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Ha szeretnél választ kapni ezekre a kérdésekre, beszélgetnél ezekről a dolgokról,
akkor az ALFA neked szól!
ALFA = Egy lehetőség, hogy felfedezd az élet értelmét

Ha szeretnél választ kapni ezekre a kérdésekre, beszélgetnél ezekről a dolgokról,
akkor az ALFA neked szól!
ALFA = Egy lehetőség, hogy felfedezd az élet értelmét

Miről szól?

Miről szól?

Annak, aki akarja
Lehetőség a tanulásra, nevetésre
Finom étel mellett
Akármit kérdezhetsz

Annak, aki akarja
Lehetőség a tanulásra, nevetésre
Finom étel mellett
Akármit kérdezhetsz

Kinek szól?

Kinek szól?

Az ALFA mindenkinek szól, de különösen ajánlott azoknak, akik…
Érdeklődnek a kereszténység iránt
Újonnan megtértek
Szeretnék felfrissíteni ismereteiket a keresztény hitről
Egyszerűen csak beszélgetni akarnak az élet fontos kérdéseiről
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Kicsoda Jézus? - Miért halt meg Jézus? - Miért és hogyan olvassuk a Bibliát? Miért és hogyan imádkozzunk? - Ki a Szentlélek? - Hogyan vezet bennünket
Isten? - Hogyan győzhetjük le a gonoszt? - Mi az egyház és a gyülekezet?
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