
دری گشاده: 
برای قدم 

زدن با انبیا و 
مالقات مسیح

دورههای آنالین
بخش معرفی 

۱. داستان آدم و هوا
۲. داستان نوح

۳. داستان ابراهیم و سارا
۴. داستان موسی

۵. داستان داوود پادشاه
۶. داستان مریم و مسیح

۷. داستان مسیح
۸. مسیح و پدر

۹. مسیح و روح القدس
۱۰. زندگی با مسیح

۱۱. اولین قدم ها با مسیح
۱۲. مشارکت با مسیح

فیلمها:

برای چه کسانی است؟

مجری، سفری اکتشافی به مقصد 
خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا در پیش 

میگیرد. بسیاری از صحنهها در همان 
نقطهای فیلمبرداری شده که وقایع 

توصیف شده در کتاب مقدس، در آنجا رخ 
داده است. این دوره به زبان عربی است 

و به زبانهای دیگر ترجمه شده است.

هم برای مردان و زنان، هم گروههای    ·
کوچک و خانوادهها مناسب است.  

چه  ایمانداران و چه شکاکان و یا بی    ·
ایمانان از آن استقبال خواهند کرد.  

کسانی که میخواهند در مورد پیروی    ·
مسیح تصمیم بگیرند.  

مردمی که به دنبال یک تصویر کلی    ·
و روشن از پیام کتابمقدس هستند.  www.almassira.org
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فیلم: شما را به سفری به     ·
کتابمقدس بر طبق زمانبندی    

تاریخی، از آدم تا زمان حاضر و    
بیشتر میبرد  

مشارکت: در میان گذاشتن این    ·
تجربه با دیگران  

بحثهای زنده: بیان نقطه نظرات،    ·
آموختن از دیگران و کاوش     

سواالت چالش برانگیز  
بررسی عمیقتر: به همراه بردن    ·
نتهای به منظور مطالعه و تفکر  

۳۱ بخش شامل موارد زیر:
عیسی (مسیح) به دهکدهای به نام 
عمواس سفری داشت که در کتاب 

لوقا ثبت شده است. در این سفر 
او با دوستانی همراه شد که برای 
یافتن پاسخ برای بعضی سواالت 

دشوار، دچار مشکل شده بودند. او 
پاسخ سواالتشان را از طریق پیامها 

(یا نشانههای) داد که انبیاء گذشته 
باقی گذاشته بودند.

المسیرا قصد دارد تا برای یافتن 
جوابهایی مربوط به دنیای امروزی، 
سفری مشابه داشته باشد و هویت 

مسیح را آشکار سازد.

المسیرا داستان 
یک سفر است

چرا در دنیا چنین 
هنگامهای برپاست؟

آ�� وق�� خدا را صدا 

� او مرا ميشنود؟ � م	�

خدا از من چه میخواهد؟خدا از من چه میخواهد؟خدا از من چه میخواهد؟
آیا وقتی بمیرم، 

خدا مرا میپذیرد؟

آیا اعمال خوب میتوانند مرا به بهشت ببرند؟
�شانههای ان�ياء چه هس�ند؟

�سيح چه كىس بود، و 
چرا به اين دنيا آمد؟

آ�� وق�� خدا را صدا 

از کجا میتوامن بخشش 
را بدست آورم؟

AM Farsi Guest Promotional Card_2_2018.indd   2 24/07/2018   16:31


