
 

 

 

 

Herzliche Einladung zum 

Online-Seminar für farsisprachige Mitarbeiter/-innen 

am Samstag, 21. November 2020, 11 – 16 Uhr 

Thema: „Wie können wir die Bibel verstehen und auslegen?“ 

 

Programm 

 

11:00   Aus welchen Teilen besteht die Bibel? Warum ist Auslegung der Bibel nötig? 

11:40  Wie ist das Verhältnis von Altem Testament und Neuem Testament? 

12:20  Wie können wir miteinander die Bibel lesen und auslegen? 

 

13:00  Mittagspause 

 

14:00  Warum nennen wir die Bibel „Gottes Wort“? Wie verstehen wir „Inspiration“?  

14:45  Was ist die Bedeutung und Aufgabe von „Exegese“ und „Hermeneutik“? 

15:30  Welche Bibelübersetzungen und Hilfsmittel zum Bibelstudium empfehlen wir? 

16:00  Ende 

 

In jedem Teil gibt es einen Vortrag von ca. 30 Minuten und danach eine Zeit für Fragen. 

Alle Vorträge werden auf Farsi gehalten oder übersetzt.  

Referentinnen und Referenten:  

Omid Homayouni, Flor Abojalady, Thomas Klammt, Zohreh Niazi Vahdati, Amir Paryari 

 

 

Anmeldung:  

bis 18.11.2020 an akademie-online@baptisten.de 

mit Betreff: „Anmeldung Farsi-Seminar“ 

und folgenden Informationen: 

Name, Vorname, Gemeinde, E-Mail-Adresse  

 

Alle Angemeldeten bekommen am 19.11. einen Link gesendet,  

mit dem sie Zugang zum Online-Seminar (via zoom) erhalten. 
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فارسی زبان برای همکاران ن یآنالسمینار   

16الی  11از ساعت   21.11.2020شنبه مورخ    

چطور می توانیم کالم مقدس را درک کنیم و آنرا تفسیر نماییم؟ موضوع:   

 

 

 چرا تفسیر کالم مقدس ضروری است؟و   کتاب مقدس از چه بخش هایی تشکیل شده است  11:00

 در کتاب مقدس.  دی و عهد جد م ی برخورد با عهد قد   11:40

 نماییم؟فسیر  دیگر کالم خداوند را بخوانیم و آنرا ت چطور می توانیم با یک  12:20

 نهار  13:00

 د می نامیم؟ وحی والهام به چه معنا و مفهومی می باشد؟کتاب مقدس را کالم خداونچرا   14:00

 ست؟یکتاب مقدس چ  ریو تعب  لیمعنا و مفهوم تأو  14:45

 . مه ها و کتب آموزشی برای خواندن و درک بهتر کالم مقدسمعرفی ترج  15:30

 

ؤاالت شما عزیزان  مان به سقیقه صحبت خواهند کرد و مابقی زد  30در هر بخش سخنرانان جلسه به مدت 

 بهمراه ترجمه برگزار می گردد.  جلسه به زبان فارسی و یا بد. اختصاص می یا

 عبارتند از: سمینارنان  نراسخ

 وماس کالمت، زهره نیازی وحدتی و امیر پریایی.  امید همایونی، فلور ابوجاللی، ت

 

یل خود را ارسال  ایم   online@baptisten.de-akademieبه   18.11.2020طفاً برای ثبت نام تا تاریخ  ل

یل خود  بنویسید. همچنین در ایمرا  Seminar -Anmeldung Farsiعبارت  Betreffر قسمت د نمایید.

 مشخصات زیررا ارسال نمایید: 

 . آدرس ایمل، نام، نام کلیسا و انوادگینام خ

 یافت خواهند کرد.  ه زوم را درود به برنامنک و رمز ورلی 19.11.2020ثبت نام شده در تاریخ  همه دوستان

 

 فیض و برکت خداوند با شما باد!                          
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