
   Dünya neden böylesine 
bir  kargaşa içinde?

Kendisine seslendiğimde 
     Allah beni duyuyor mu?

Tanrı benden 
             ne istiyor?             ne istiyor?             ne istiyor?

Öldüğüm zaman Allah 
         beni kabul edecek mi?

Yaptığım iyilikler beni cennete götürebilir mi?

Luka kitabında belirti ldiği üzere İsa 
(Mesih), bazı büyük soruların yanıtlarını 
bulmakta zorlanan iki arkadaşıyla 
birlikte, Emmaus adlı bir köye doğru 
yolculuğa çıktı . İsa bu yolculuk 
sırasında, geçmiş peygamberlerin 
mesajları (veya işaretleri) aracılığıyla 
bu iki arkadaşına aramakta oldukları 
cevapları açıklamıştı r.

Al Massira sizleri, bugünkü dünyamızla 
alakalı cevapları keşfetmek ve Mesih’in 
kimliğini açıklamak için benzer bir 
yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. 

•  Filmler: Sizleri Kutsal Kitap 
aracılığıyla, kronolojik olarak Hz. 
Adem’den günümüze ve de ötesine 
doğru bir yolculuğa çıkarıyor!  

•  Arkadaşlık: bu tecrübeyi 
başkalarıyla paylaşın.

•  Samimi sohbetler: fi kirlerinizi 
söyleyin, diğerlerinden 
öğrenin ve zorlayıcı soruların 
cevaplarını keşfedin.

•  Ek incelemeler: kişisel çalışmalarınız 
ve derinlemesine düşünmeniz için 
alacağınız notlar.Peygamberlerin işaretleri nelerdir?  

        Mesih kimdir      
ve neden bu 
   dünyaya geldi?
   Bağışlanmayı 
nerede bulabilirim?

Al Massira bir Yolculuk

13 Bölümün İçeriği:



Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Avrupa’yı da içeren bir keşif 
yolculuğuna çıkan sunucuyu 
takip edin. Birçok sahne Kutsal 
Kitap’ta anlatı lan olayların 
gerçekte geçti ği yerlerde çekilmişti r. 
Bu kurs Arapça olarak hazırlanmış ve 
Türkçeye çevrilmişti r.

•  Hem erkekler hem de kadınlar, 
küçük gruplar ve aileler için ideal

•  İnananlar, şüphecileri veya 
inanmayanlar olsun herkese açık  

•  Mesih hakkında kendi kararını 
vermek isteyenler için 

•  Kutsal Kitap’ın mesajının açık bir 
değerlendirmesini arayanlar için 

Tanıtım bölümü 
1   Hz. Adem ve Havva’nın Hikayes 
2   Hz. Nuh’un Hikayesi 
3   Hz. İbrahim ve Sara’nın Hikayesi 
4   Hz. Musa’nın Hikayesi 
5   Kral Davut’un Hikayesi 
6   Meryem & Mesih’in hikayesi 
7   Mesih’in Hikayesi 
8   Mesih & Baba 
9   Mesih & Kutsal Ruh 
10 Mesih’le birlikte yaşamak 
11 Mesih’le İlk Adımlar 
12 Mesih’in kardeşliği 

www.almassira.org

Filmler:

•  Hem erkekler hem de kadınlar, 
Kimin için Uygun?

Kurs İçeriği: Peygamberlerle 
birlikte yürümek 

ve Mesih’le 
tanışmak için 

açık bir meydan.


