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 توجه: لطفآ قبل از تشریف آوردن به مراسمهای یادشده باال یک روز قبل ازطریق اینترنت و یا تماس تلفنی از برگزار شدن آن مطمعن بشوید.

 بزبان فارسی - اعتقاد نامه

که بواسطه روح / و به پسر یگانه او سرور ما عیسی مسیح / خالق آسمان و زمین/ پدری قادر مطلق/  من ایمان دارم به خدا

مصلوب شد بمرد و / و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید/ و از مریم باکره متولد شد/ مقد س در رحم قرار گرفت 

به دست راست خدای / و به آسمان سعود نموده / و در روز سوم از مردگان برخاست/ ح نزول کردو به عالم اروا/ مدفون گردید 

و به /  من ایمان دارم به روح مقدس و /و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید / پدر قادر مطلق نشسته است 

 امین   ه قیامت و به حیات جاودانب/ و به آمرزش گناهان / کلیسای مقدس جامع به شرکت مقدسین 

عزیزان همگی یکصدا  سرود ای ایران را باهم در پایان مراسم مقدس تعمید با اشاره من برای آلمانیها میخوانیم. تا بداند که ما 
 یک خوانواده متحد هستیم. متشکرم

 

ای ایران ای مرز پر گهر ای خاكت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای دشمن ارتو سنگ 
خاره ای من آهنم جان من فدای خاك پاك میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو كی 

 ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاك ایران ما
 

 روزهای تماس و مالقات: دوشنبه چهارشنبه وجمعه ازساعت 03.81 دقیقه تا 03.81 دقیقه
 تا دیدار بعدی شاد باشید

 دکتر کوتسنروشاپوریان

Seminar -Termine 

In der Garten-Kirche 

16.01.2016 
06.02.2016 
00.03.2016  Nowroz      
12.03.20 16 Osternacht 
16.04.2016 
07.05.2016 
04.06.2016 
Sommer - Ferien 
10.09.2016 
15.10.2016 
05.11.2016 
03.12.2016 
 
 
 
 

 

Gottesdienst- Termine   

In der Garten-Kirche 

30.01.2016 
27.02.2016 
26.03.2016 
30.04.2016 
21.05.2016 
18.06.2016 
Sommer - Ferien 
24.09.2016 
29.10.2016 
19.11.2016 
17.12.2016 
 
 
 

 سازمانمرکز 
 حمایت روحی و معنوی از ایرانیان

 پرتستا نت کشوری شاخه  وابسته به کلیسای

فرشهر هانومارتین لوتر   

S.P.C 
System Personal Coaching 
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