
 اولین سمینار آنالین برای همکاران فارسی زبان در کلیسا

امکان . در این کنفرانس نمودبرای همکاران فارسی زبان بصورت ویدئو کنفرانس ارائه آموزشی آکادمی الستال برای اولین بار سمینار 

سخنرانان این جلسه چهار موضوع را مورد نفر از خواهران و برادران مسیحی فارسی زبان از سراسر آلمان میسر گردید.  75حضور 

بحث و بررسی قرار دادند و در آخر این امکان وجود داشت که شرکت کنندگان سؤاالت خود را مطرح نمایند. یکی از این سخنرانان 

Thomas Klammt  د که گزارش زیر را تهیه و تنظیم کرده است. می باش 

برگزار گردید، پادشاهی خداوند و کلیسا بود. خواهر زهره نیازی وحدتی از  13.06.2020موضوع اصلی این سمینار که در تارخ 

  جایگاه من در کلیسا چیست؟به موضوع زیر پرداخت: دورتموند 

کنفرانس شرکت کرده بود، معتقد است که بحث جامعه کلیسایی و بدن مسیح موضوع بسیار خواهر آزاده تقی پور از هانوفر که در این 

 مهمی برای خواهران و برادران نوکیش می باشد و خواهر زهره به نکات مهمی در این بحث اشاره کرده است.

را  پادشاهی تو بیایداینکه دعا می کنیم، برادر امیر پریایی نیز به موضوع نقشه خداوند برای خلقت و پادشاهی خداوند پرداخت و دلیل 

 مورد بحث و بررسی قرار داد.  

بود. من به تفاوت  بین کلیساهای ارتودکس، کاتولیک و افانگلیش پرداختم و  دالیل وجود کلیساهای مختلفموضوع مورد بحث من، 

 همچنین در مورد کلیساهای پنطیکاستی و کلیساهای آزاد نیز صحبت نمودم.

را مورد بحث و  نقش و وظایف تیم رهبری کلیساصحبت نمود و همچنین  ساختار کلیساهای باپتیستد همایونی نیز در مورد برادر امی

 قرار داد.   بررسی

Julius Avdisho  ازKarlsruhe  جمع بندی مثبتی ارائه کرده است: موضوعات بسیار خوبی انتخاب شده بود و سخنرانان این سمینار

 مادری موضوعات را مورد بحث و بررسی دقیق قرار بدهند. توانستند به زبان 

کلیسا وجامعه کلیسایی برای او ایجاد کرده است. معتقد است که این سمینار افق جدیدی از تعریف و مفهوم  Hurlachبرادر محسن از 

 االت شرکت کنندگان در نظر گرفته می شد، بهتر می بود. ؤهمچنین به نظر او اگر زمان بیشتری برای بحث و گفتگو و مطرح کردن س

از کسب تجربیات گوناگونی که از سمینارهای مختلف برای خواهران و برادران فارسی  DPGEما در آکادمی و همچنین تیم رهبری 

طرف آکادمی ارائه گردد، تا  . این سمینارهای آنالین قرار است در مقاطع مختلف ازخرسند و خوشنود هستیم، دست آورده ایمزبان به 

سمینار حضوری در آکادمی الستال برگزار می  آگوست 28-30در تاریخ نیاز آموزشی خواهران و برادران فارسی زبان تأمین گردد. 

نفر مجاز به  20گردد که موضوع مورد بحث آن درک و تفسیر کالم مقدس می باشد. با توجه به محدودیت شرکت کنندگان که فقط 

 در این سمینار هستند، خواهشمندیم که عالقمندان هر چه زودتر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.  حضور

 

                                                                                                                                           Thomas Klammt 


