Herzliche Einladung zu einem
Seminar für farsisprachige Mitarbeiter/-innen
am 13. – 15. Dezember 2019 in Elstal, auf Farsi und Deutsch
In vielen Baptistengemeinden engagieren sich farsisprachige Mitarbeiter:
Sie übersetzen Predigten und Glaubenskurse, leiten Gottesdienste und Lobpreis,
organisieren Freizeiten und vieles mehr. Sie wünschen sich, mehr zu wissen über den
Glauben, die Bibel und die Gemeinde, und sie wollen ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zur
Mitarbeit erweitern.
In der Evangelisch-Freikirchlichen Akademie Elstal beginnt im Dezember eine Reihe von
Seminaren für farsisprachige Mitarbeiter/innen.
Am 13. – 15.12.2019 geht es um diese Fragen:
 Warum und wie ist Gott Mensch geworden?
 Was bedeutet die „Inkarnation“ für Gemeinde und Mission?
 Wie kann man in einer Baptistengemeinde mitarbeiten und leiten?
 Was verstehen wir unter „deutsch-persischer Gemeindeentwicklung“?
Außerdem bieten wir eine Führung durch das Bildungszentrum Elstal, Zeiten für Gebet und
Lobpreis und die Gelegenheit zu Begegnungen mit Gott und Menschen.
Referenten:
Zielgruppe:

Thomas Klammt (Berlin), Amir Paryari (Mainz), Omid Homayouni (Varel)
Leitende und Mitarbeitende aus farsisprachigen Gruppen und Gemeinden; alle
Vorträge werden auf Farsi gehalten oder übersetzt.

Kosten:
o
o
o

130 € (Übernachtung in Doppel- oder Mehrbettzimmern, Vollverpflegung)
50 € (ohne Übernachtung)
30 € (Teilnahme nur am Samstag)

Anmeldung:
bis 15.11.2019 an akademie@baptisten.de
mit folgenden Informationen:
Name, Vorname, Adresse, Gemeinde
Mit Übernachtung in Elstal / Ohne Übernachtung / Nur am Samstag
. می باشدakademie@baptisten.de  از طریق ایمیل15.11.2019 مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ
 آدرس و نام کلیسای خود را بنویسید و همچنین مشخص بفرمایید که آیا حضور در سمینار، نام خانوادگی، نام،لطفا ً در ایمیل
.بهمراه اقامت خواهد بود و یا بدون اقامت و یا فقط برای روز شنبه ثبت نام انجام میگیرد
Die Zahl der Plätze ist begrenzt, daher ist frühzeitige Anmeldung wichtig;
pro Gemeinde werden höchstens 3 Plätze vergeben.
 هر چه زودتر نسبت به ثبت نام خود اقدام بفرمایید و همچنین، خواهشمند است در صورت تمایل،با توجه به محدود بودن ظرفیت
. نفر از خواهران و برادران می توانند حضور داشته باشند3 از هر کلیسا فقط
Rückfragen können telefonisch an Omid Homayouni (0176 46178496) oder Thomas Klammt
(033234 74-137) gerichtet werden.
Weitere Seminare sind für nächstes Jahr geplant:
14. – 16.02.2020
12. – 14.06.2020
28. – 30.08.2020

سمینار برای همکاران فارسی زبان در کلیسا
 13-15.12.2019در  Elstalبه زبان فارسی و آلمانی
در خیلی از کلیساهای باپتیست ،همکاران فارسی زبان فعالیت های زیادی دارند :ترجمۀ موعظه و دوره های کالم
مقدس ،همکاری در مراسم های پرستش ،برنامه ریزی برای مراسم های مختلف و غیره.
آنها می خواهند که در مورد ایمان و اعتقاد مسیحایی ،کالم مقدس و جامعۀ کلیسایی بیشتر بدانند و همچنین می خواهند
قابلیت و توانایی های خود را گسترش بدهند.
در آکادمی  Elstalدوره هایی با موضوعات زیر برای این همکاران فارسی زبان در ماه دسامبر برگزار می گردد:


چرا و چگونه خداوند انسان شده است؟



اینکه خداوند انسان شده است و در میان ما زندگی می کند ،برای کلیسا و مأموریت مسیحایی ما چه معنا و
مفهومی دارد؟



چگونه می توان در یک کلیسای باپتیست همکاری داشت و آن را هدایت کرد؟



معنی و مفهوم عبارت رشد و توسعه کلیساهای فارسی و آلمانی زبان ،چیست؟


از دیگر برنامه های این سمینار ،بازدید از ساختمان اداری -آموزشی  ،Elstalدعا ،مراسم پرستش و ایجاد فرصت برای
مالقات با خداوند و دیگران می باشد.
برگزار کنندگان این سمینار ،Thomas Klammt (Berlin) ،امیر پریایی ( )Mainzو امید همایونی ( )Varelمیباشند.
مطالب این سمینار که برای رهبران و همکاران فارسی زبان در کلیساها برگزار می گردد ،به زبان فارسی می باشند ویا
ترجمه خواهند شد.
هزینه این سمینار به شرح زیر می باشد:
اقامت در اطاقهای دو یا چند تخته با همه امکانات€130 ،
حضور در سمینار بدون اقامت€50 ،
حضور در سمینار روز شنبه€30 ،
سؤاالت خود را در این زمینه می توانید از طریق تلفن های تماس  ( 017646178496امید همایونی) و
 (Thomas Klammt) 03323474137مطرح نمایید.
تاریخ سمینارهای بعدی به شرح زیر می باشند:
14. – 16.02.2020
12. – 14.06.2020
28. – 30.08.2020

