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Liebe Schwestern und Brüder! 

 Parther und Meder und Elamiter haben am ersten Pfingstfest der Geschichte, 50 Tage nach Ostern, 

als erste die Botschaft vernommen: Jesus, der Gekreuzigte, ist lebendig! Und er hat uns nicht als 

Waisen zurück gelassen, sondern uns den Heiligen Geist geschickt! Der Heilige Geist macht aus 

Menschen die Geschwister Jesu Christi. Das war der Geburtstag der christlichen Kirche in dieser 

Welt. 

 Natürlich werden sich damals auch viele der Anwesenden, auch die aus dem Iran, gefragt haben: 

"Wie und woran merkt man denn das? Dass Gottes Geist jetzt in und unter uns wirken will?" Wir 

haben es in der Lesung gehört: Es war ihnen, als sei ein Feuer der Begeisterung in ihnen entfacht. 

Es war ihnen, als stünden sie plötzlich in einem Sturmwind, der alle ihre Zweifel und Ängste 

hinwegfegte. Und jeder verstand, was die Jünger sagten! 

 Das war sicherlich für die Menschen damals das Spektakulärste. Sie, die Menschen aus so vielen 

Nationen und Kulturen, erlebten Gottes Geist als Simultandolmetscher. Damit ist nicht unbedingt 

gesagt, dass sie nun alle eine und dieselbe Sprache sprachen. O nein. Aber tief im Herzen hörte ein 

jeder Gottes Geist zu sich ganz persönlich in der eigenen Muttersprache reden. Das eigentliche 

Wunder von Pfingsten besteht nämlich darin, dass Menschen geeint werden. Dass sie sich in einem 

Geist und einem Sinn verstehen können. 

 "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott." So 

zitiert Petrus Worte aus dem alten Prophetenbücher des Joel. Und da werden dann noch andere 

wunderbare Geistesgaben aufgezählt: Alte können von Jungen lernen, nicht nur umgekehrt. Die 

Untersten auf der sozialen Leiter können den Obersten Weisung erteilen, nicht umgekehrt. Alte 

Menschen können von ihren Träumen erzählen; man braucht sie noch in der Gemeinschaft der 

Menschen. 

 Gerade dieses letzte Wort ist mir oft durch den Kopf gegangen. Wir Europäer haben in vielerlei 

Hinsicht das Träumen verlernt. Rationalität und Materialismus haben diese Geistesgabe bei uns 

weitgehend verschüttet. Kulturgeschichtlich gesehen sind wir gegenüber den iranischen Völkern 

eindeutig die Jüngeren. Ihr hattet schon vor Jahrtausenden eine Hochkultur, als unsere Vorfahren 

noch Keulen schwingend durch die germanischen Wälder rannten. 

 Und wir können das Träumen von Euch lernen! Wie oft habe ich schon gehört, dass mir Afghane, 

Iraner oder Kurden von Träumen erzählten, die für sie der erste Anlass waren, sich nach einem 

Leben mit Jesus Christus zu sehnen. Ich freue mich dann immer sehr, dass Gott Euch diese 

Geistesgabe nie entzogen hat. Und dass wir als Europäer uns sehr sensibilisieren müssen, um von 

Euch zu lernen. 

 Schwestern und Brüder, es gibt heute Menschen, die meinen, der Heilige Geist äußere sich in 

einem Gottesdienst durch Schreien, durch Auf-den-Boden-Fallen und unkontrolliertes Chaos. Lauft 

denen nicht nach! Es sind falsche Propheten! Sie behaupten, Christen zu sein, aber dienen allem 

Anschein nach ganz anderen Mächten. 

Nein, "nicht durch Heer oder Kraft", sondern durch die  Macht der Liebe spricht Gottes Geist zu 

Euch und durch Euch. Mal sanft, mal feurig, aber stets ohne Gewalt.  In Euren Träumen seid Ihr 

Werkzeuge des Gottesgeistes. Das kann Euch niemand nehmen. Wir europäischen Christen 

brauchen Euch und Eure Träume und Eure uralten spirituellen Erfahrungen. 

 Ein gesegnetes Pfingstfest! Einen gesegneten Kirchengeburtstag für uns alle! 

Amen. 

Dr. Kutzner 
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 !خواهران و برادران عزیز

 

عیسی مسیحی : روز بعد از عید پاک به اطالع عموم رساندند که 05, مادها و ایالمیان در اولین جشن پنطیکاست تاریخ, پارت ها

ها  از طریق روح مقدس انسان. که به صلیب کشیده شده زنده است و ما را یتیم نکرده است و روح مقدس را نزد ما فرستاده است

 .آن روز نیز اولین روز تولد کلیسای مسیحی در دنیا بود. واهران و برادران عیسی مسیح تبدیل میشوندبه خ

 

از کجا و با کدام نشانه میتوانیم دریابیم که »: یقینأ در  آن روز تعداد زیادی از حاضران و همچنین ایرانیان از خود سؤال  کردند

با حضور روح خدا  انگار که در میان جمعیت آتش شور و شوق : س خواندیمامروز در کتاب مقد«  روح خدا در میان ماست؟

هایشان را از بین برد و  انگار که حاضران ناگهان  در میان گردبادی ایستاده بودند که  تمام شک و تردید ها و ترس.  ور شد شعله

 .ها متوجه شدند که شاگردان عیسی از چه سخن میگویند آن

 

. ای جنجال آمیز بود هایی که  آن روز در بین  حاضران بودند و در آن  جمعیت حضور داشتند تجربه ی انسانیقینأ این تجربه برا

آنها در اعماق قلب .  ها به زبان مادری شان حرف میزد انسانهایی با ملیت ها و فرهنگهای مختلف که روح خدا همرمان با آن

جزۀ خاص جشن پنطیکاست یعنی اتحاد  حاضران در آن  جمعیت به وقوع بنابراین مع. کردند  خویش روح خدا را تک تک تجربه

 .پیوست و آنها یک روح و یک طرز فکر شدند و به واقعیت رسیدند

 

بلکه از طریق روح من با یکدیگر , حاضران در این  جمعیت نباید از طریق لشکر کشی یا قدرت آزمایی»: پروردگار فرمود

از خاطرات آن زمان آثار نفیس دیگری نیز از تأثیر . در کتاب قدیمی انبیا  نقل قول کرد Joelپطروس از سخنان  « .متحد شوند

 .روح خدا نقل قول شده است

 

افرادی که در ردۀ پایینتری از . سالمندان نیز میتوانند از جوانان مطالبی بیاموزند و همیشه نباید جوانان ازسالمندان پیروی کنند

اند پیشنهاداتی  اند نیز میتوانند به افرادی که در ردۀ باالتری از طبقه بندی اجتماعی قرار گرفته رفتهطبقه بندی اجتماعی قرار گ

ارزش  ها برای دیگران بسی با زیرا تجارب آن, سالمندان نیز میتوانند از آمال و تجارب خویش سخن بگویند. بدهند نه برعکس

 .است

 

عقل گرایی و ماده گرایی سبب شدند که این . ما اروپایی ها رویاپردازی را کأل از یاد برده ایم. این جمله همین األن به ذهنم رسید

ما نیز آشکارأ از نظر فرهنگ تاریخی در مقایسه با اقوام ایرانی در ردۀ پایینتری . هدیۀ خدایی به مقدار زیادی در ما از بین برود

شما ایرانیان از بیش از هزاران سال قبل هنگامیکه اجداد ما ران گوسفند به دست در جنگلهای آریایی می دویدند . ایم قرار گرفته

 .از یک فرهنگ واالیی برخوردار بودید

 

افغانی ها و کردها دفعات زیادی از رویاپردازی های , بعضی از ایرانیان.توانیم از شما رویاپردازی را بیاموزیم ما همچنین می

من نیز بسیار خوشحالم که . وعیسی مسیح و زندگی با اای برای مشتاق شدن به  خویش با  من صحبت کرده اند؛ تنها  بهانه

ما اروپایی ها باید راه طوالنی ای را بپیماییم تا بتوانیم از نظر .  پروردگار هدیۀ  رویاپردازی را هرگز از شما دریغ نداشته است

کنند که وقتی  خواهران و برادران عزیز در دنیای امروزی ما اشخاصی وجود دارند که فکر می. نیمرویاپردازی با شما رقابت ک

خود را روی زمین بیاندازند و از خود عمل اغتشاش آمیز و غیر قابل کنترلی نشان دهند در آن موقع  , ها دا د و فریاد کنند آن

ها هواداران پیامبران  زیرا آن, ها پیروی نکنید از آن. ا خواهد کردروح  مقدس در مراسم عبادت کلیسایی در میان ما حضور پید

 .کنند  واقع به نیروهای دیگری خدمت می کنند که مسیحی هستند ولی در  این افراد ادعا می. دروغین هستند

 

. و در شما می دمد آید بلکه از طریق نیروی عشق است که روح خدا نزد شما می, نه از طریق لشکر کشی یا قدرت آزمایی!  خیر

. روح خدا همواره بدون خشونت است. بعضی وقتها بسیار لطیف و مواقع دیگر روح خدا آتشین به شما نزدیک میشود

تواند از شما  این رؤیا را هیچ نیرویی نمی. رویاپردازی شما نتیجۀ حضور روح خداست و شما ابزار کار روح مقدس هستید

 .رویاپردازی و تجارب بسیار کهن روحانی شما نیاز داریم ما اروپایی های مسیحی به. بگیرد

 

 .برای همه عید پنطیکاست و تولد کلیسایی پر رحمت و برکتی را آرزومندم

 !آمین
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