MEGHÍVÓ AZ ALPHA-KURZUSRA
Szeretnénk meghívni és bátorítani, hogy vegyen részt
egy Alpha-kurzuson, gazdagodjon ismeretekben - lelkiekben.
Mindazokat tárt karokkal várjuk, akik
keresnek egy lehetőséget, hogy megtalálják életük értelmét
keresnek egy baráti társaságot, ahol elfogadják, és bármiről lehet
beszélgetni
válaszokat várnak a nagy kérdésekre: a világ keletkezése, szenvedés
stb.
ha nem is hívő, de kíváncsi a keresztény hitre
szívesen elfogadják vacsora-meghívásunkat
És mindezt ingyen, mert hisszük, hogy mi gazdagodunk akkor, ha adunk.
Az Alpha-kurzus ideális mindazok számára, akik hiteles forrásból akarnak
többet tudni a keresztény hitről és azoknak, akiket csupán az érdekel, hogy
milyen valódi tanításai vannak a kereszténységnek. A kurzuson nincsenek
elvárásaink, nem kell döntenie, csak nyitottnak kell lenni az információkra
és a beszélgetésekre. Magában foglal néhány estét és egy közösen eltöltött
jó hangulatú hétvégi napot (vagy igény szerint hétvégét). A kurzust egy
team (csapat) fogja vezetni. Tíz héten keresztül minden este vacsorával
kezdődik, magában foglal egy előadást és egy lehetőséget arra, hogy
közösen beszélgessünk. A helyszín: a jelentkezők igényétől függ. Az
Alpha-kurzus a legsikeresebb keresztény ismertető tanfolyam. Jelenleg is
152 országban folyik, eddig 25 év alatt 13 millió ember vett rajta részt!
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VISSZAJELZŐ LAP AZ ALPHA-KURZUSHOZ
nem elköteleződés, nem jelentkezési lap
A visszajelző lap csak egy szándéknyilatkozat arról, hogy kedve van egy
kurzuson részt venni, és ez alapján a szervező csapat láthatja, hogy
tudunk-e kurzust indítani valamikor tavasszal, és az igényeknek
megfelelően (megbeszélve) alakítsuk ki az időpontot és a helyszínt.
Név: ……………………………………………………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….
Telefonszám:…………..…… E-mail:…………………………….………

Ha érdekli, kérjen prospektust és bemutató dvd-t; ha szívesen jön,
kérjen színes jelentkezési lapot. Ha szívesen jönne, de tavasszal nem
alkalmas Önnek, akkor is jelezze ezt nekünk, hogy később számítani
tudjunk Önre!
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Annak, aki többet akar tudni a keresztény hitről
Lehetőség a tanulásra, és egy közösségi élményre
Paprikás csirke, pizza, pite – vagyis közös vacsora
Hozzájárulni egymás épüléséhez
Akármit kérdezhetsz - nincs rossz kérdés
Nicky Gumbel plébános, a kurzus „apukája” a
budapesti városmisszión tesz tanúságot…

Bővebb információ az interneten:
- honlapunkon: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu
- az alapítvány honlapján: www.alphakurzus.hu
- az angol honlapon: http://uk.alphacourse.org (többi országot ld. ott)
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Jézus mondja:
„Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én
felüdítelek benneteket!”
„Ha kértek valamit, higgyétek, hogy megkapjátok...!”
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Alpha ? A görög abc első betűje..
A (a: alpha)– a kezdet és segítség a döntéshez
B (b: béta)– a növekedés az Istennel (pl. katekumenátus)
G (g: gamma)– fejlődés a halálunkig
(pl. Szentlélek-szeminárium, Fülöp-kurzus stb.)
W (w: ómega)– átlépni az örökkévalóságba

