
 

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر
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چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.
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 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.
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 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی



برای چھ کسی؟ ایده آل برای مردان و زنان، گروه ھای کوچک و خانواده ھا.
ھمھ دعوت ھستند چھ مؤمنان، شکاکان یا کافران.

مردم بھ دنبال یک دید خوب از پیام کتاب مقدس ھستند.

المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ روستایی بھ نام عمواس سفر کرد، کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو دوستی کھ برای
پیدا کردن پاسخ بھ برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.

او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا) پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند. المسیر قصد دارد
سفر مشابھی را برای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امروز و ھویت مسیح را نشان دھد.

فیلم ھا این سفر روایتگر را بھ خاورمیانھ، آفریقای شمالی و اروپا میبرد.
بسیاری از صحنھ ھا فیلم برداری شده، مکان ھایی است کھ حوادث کتاب مقدس بھ تصویر میکشد.

این دوره بھ زبان  فارسی و بھ زبان ھای مختلف ترجمھ شده است.

 جلسھ شامل:13
- فیلم ھا:

شما را از طریق کتاب مقدس از آدم تا امروز و فراتر از آن، بھ شما نشان داده میشود!
- دوستی:

تجربھ خود را با دیگران در میان بگذارید.
- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:

دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد بگیرند و سواالت چالش برانگیز را بررسی کنند.
- بررسی بیشتر:

یادداشت برای یادگیری شخصی و بازتاب آن.

موضوعات درس:
قسمت مقدماتی

 داستان آدام و حوا1
 داستان نوح2
 داستان ابراھیم و سارا3
 داستان موسی4
 داستان شاه داوود5
 داستان مریم و مسیح6
 داستان مسیح7
 مسیح و پدر8
 مسیح و روح القدس9

 زندگی با مسیح10
 قدم اول با مسیح11
 ھمنشینی با مسیح12

المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.

 جلسھ شامل: جلسھ شامل:1313
 شما را از طریق- فیلم ھا:

 کتاب مقدس از آدم تا امروز
 و فراتر از آن، بھ شما

 نشان داده میشود!

 تجربھ خود را- دوستی:
 با دیگران در میان بگذارید.

- بحث و گفتگو پر جنب و جوش:
 دیدگاه ھای خود را، از دیگران یاد
 بگیرند و سواالت چالش برانگیز را

 بررسی کنند.

 یادداشت برای یادگی- بررسی بیشتر:
ری شخصی و بازتاب آن.

فیلم ھافیلم ھا
ارائھ کننده شما را در مسی

ر کشفی قرار میدھد کھ از مسی
ر خاور میانھ ، اروپا و آفریقا می گذرد.

بسیاری از صحنھ ھا فیلم برداری
 شده، مکان ھایی است کھ حوادث

 کتاب مقدس بھ تصویر میکشد.
این دوره بھ زبان  فارسی و بھ

 زبان ھای مختلف ترجمھ شده است.

برای چھ کسی؟برای چھ کسی؟
ایده آل برای مردان

 و زنان،
 گروه ھای کوچک

 و خانواده ھا.
ھمھ دعوت ھستند چھ

 مؤمنان، شکاکان یا کافران.
برای کسانی  کھ میخواھند

 ذھن خود را با مسیح
 آراستھ کنند.

مردم بھ دنبال یک دید خوب
 از پیام کتاب مقدس ھستند.

موضوعات درس:موضوعات درس:

قسمت مقدماتی
 داستان آدام و حوا1
 داستان نوح2
 داستان ابراھیم و سارا3
 داستان موسی4
 داستان شاه داوود5
 داستان مریم و مسیح6
 داستان مسیح7
 مسیح و پدر8
 مسیح و روح القدس9

 زندگی با مسیح10
 قدم اول با مسیح11
 ھمنشینی با مسیح12
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المسیر

یک مکان باز:یک مکان باز:
 برای پیاده روی برای پیاده روی

 با پیامبران با پیامبران
 و دیدار و دیدار
 با مسیح با مسیح

چرا جهان در
 چنین آشفتگی قرار دارد؟

 از کجا می توانم آمرزش
 را پیدا کنم؟

 خدا در مسائل و خدا در مسائل و
 مشکالت من کجاست؟ مشکالت من کجاست؟

 آيا اعمال خوب من واقعا
 سبب نابودي اعمال بد من میشود ؟

 آيا خداوند حرف های
 من را میشنود؟

 چگونه می توانم بدانم که خدا از من چه می خواهد؟
 از کجا بدانم وقتی از کجا بدانم وقتی

 میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟ میمیرم خدا مرا قبول میکند ؟
 نشانه های پ یامبران چه هستند،

 امروز چه چیزی برای من اهمیت دارند؟
 مسیح چه کسی بود، و عالمت او چه بود؟

المسیر سفر استالمسیر سفر است
المسیر سفر است عیسی (مسیح) بھ
 روستایی بھ نام عمواس سفر کرد،

 کھ در کتاب لوک ثبت شده بود، با دو
 دوستی کھ برای پیدا کردن پاسخ بھ

 برخی سواالت بزرگ تالش می کردند.
 او از طریق پیام ھا (برای نشانھ ھا)

 پیامبران باستان، بھ آنھا پاسخ داد، پاسخ
 ھایی کھ آنھا بھ دنبالش بودند.

المسیر قصد دارد سفر مشابھی را بر
ای پاسخ بھ سوال ھای دنیای امرو

ز و ھویت مسیح را نشان دھد.
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