
 

Gedanken zum Tag 

Pfarrerin Ulrike Wohlrab zu den Flüchtlingslagern in Griechenland. 

 



  Menschen, die zur Zeit in Quarantäne und Isolation sitzen, berichten,  welch einen großen 

Unterschied es macht, ob die Abschottung ein  selbstgewähltes Gammeln auf dem Sofa ist oder ob 

man von außen, zum  Beispiel vom Gesundheitsamt oder dem Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes  oder 

dem Hotelchef dazu gezwungen wird, die eigenen vier Wände nicht  mehr zu verlassen. Ähnliche 

Erfahrungen wie die der Quarantäne haben in  Deutschland in den letzten Jahren wahrscheinlich nur 

Gefängnisinsassen  gemacht. Es ist verstörend und wirft diejenigen, die davon berichten auf  ganz 

grundsätzliche Überlegungen nach dem Dasein des Menschen und  seiner Zielrichtung zurück. Geht 

es nicht um Vorankommen und die freie  Entwicklung einer jeden Person. Aus der Schule sind diese 

Gedanken auf  der Suche nach dem besten Unterricht von Kindern immer im Zentrum.  Werfen wir 
diese Werte nun einfach über Bord?  

 Vielleicht fällt es  uns angesichts der Berichte von Menschen, die mit uns in einer Stadt  oder in 

einem Dorf wohnen leichter zu verstehen, wie schlecht es den  Menschen in den Lagern auf 

griechischen Inseln, in abgeschotteten  Ankunftszentrum oder in Abschiebehaft geht? 

Freiheitseinschränkung an  sich ist schon schwer zu ertragen. Eingesperrt mit der Bedrohung durch  
einen unsichtbaren Virus, der keine Grenzen kennt, ist das unerträglich.   

 Gott hat uns durch die Propheten und die Beter der Psalmen  Einblick gegeben in seinen Willen f ür 

seine gesamte Schöpfung, nicht nur  die Privilegierten. Der Beter des 31. Psalms betet angesichts 

schlimmer  Bedrohung:  „Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du  mein Elend 

ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich  nicht in die Hände des Feindes; du 
stellst meine Füße auf weiten Raum.“  

 Gott will weiten Raum für alle seine Geschöpfe. 

 2 روز فکر 

ده فضای یک در را من پای شما    ... دهید یم قرار گستر

ر حال در که افرادی    ر تفاوت چه  که دهند یم گزارش ، دارند قرار انزوا و قرنطینه در حاض 
 

ر ,انزوا که دارد وجود بزرگ   نشستر 

ر ر خارج از شما اینکه  یا  است خود مبل روی انتخاب 
ا
طتوس مثل ر رسپرست یا بهداشت بخش  ر کشتر  مجبور هتل  مدیر یا مسافربر

ر سالهای در فقط است ممکن قرنطینه  با مشابه تجارب  .نکنید ترک را خود دیواریه چهار  که باشید شده  زندانیان توسط اخت 

ر  .باشد  گرفته صورت آلمان در ردمور در اسایس بسیار ملحظات مورد در آنرا دهند یم گزارش كه كساب   هدف و مردم وجود  

ر جلو به رو مورد در این . دانند یم آنها فت و رفتر     .نیست فرد هر  آزاد پیشر

ر جستجوی در همیشه ، مدرسه در  ین یافتر  یم؟ نادیده را مقادیر این خواهیم یم ما آیا  . هستند کودکان برای ها درس بهتر  بگت 

ر روستا یا شهر یک در ما با که افرادی گزارشات به توجه با شاید   
 

 های اردوگاه در مردم که موضوع این درک ، کنند  یم زندگ

 به آزادی محدودیت  تحمل  بود؟ خواهد تر آسان ما برای ، هستند اعزام انتظار در بازداشت در  یا محاضه در ، یونان جزایر
ر ویروس تهدید با شده قفل  .است دشوار خود خودی ر شناسد نیم را مرز  که نامرب  قابلغت   .است تر تحمل 

ان طریق از     ما به خداوند ، مقدس کتاب دعاهای و پیامت 

 تهدید با مواجهه در مقدس کتاب  31 دعای  گویه  دعا : فرماید یم ممتازان فقط نه ، خود خلقت همه برای او اراده مورد در   

ر  از من" :کند یم دعا شدید ر به که خوشحالم و خوشحالم شما مهرباب  ر و کنید یم نگاه من بدبختر  یم را من روح  های بدبختر
ده  فضای یک در را من پای شما  .کنید نیم دشمن تسلیم مرا و شناسید  " .دهید یم قرار گستر

ده فضای خداوند    .خواهد یم خود مخلوقات همه برای را ای گستر

ر روستا یا شهر یک در ما با که افرادی گزارش به توجه با شاید  
 

ر یم زندگ ٬کت   ر مسله این درک   ٬باشد آسانتر  که مردیم وضیعت 
٬برند یم بش کشور ترک زندانهای یا و بسته  خوابگاهای در یونان جزایر در  .باشد یم اسفناک چقدر 

ر خود بخودی آزادی محدویت  ٬است قبول قابل غت  ر اما  ٬ویروس با شدن مبتال خطر با بودن زنداب   



ر که ویرویس  یمرزر و است دیدن قابل غت  ٬نمیشناسد  ر   .میباشد تحمل قابل واقغاغت 

ان طریق از پروردگار  ٬کند یم وصیت حود پیامهای و پیامت    تمام برای وی بزرگ اروزهای که 

 .است شدگان انتخاب معدود برای تنها نه و وی مخلوقات 

ر از من » کند یم دعا شدید خطر با مواجهه در ۳۱ آیه گوی دعا   پاسگزارمس و حوشحالم  شما مهرباب   رویح نیاز به توجه با که 
٬کنید  نیم دشمن تسلیم مرا ٬ من  .«میدیه قرار بزرگ فصای در مرا پای تو 

ده  امکان و فصا خود مخلوقات همه برای میخواهد پروردگار   .نماید ایجاد گستر

 Arabisch: 

ر لليوم فكرة   
 الثاب 

عت لقد 
َ
ر َوض ر قدیم   

 
 واسعة مساحة ف

رحا هم الذين األشخاص  
 
ليا ر   

 
ر الحجر ف ر الفرق عن يتحدثون والعزلة، الصح  ر  الكبت   األريكة عىل والجلوس العزلة هذه تكون أن بت  

ر  نفسه، الشخص قبل من إختيارية ر أن وبت   ر والبقاء بها القيام عىل يجت   أو الصحة دائرة مثل  خارجية، جهة بتوجيه جدران أرب  ع بت  
 .الفندق مدير أو السفينة قبطان

لالمحتم من  ر للحجر مماثلة وحاالت تجارب  أن  ر يعشها لم الصح   
 
ة ف ة الفتر ر االخت   

 
 ويمس مزعج أمر إنه .السجناء سوى  ألمانيا ف

ر البعض،
 
ر وجود من للغاية أساسية إعتبارات  عن يتحدثون بدأوا الذي أولئك خصوصا ر وأهدافهم البشر  

 
 األمر  يتعلق وال الحياة، ف

صشخ لكل التطور وحرية بالتقدم فقط ر .  
، المدرسة فف 

ا
كز مثل  .لألطفال الدروس أفضل عن البحث حول اإلعتبارات  هذه تتر

ر فقط سنقوم فهل ر القيم  هذه كل بریم   
 
 البحر؟ ف

ر األشخاص من التقارير تكون ربما  ر القاطنت    
 
ر القرية أو المدينة  ذات ف

ا
ر ملفتة   وضع سوء عن  ، فهمها علينا أسهل و للنظر أكت 

ر عىل يعيشون الذين األشخاص هؤالء ر أو اليونانية الجزر متر   
 
ر مركز ف  ? إلحتجاز قيد هم الذين أو المعزول  القادمت  

ر ذاتها بحد الحرية تقييد   رصع أمر  ب  ٠تحمله   وس خطر مع اإلحتجاز  ر فت  ر غت   
ر يعرف ال مرب 

 
 ال الذي  األمر هو هذا  ، له حدودا

ر وصلوات األنبياء خلل من ٠ تحمله يمكن ين فقط وليس ، خليقته لكل إلرادته ثاقبة  نظرة هللا أعطانا ، المزامت  صلة٠ الممت    

ر  الحادي المزمور ر والثلثت   ر تصىل   
 
ةالرهيب التهديدات وجه ف ة و  ر : الخطت 

ا
ر و سعيد أنا ً  إىل تنظر وأنك ، سماحتك و للطفك  ممتر 

ر ر بؤس وتعرف بؤیس  ر وال رویح   
 ٠ واسعة مساحة عىل قدماي تضع و العدو،  أيدي إىل تسلمت 

 ٠ مخلوقاته لجميع واسعة مساحة هللا يريد 

 Dank an das Team der Integrationslotsen DBWS. 


