حلقات الفيديو:

تابع مقدم البرنامج وهو يقوم برحلة
استكشافية في الشرق األوسط
والخليج العربي وشمال افريقية وأوربا.
الكثير من المشاهد تم تصويرها في
األماكن التي جرت فيها أحداث
الكتاب المقدس .المنهج هو باللغة
العربية ومترجم إلى اللغة االنجليزية.

لمن هذا البرنامج؟

• مثالي للرجال والنساء
وللمجموعات الصغيرة والعائالت
• الدعوة للجميع سواء كانوا
مؤمنين أو متشككين أو حتى إن
كانوا ملحدين.
• لمن يرغب في التوصل لفهم
شخصي لهوية المسيح.
•لمن يبغي أخذ نظرة واضحة وشاملة
عن الكتاب المقدس ورسالته.
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ملخص منهج المسيرة:
حلقة المقدمة
 1قصة آدم وحواء
 2قصة نوح والطوفان
 3قصة ابراهيم وسارة
 4قصة موسى
 5قصة الملك داود
 6قصة مريم العذراء والمسيح
 7قصة المسيح
 8المسيح واآلب
 9المسيح والروح القدس
 10الحياة مع المسيح
 11الخطوات األولى مع المسيح
 12اتّباع المسيح

لقاء مفتوح
في خطى
االنبياء
لمعرفة
المسيح
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هل سيغفر اهلل ذنوبي
أم مصيري جهنم؟

لماذا العالم مضطرب
بهذا الشكل؟
من هو المسيح ولماذا
جاء الى هذا العالم؟

ما هي اآليات التي
أعطاها لنا األنبياء؟

أين أجد الغفران؟

المسيرة هي رحلة
يخبرنا اإلنجيل بأن السيد المسيح
قام برحلة إلى قرية اسمها عمواس
مع اثنين من أصدقائه الذين كانوا
في حيرة وممتلئين بأسئلة يبحثون
عن اإلجابات عليها .أوضح لهم
المسيح من خالل الرسائل و اآليات
التي أعطاها اهلل عن طريق األنبياء
إجابات على األسئلة التي كانوا
يبحثون عنها.

هل يستمع اهلل لدعائي؟ هدف المسيرة هو أخذنا في رحلة
مشابهة كي نكتشف اإلجابات
هل األعمال الحسنة هي
التي ستدخلني الجنة؟ على أسئلة عالمنا الذي نعيش
فيه اليوم والكشف عن هوية
ما مشيئة اهلل
السيد المسيح.
وهدفه في حياتي؟
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• مشاهدة  13حلقة فيديو:
تأخذك في رحلة تاريخية عبر
الكتاب المقدس من سيدنا آدم
ألى وقتنا الحالي والمستقبل اآلتي.
• تكوين عالقات صداقة :باختبارك
المسيرة مع أشخاص آخرين.
• نقاش حيوي ومفتوح :بتقديم
والتعلم من اآلخرين
وجهات نظرك
ّ
والبحث في أسئلة تتحدى أفكارك.
• دراسة إضافية :مالحظات
مكتوبة تساعدك في التفكير
والتأمل على انفراد.
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