Mitä mieltä elämässä on?
Mitä tapahtuu kun
kuolemme?
Onko anteeksiantamus
mahdollista?
Millä tavoin Jeesus liittyy
tämän päivän elämään?

Alfa kurssi

Onko Raamatulla enää
mitään kerrottavaa
nykypäivän ihmiselle?

Alfa kurssi alkaa
31.10.2018

Klo. 17:30-20:00
Mikkelin
Vapaaseurakunnassa,
Savilahdenkatu 26.
(käynti sisäpihan kautta
alasaliin)
Alfa-kurssi kokoontuu
yhtenä iltana viikossa.
Yhteensä kolmetoista kertaa.

juuri sinua varten !
Jos pohdiskelet
tämän tapaisia
kysymyksiä,
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan, etsitään yhdessä
vastauksia niin elämän
suuriin, kuin pienempiinkin
kysymyksiin.

ALFA on sinua
varten!

Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Sinikka
Laineelle 14.10.2018
mennessä
Puhelin: 044-0164 168
Sähköposti:
sinttu.laine@gmail.com

ALFA 2018

Mitä ALFA on?

Ke 31.10 Tiedotus ja tutustumisilta
Ke 07.11 Kuka Jeesus on?

Alfa kurssi on mahdollisuus
tutustua kristilliseen uskoon.

Ke 14.11 Miksi Jeesus kuoli?

Alfassa ei pingoteta

Ke 21.11 Miten voin olla varma
uskostani?

Ke 28.11 Miksi ja miten rukoilisin?
Ke 05.12 Miksi ja miten lukisin
raamattua?
Ke 12.12 Miten Jumala johdattaa
meitä?

Alfa kurssi on mahdollisuus
kuunnella, oppia, keskustella
ja tehdä löytöjä elämään.
Alfassa saat myös uusia
ystäviä !

2019
Ke 09.01 Miten voin vastustaa
pahaa?
La 19.01 Pyhän hengen lauantai

Ke 23.01 Miksi ja miten
kertoisimme toisille?
Ke 30.01 Vieläkö Jumala parantaa?
Ke 06.02 Miten käyttäisin
loppuelämäni hyvin?
Ke 13.02 Päätös-juhla. Uusia
ihmisiä voi tuoda mukana
tutustumaan alfaan ja ruokailemaan
kanssamme.
Su 17.02 Alfa kirkko

Kenenkään mielipiteet eivät
joudu hyökkäyksen
kohteeksi

Alfassa on ystävällinen ja
hauska ilmapiiri
Jokainen Alfa-ilta alkaa
pienellä iltapalalla, jolloin on
mahdollisuus jakaa kuluneen
viikon ja päivän kuulumisia

Keitä varten ALFA
on?
Alfa on kaikkia varten, mutta
aivan erityisesti niille, jotka
etsivät tai ovat äskettäin
löytäneet uskon, tai haluavat
virkistää tietojaan kristinuskosta.

Mistä Alfa-kurssi
muodostuu?
Alfa kurssin opetustuokioissa
käsitellään mm. Sellaisia
asioita kuin: Kuka Jeesus on?
Jokaisen opetustuokion jälkeen
jakaannutaan pienryhmiin,
joissa on mahdollisuus
keskustella ja rukoilla.

Paljonko Alfa
maksaa?
Alfa-kurssista ei peritä maksua,
vaikkakin kurssilaisten
toivotaan osallistuvan kurssin
työkirjan sekä illan alussa
olevan iltapalan kustannuksiin

