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MEGHÍVÓ AZ ALPHA-
SOROZATRA 

Szeretnénk meghívni és bátorítani, 

hogy vegyél részt a tavaszszi Alpha-

sorozatunkon!  

Mi is az Alpha? 
Egy sorozat, ahol lehetőséged nyílik rá, 

hogy felfedezd a keresztyén hitet. 
 

Szelíd, visszafogott, barátságos és 

szórakoztató összejövetel. 
 

Minden alkalom közös étkezéssel 

kezdődik, amely elősegíti az 

ismerkedést. 
 

Figyelj! Tanulj! Beszéld meg! Fedezd 

fel! Kérdezz - bármit! 
 

Az Alphán nincs túl egyszerű, sem túl 

ellenséges kérdés! 
 

10 héten keresztül, szerdánként 

18.00 órától 20.30-ig tart. 

És mindezt ingyen, mert 

hisszük, hogy mi gazdagodunk 

akkor, ha adunk! 

Az Alpha-sorozat ideális mindazok 

számára, akik hiteles forrásból akarnak 

többet tudni a keresztyén hitről és 

azoknak, akiket csupán az érdekel, hogy 

milyen valódi tanításai vannak a 

keresztyénségnek. A sorozat alkalmával 

nincsenek elvárásaink, csak nyitottnak 

kell lenni az információkra és a 

beszélgetésekre. A program magában 

foglal 10 estét és egy közösen eltöltött 

jó hangulatú hétvégét. Tíz héten 

keresztül minden este vacsorával 

kezdődik, melyet egy előadás és 

csoportos beszélgetés követ.  

Hol? 
 

A jelentkezőket az általuk megadott 

elérhetőségen értesítjük a program pontos 

helyszínéről. 
 

Lehet-e házastársat, ismerőst 
hozni? 

Természetesen szeretettel várunk 

mindenkit. A jelentkezési lapon kérjük a 

hozott személy nevét is feltüntetni. 
 

Lesz-e gyermekmegőrzés? 
 

Ha erre lesz igény, megszervezzük.  

 

Gyermekfelügyeletet kérek: 

igen □                      nem □ 

A tavaszi Alpha-sorozat 2019. február 
27-én (szerdán) kezdődik és május 
elejéig tart. Jelentkezni e-mailben 
(hivatal@krek.hu) neved, korod, 
telefonos elérhetőséged megadásával 
vagy személyesen a Református 
Lelkészi Hivatalban lehet.  
 
Ha bizonytalan vagy és csak bele szeretnél 
kóstolni az Alphába, vagy a barátaidnak, 
munkatársaidnak szeretnéd ezt a 
lehetőséget megadni, gyertek el az Alphát 
megelőző ünnepi vacsorára, mely 2019. 
február 20-án, szerdán 18 órakor lesz. Erre 
az alkalomra is a Református Lelkészi 
Hivatalban vagy a hivatal@krek.hu címen 
lehet jelentkezni. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtPUP7ZSIfA 

 


