
کلیسای فارسی زبانان هماربی کنفرانس تابستانی  

Sommarkonferens i Hammarbykyrkan 
 

 
 اشک مقدّس 
 

 
 

  7۱۰۲جوالی 20-23

20-23 juli 2017 

« .آنان که با اشکها می کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد » 
 

5: 126مزامیر  

www.persianmissionary.com 
Address: Hammarbykyrkan 
Nathorstvägen 44,121 37   

Johanneshov 



 
  هدف کنفرانس:

 

دانستید که خدا برای رستگاری شما، پسر خوود   دانستید که برای خدا بسیار عزیز هستید؟ آیا می          آیا می 

 خواهد در او رشد کنیم. اید، خدا می را به جهان فرستاد؟ اگر به عیسی مسیح ایمان آورده

 زندگی تحت رهبر مسیح:  

 محبت

 خوشی

 سالمتی

 حکمت

 مهربانی

 نیکویی

 ایمان 

 تواضع

 پرهیزکاری

لواا    و جودت را با باران او آبیاری کن و محصولش را شادمانه برداشت کن، چونکه او چراغ راه توست.                   

از شما دعوت می شودکه درکنفرانس  تابستانی ما شرکت کنید و به همراه  دیگر ایمانداران مسیوحوی                   

 شاهد رشد زندگی روحانیتان باشید.
 

 

  هزینه کنفرانس:  

، که به کرون 0۰۰سال  ۲۰کرون و کودکان زیر      0۰۰  بزرگساالنروزه برای   4هزینه بلیط شرکت در کنفرانس           

بوه    نام واریزکونونوده   می باشد در صورت واریز به حساب لطفاً در قسمت نام ، صورت واریزی به * شماره حساب  

 کنید.ذکر نمایید  و همچنین می توانید مبلغ را در محل پرداخت  ۱۰۲2کنفرانس همراه 

 
 

S:ta Clara persisk  missionsförening 
Org_nr:  80 2453-7683 
Plus G: 564796  

 
 
 

:  داریوش گلباغیرهبر پرستشی  

 کشیش: آناهیتا پارسان

 کشیش:  مارکو ونگسوی

 
  ایمانداران مسیحی و کلیه فارسی زبانان گرامی:  

 
ویوادگویوری    “  اشک موقودس  ”  از شما  عزیزان دعوت می شود تادرکنفرانس  تابستانی  مسیحی با  عنوان              

       دروس  انجیل حضور به هم رسانید.  

 
زیرا که بره از مرکز، تخت شبان آنان خواهد بود و آنان را با چشمه های آب حیات رهنمون خوواهود شود و « 

 ».خدا هر قطره اشکی را از چشم آنان خواهد سترد
17: 7مکاشفه    

 کشیش:  منصور خواجه پور

 مدرسین کالم 

*افرادی که تمایل به خوابیدن در کلیسا در طول مدت کنفرانس را دارید لطفاٌ به همراه خود  

 کیسه خواب و لوازم شخصی داشته باشید.

 و 

 خانم شیرین بهرامی 

قلب نبض حیات است و حیات تنها در او خالصه می شود . مسیح بر صلیب گریست و اشکهایش بر زمیون                       

نور حیات شد . او لباس نجات را بر تن گنهکاران کرد. تشنگان را به چشمه آب حیات هودایوت کورد و                             

گرسنگان را خوراکی بی پایان بخشید. او خود،  باران شد بر زمینهای تشنه و حیات شد بر قلبهای مورده.                       

امروز هم قلبهای ما در طلب شفای اوست. در سختیها، اشکهایت را به او بسپار تا بانگ شادیت به عورش                      

 رسد. ستایش تا ابد شایسته اوست و حیات در قلمرو اشک مقدس اوست .   



Tid / زمان  Torsdag                           2017-07-20 

 
14:00-14:30 

Öppning av möte 
Annahita Parsan 

 خوشامدگویی و دعا
پارسانکشیش آناهیتا    

 
14:30-15:00 

Lovsång 
 
Persisk grupp 

سرود ـ پرستش♫   
 گروه پرستشی کلیسای هماربی

 
15:00-16:00 

Undervisning 
Mansour Khajehpour 

تدریس کالم   
کشیش منصور خواجه پور   

16:00-16:15 Paus تنفس 

 
16:15-17:15 

Undervisning 
Shirin Bahrami 

تدریس    
 خانم شیرین بهرامی

17:15-18:00 Rast استراحت 

18:00-19:30 Middag شام 

19:30-20:30 Vittnesbörd/Undervisning 
Mansour Khajehpour 

 شهادت/ تدریس کالم
کشیش منصور خواجه پور   

 
20:30-22:30 

Lovsång 
 
Marco-Dariush 

سرود ـ پرستش♫   
برادر داریوش گلباغی و  

 مارکو

  بر نامه کنفرانس 

Tid / زمان Fredag                          2017-07-21 

7:00-8:00 Morgonbön/Pedram رازگاهان/پدرام 

8:00-9:00 Frukost صبحانه 

9:00-10:30 Städning نظافت 

 
10:30-11:30 
 

Undervisning 
 

  
 تدریس: کشیش منصور خواجه پور

  خانم شیرین بهرامی          

11:30-11:45 Paus تنفس 

 
11:45-12:45 

Undervisning   
 تدریس: کشیش منصور خواجه پور

   خانم شیرین بهرامی          

12:45-14:15 Lunch ناهار 

 
14:15-15:00 

Lovsång 
Persisk grupp 

سرود ـ پرستش♫   
 گروه پرستشی کلیسای هماربی

 
15:00-16:00 

Undervisning 
Mansour Khajehpour 

تدریس کالم   
کشیش منصور خواجه پور   

16:00-16:15 Paus تنفس 

 
16:15-17:45 

Undervisning 
Mansour Khajehpour 

تدریس کالم   
کشیش منصور خواجه پور   

17:45-18:00 Rast استراحت 

18:00-19:30 Middag شام 

 
19:30-20:30 

Undervisning 
Annahita Parsan 

تدریس کالم   
پارسانکشیش آناهیتا    

 
20:30-22:30 

Lovsång 
Marco-Dariush 

سرود ـ پرستش♫   
 برادر داریوش گلباغی و  مارکو

Mansour 
Khajehpour 

Shirin 
Bahrami 

Mansour 
Khajehpour 

Shirin 
Bahrami 



Tid / زمان Lördag                      2017-07-22 

7:00-8:00 Morgonbön/Azita رازگاهان/آزیتا 

8:00-9:00 Frukost صبحانه 

9:00-10:30 Städning نظافت 

 
10:30-11:30 

Undervisning 
Mansour Khajehpour 

 تدریس کالم
 کشیش منصور خواجه پور

11:30-11:45 Paus تنفس 

 
11:45-12:45 

Undervisning 
Mansour Khajehpour 

 تدریس کالم
 کشیش منصور خواجه پور

12:45-14:15 Lunch ناهار 

 
14:15-16:15 

 
Dop 

تعمید    
سرود و پرستش♫  

16:15-17:00 Fika چای و قهوه 

 
17:00-18:00 

Undervisning 
Shirin Bahrami 

 تدریس 
 خانم شیرین بهرامی

18:00-18:15 Paus تنفس 

18:15-19:30 Middag شام 

19:30-20:30 Undervisning 
Marco 

 موعظه
مارکوکشیش    

20:30-20:45 Paus تنفس 

 
20:45-23:00 
 

Lovsång 
Marco-Dariush 

سرود ـ پرستش♫   
 برادر داریوش گلباغی و  مارکو

Tid / زمان Söndag                             2017-07-23 

7:00-8:00 Morgonbön/Babak رازگاهان /بابک 

8:00-9:00 Frukost صبحانه 

9:00-10:30 Städning نظافت 

 
10:30-11:00 

Lovsång 
 
Marco-Dariush 

 سرود ـ پرستش
 

 برادر داریوش گلباغی و  مارکو

11:00-12:30 Gudtjänst 
Mansour Khajehpour 

برنامه کلیسایی    
 کشیش منصور خواجه پور

12:30-13:00 Annahita Parsan تقدیر و تشکر 
 آناهیتا پارسان

13:00-14:30 Lunch ناهار 

14:30 Städning نظافت 

 «یاری ما در نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید »


