام و همسویی در پیش پای ما قرار میدهد  ،معذل فقر نیز بیشتر از گذشته به چشم میاید که ایت در جامعه
ما خیلی پیشتر باید به آن رسیدگی میشد.
آمار فقر در آلمان در این سالها به بیشترین حد خود رسیده است  .این آمار در سال  2017رقم  16درصد را نشان میداد  ،خیلی از
مردم با وجود داشتن شغل در زیر خط فقر به سر میبرند  ،به طور ویژه خانواده هایی با تعداد بیشتر فرزند ،مادران تنها ،مهاجران و

بازنشستگان در خطر فقر قرار دارند .فقر در کودکان با رقم  19درصد به طور اشکار باالتر از حد متوسط جامعه است .در بعضی از
شهر های منطقه Ruhrgebietگرو های آسیب پذیر جامعه که در خطر فقر قرار دارند به دو سوم میرسد .موفقیت های علمی و
آموزشی بستگی به شرایط اجتماعی افراد دارد .
محرومیت در جامعه و در بین جوامع رو به افزایش است .تعداد مناطق محروم رو به افزایش است .کمبود مسکن های قابل سکونت
با قیمت مناسب و قابل پرداخت به دلیل رسیدگی نکردن به آن و سر مایه گذاری نکردن در ساخت مسکن  .با وجود اینکه این
مشکالت سالیان طوالنی وجود داشته اند ولی به ناحق پناهجویان و مهاجران به عنوان مقصر در این معذل معرفی میگردند .بعضی از
گروه های مشخص سعی بر ایجاد کردن یک فضای نژاد پرستانه با برانگیختن حسادت های اجتماعی دارند و سعی میکنند تا با
ایجاد نفاق بین گروه های مختلف محروم جامعه و یا ساکنین بومی و یا ساکنین با پیشینه مهاجرت بر ضد پناهجویان به خواسته
خود برسند .نیاز در بین نیازمندان مشترک است  .وضعیت اظطراری (کمبود مسکن برای بی خانمان ها و یا افراد با بیماری های
روانی )زمانی تشدید پیدا میکند که ساکنین بومی با مهاجران برای اندک منابع موجود اختالف پیدا میکنند.

در نتیجه گیری :نیاز به یک سیاستی که بتواند یک همزیستی اجتماعی را تحت نظر داشته باشد و از اقشار مختلف جامعه مانند
مهاجرین و یا ساکنین بومی پشتیبانی نماید .ابزار در دست سیاست مانند شهر سازی و توسعه شهری و منطقه ایی باید با توجه به
نیازهای ساکنین بومی و مهاجران و به طور ویژه پناهجویان توسعه پیدا کند .یک روش و راهکاری برای همسویی اجتماعی که
توسط استان ها  ،جوامع و محالت تهیه و تنظیم و اجرا گردد .در این رابطه میتوان به طور مثال به مواردی مانند گسترش و توسعه
ساختن مس کن  ،یک سیستم آموزشی متحد بدون استثناء  ،دستورالعمل های برای ترویج خانواده  ،مبارزه بر علیه فقر در کودکان،
توسعه مناطق محروم با به کار گیری از ساکنین آن مناطق و قابلیت دستیابی به مشاغل برای تمامی افراد بدون در نظر گرفتن ملیت
آنان .
یک تغییر اساسی عرضی در سیاست همسوگرائی میتواند یک محرکه جدید اجتماعی در کشور گردد.

برخورد با راست گرایی
احساس نا امنی به واسطه وجود مهاجران در زندگی روز مره منجر به انزوا در بخشی از جامعه میگردد و باید جدی گرفته شود .
نژادپرستی و دشمنی با خارجی ها حتی در محیط کلیسا نیز وجود دارد.
به همین دلیل الزم است که کلیساها از افرادی که با اینگونه خطرات و انگیز های نژادپرستانه در جامعه روبرو هستند حمایت نماید.
مواضع و نظرات کلیسا در مقابل گرو های ضد انسانی باید خط قرمز بین آزادی عقیده از یک طرف و از طرف دیگر راست

گرائی افراطی  ،یهود ستیزی  ،فتنه در جامعه به صورت آشکار بیان کند  .کلیسا باید نگرانی های قانونی پناه جویان و ساکنین بومی
محروم را بیان کند .مشکالت اجتماعی از قبیل رشد فقر ،تفکیک ،کمبود و ضعف مشارکتی باید به صورت شفاف عنوان شود.
جوامع کلیسایی میتوانند از امکانات خود از قبیل د اشتن فضاهای کافی برای برگزاری تبادل نظر ارتباطات استفاده کنند .افراد نباید
تنها انگیزه و جرات پیدا کنند در مورد ایمان و عقیده خود صحبت کنند بلکه باید بتوانند مشکالت و نگرانی های خود را بیان
کنند.کلیسا باید محلی باشد که در آن ترس جایی نداشته باشد و افراد بتوانند عقیده خود را هر چند متفاوت ،و با احترام گذاشتن به
سایر عقاید به زبان بیاورند.
مهم تقویت و آموزش دموکراسی در فضا های مختلف کلیسا در گرو های مختلف ( مهد کودک  ،کار با نوجوانان و جوانان و
بزرگساالن ،خانواده ها و کار با بانوان و آقایان و آکادمی کلیساهای پروتستانت) میباشد .گذشته از این توسعه توانایی کارمندان در
زمینه آشنایی با فرهنگهای مختلف برای ترویج یک فرهنگ بازدر کلیسا حائز اهمیت است .

نتیجه:
"من غریبه بودم و شما مرا پذیرفتید" به عنوان شورای کلیساهای وست فالن مطمئن هستیم که این جمله مسیح امروزه تازگی یافته است
انسانها متفافت هستند ولی مخلوقات خداوند رنگارنگ و متنوع  .نتیجه این تفاوتها تنوع میشود که در اختالفات و استدالل ها بیان
میشوند
انسانها به یکدیگر نیاز دارند  ،آنها همدیگر را می پذیرند  ،آنها در این زندگی میکنند که خداوند نیز آنان را پذیرفته است .در این راستا
است که منزله انسانی جای خود را پیدا میکند.
با دیدن پناهجویان  ،گرسنگان ،تشنگان،برهنگان ،بی خانمانان ،زندانیان،و گمشدگان پی به اشتباهات و گناهان خود می بریم  .او عیسی
مسیح است که در غالب انسانهای نیازمند به ما ظاهر میشود و مارا به توبه و بازگشت به یک زندگی دعوت میکند که شایسته نام اوست .
این دعوت به توبه و بازگشت باید صدایی بلند تر داشته باشد وقتی که افرادی متحد میشوند و برای خشونت و نفرت تبلیغ میکنند .ما
زمانی شاهد این خطر هستیم که افزایش انزوا در انسانها در مقابل دوست و دشمن را میبینیم.
ما میخواهیم با کالم خود این جرات و انگیزه را ایجاد کنیم  .به طور خاص کسانی که در جایگاه مسئولیت خود در راه طوالنی و سخت
و شیب دار مصالحه قرار دارند  .این در مورد آنست که دست خود را برای کسانی در حال غرق شدن هستند  ،صدای آنانی که صدا
ندارند  ،و حق به کسانی که حقوق خود را از دست داده اند بدهیم  .در مورد آن صحبت میکنیم که که شرایطی ایجاند کنیم تا بتوانیم
دالیل بدبختی های انسان ها را کاهش دهیم  .کمک ارائه دهیم و نه تحت عموان قانون از دادن حق و حقوق افراد جلوگیری کنیم  .از

آن صحبت میکنیم که در جامعه ای با پیش ینه مهاجران این تنوع را قبول کنیم  .میخواهیم راه های زندگی با همدیگر را به نحوی باز
کنیم که همه سهمی در این جامعه داشته باشند  .همسویی یک جاده یکطرفه نیست  .سعی ما بر این است که این شهامت را در افراد ایجاد
کنیم خود را در این راه همگام سازند.
این را نیز میدانیم که ما مسیحیان در گذشته و در حال در انجام این وظائف با شکست هایی نیز روبرو بوده ایم و روبرو خواهیم بود.
ندای بازگشت از دور از جانب خداوند در وحله اول متوجه خود ماست  .ما با تمام کسانی که در راه یک زندگی در تنوع هستند متحد
هستیم  ،و همگام با آنها سعی بر مقابله با چالشها با تجربیاتی که در زندگی ایمانی خود داشتیم ایستادگی کنیم.

"من غریبه بودم و شما به من پناه دادید"

