
 

 

Herzliche Einladung zu einem 

Seminar für farsisprachige Mitarbeiter/-innen 

am 14.-16. Februar 2020 in Elstal 

 

Die Evangelisch-Freikirchliche Akademie Elstal bietet im Jahr 2020 eine Reihe von 

Wochenend-Seminaren für farsisprachige Mitarbeiter/innen. 

 

Das Thema unseres nächsten Seminars ist: 

Wozu sind wir als Christen berufen und wie kann ich in der Gemeinde dienen? 

 

In Bibelarbeiten und Vorträgen lernen wir über folgende Themen: 

o Berufen, die Liebe Gottes weiterzugeben 

o Unterschiedliche Gaben und Aufgaben – gemeinsames Ziel 

o Gaben entdecken und entfalten 

o Dienen als Grundhaltung 

o Dienstgemeinschaft – Zusammenarbeit im Team 

o Deutsch-persische Gemeindeentwicklung 

Außerdem haben wir Zeit für Gebet und Lobpreis und die Gelegenheit zu Begegnungen mit 

Gott und Menschen.  

Referenten:  Flor Abojalady, Omid Homayouni, Thomas Klammt, Amir Paryari  

Zielgruppe:  Leitende und Mitarbeitende aus farsisprachigen Gruppen und Gemeinden;  

alle Vorträge werden auf Farsi gehalten oder übersetzt.  

Kosten: Seminargebühr, Unterkunft und Vollverpflegung 

o 140 € (mit Übernachtung im Doppelzimmer) pro Person 

o 60 € (ohne Übernachtung) pro Person 

Ort:  Bildungszentrum Elstal, Eduard-Scheve-Allee 3, 14641 Wustermark 

Zeit:  Freitag, 14.02., 16:00 Uhr, bis Sonntag, 16.02., 13:00 Uhr 

 

Anmeldung:  

bis 31.01.2020 an akademie@baptisten.de 

mit folgenden Informationen: 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Gemeinde 

Mit Übernachtung in Elstal / Ohne Übernachtung  

 

 می باشد.   akademie@baptisten.deاز طریق ایمیل   31.01.2020مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 

همچنین مشخص بفرمایید که آیا حضور در سمینار لطفاً در ایمیل، نام، نام خانوادگی، آدرس و نام کلیسای خود را بنویسید و 

 انجام می گیرد. بهمراه اقامت خواهد بود و یا بدون اقامت 

 

Rückfragen können telefonisch an Omid Homayouni (0176 46178496) oder Thomas Klammt 

(033234 74-137) gerichtet werden. 

 

Weitere Seminare und Themen: 

25.04.2020 Tagesseminar in Düsseldorf geplant 

12.-14.06.2020 „Das Reich Gottes und die Bedeutung der Gemeinde“ 

28.-30.08.2020 „Die Bibel entdecken, verstehen und auslegen“ 
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 سمینار برای همکاران فارسی زبان در کلیسا

 به زبان فارسی و آلمانی Elstalدر 14-16.02.2020

 

در  نظر دارد  در – Die Evangelisch-Freikirchliche Akademie Elstal - الستال زاد باپتیستای آآکادمی کلیساه

 برگزار نماید.  وره های آموزشی برای همکاران فارسی زباندنیز  2020سال 

 :برگزار می گردد 16.02.2020-14 که در  ه موضوع این دور

 یت ها و توانایی هایی دارم و چگونه می توانم در کلیسا خدمت نمایم؟ حی چه قابلیمن بعنوان یک مس

 گر می آموزیم:یرا با یکدموضوعات زیر  هدوردر این 

 خواندگی برای انتقال محبت خداوند به دیگران •

 یک هدف مشترک  -عطایا و وظایف گوناگون •

 و شکوفایی آنهاا و استعدادها عطایکشف  •

 اصلیرفتار  خدمتگذاری بعنوان •

 گروهیت دسته جمعی و کار خدم •

 زبانمانی و فارسی توسعه و رشد کلیساهای آل •

 دد.راسم های پرستش و دعا نیز برگزار می گرممچنین ه

 

 میباشند.  ینو امید همایو امیر پریایی، ید فلور ابوجال، Thomas Klammtبرگزار کنندگان این سمینار، 

ا وی مطالب این سمینار که برای رهبران و همکاران فارسی زبان در کلیساها برگزار می گردد، به زبان فارسی می باشند

 ترجمه خواهند شد. 

 زیر می باشد:هزینه این سمینار به شرح 

  €140 برای هر نفر ،اقامت در اطاقهای دو یا چند تخته با همه امکانات

 €60حضور در سمینار بدون اقامت، 

 : محل برگزاری

Bildungszentrum Elstal, Eduard-Scheve-Allee 3, 14641 Wustermark 

 :  زمان

Freitag, 14.02., 16:00 Uhr, bis Sonntag, 16.02., 13:00 Uhr 

 

 

) امید همایونی( و  017646178496از طریق تلفن های تماس  سؤاالت خود را  در این زمینه می توانید

03323474137 (Thomas Klammt) مطرح نمایید. 

 

 تاریخ دوره های بعدی: 

 Düsseldorf در   سمینار یک روزه  25.04.2020

 Elstalجامعه کلیسایی در پادشاهی خداوند و معنی و مفهوم  با موضوع  12-14.06.2020

 Elstalس در وع مکاشفه، فهمیدن و تفسیر کالم مقدبا موض 28-30.08.2020

 


