
 

 

 

 

Online-Seminar für farsisprachige Mitarbeiter/-innen 

am Samstag, 8. Mai 2021, 11 – 16 Uhr 

Thema: „Was ist Vergebung? Wie können wir Vergebung lernen?“ 

 

Programm: 

 

11:00   Das Geschenk der Vergebung  (Amir Paryari) 

12:00  Die Bitte um Vergebung   (Zohreh Niazi Vahdati) 

 

13:00  Mittagspause 

 

14:00  Der schwere Weg der Vergebung  (Thomas Klammt) 

15:00  Die Bedeutung der Vergebung  (Omid Homayouni) 

16:00  Abschluss und Segen 

 

In jedem Teil gibt es einen Vortrag und danach eine Zeit für Fragen zum Thema. 

Alle Vorträge werden auf Farsi gehalten oder übersetzt.  

Mit der Anmeldung gibt die/der Teilnehmende die Zustimmung, dass die Akademie Elstal 

weitere Einladungen und Informationen an ihre/seine Mail-Adresse senden darf. 

 

Anmeldung:  

bis 04.05.2021  

über die Homepage 

oder per Mail an akademie-online@baptisten.de mit Betreff: „Anmeldung Farsi-Seminar“ 

und folgenden Informationen: Name, Vorname, Gemeinde, E-Mail-Adresse  

Alle Angemeldeten bekommen am 07.05. den Zugangs-Link zum Seminar gesendet. 

 

Kosten: 

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos; wir erbitten eine Spende für die Akademie Elstal 

auf das Konto des BEFG bei der SKB Bad Homburg, IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08   

Verwendungszweck: Spende Akademie Elstal, Projekt-Nr. 75000 

 

 

 

 

 

https://www.befg.de/bildung-beratung/akademie-elstal/veranstaltung/events/show/Event/event/online-seminar-fuer-farsisprachige-mitarbeitende-mai-2021/
mailto:akademie-online@baptisten.de


 

 

 

 

 

برای همکاران فارسی زبان در کلیسیک روزه  آنالین سمینار  

 به زبان فارسی و آلمانی

 16-11از ساعت  08.05.2021شنبه مورخ 

 

 

 موضوع این دوره:

 بخشش چیست؟ چگونه می توانیم بخشش را بیاموزیم؟

 

 برنامه این سمینار یک روزه به شرح زیر می باشد:

 (برادر امیر)  هدیه بخشش   11:00

 (خواهر زهره)  درخواست برای بخشش 12:00

 نهار و استراحت  13:00

 (توماس) برادر  در بخشش راه سختی پیش روست 14:00

 ) برادر امید( معنی و مفهوم بخشش 15:00

  برکت و دعای پایانی 16:00

 

 گرفته شده است.بعد از پایان هر قسمت زمان برای مطرح کردن سؤاالت نیز در نظر 

 

 و امید همایونی  میباشند. امیر پریایی زهره نیازی وحدتی،، Thomas Klammtبرگزار کنندگان این سمینار، 

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

 ترجمه خواهند شد. 

 

 ایمیل زیر میباشد:وب سایت و یا از طریق  04.05.2021مهلت ثبت نام تا تاریخ 

Akademie-online@baptisten.de 

را بنویسید. همچنین نام، نام خانوادگی ، نام شهر و  Anmeldung Farsi- Seminarجمله   Betreffلطفاً در قسمت 

 کلیسا و ایمیل خود را نیز بنویسید.

 لینک ورود به سمینار را دریافت خواهند نمود. 07.05.2021دوستانی که ثبت نام نموده اند، روز جمعه 

لبانه کمک خود را به حضور در این سمینار بصورت رایگان می باشد. اما در صورت تمایل می توانید بصورت داوط

 حساب آکادمی الستال با مشخصات زیر واریز نمایید.

(Konto des BEFG bei der SKB Bad Homburg, IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08) 

mailto:Akademie-online@baptisten.de

