Alfasta
matkalle

Tulin seurakuntaan viisi vuotta sitten Alfa-kurssin kautta.
Jostakin ihmeellisestä syystä koin halua oppia tuntemaan Jumalaa,
mutta tarkoituksenani oli vain osallistua kurssille. Ajattelin, että
sitten jatkan matkaani, mutta seurakuntaelämä vei mukanaan.
Minut otettiin vastaan juuri sellaisena kuin olen. Tutustuin jo Alfa-kurssilla uusiin ihmisiin ja sain uusia ystäviä. Myös alkuperäinen toiveeni Jumalaan tutustumisesta on täyttynyt ja jatkaa täyttymistään.
On hienoa olla mukana yhtenä pienenä osana rakentamassa yhteistä
seurakuntaamme, jonka mottona on armo, rakkaus & ilo.
Tule sinäkin kulkemaan kanssamme
elämän matkaa!
T: Nina

Mikä on Alfa?
Alfoja järjestetään joka puolella maailmaa. Alfa käsittelee kristinuskon perusasioita ja koostuu kymmenestä
tapaamisesta ja viikonloppuleiristä. Jokainen Alfa-ilta sisältää iltapalan, musiikkia,
lyhyen alustuksen sekä keskusteluhetken, jossa voit vapaasti jakaa omia ajatuksiasi
muiden kanssa ja tehdä kysymyksiä.

Miksi juuri tälle Alfakurssille?
”Mikaelinseurakunta on erilainen, positiivisessa mielessä.
Olemme järjestäneet kursseja
jo sadoille uskoville, etsijöille
ja ateisteille - joista moni on
myös löytänyt sopivan porukan
monimuotoisessa Mikaelissa
kurssin jälkeen.
Tuotevaroituksena on todettava: Alfa-kurssi aiheuttaa riippuvuutta. Moni kurssilainen on
löytänyt itsensä järjestelytiimistä uudestaan ja uudestaan. ”
(Pasi Jaakkola, pastori)

ALFA-KURSSI ALKAA MIKAELINSEURAKUNNASSA
Tiistaisin 5.10.- 7.12.2021 klo 18.30-20.30
Mikonmökki (Puistokatu 13, sisäpiha)
Mikaelinseurakunta ja Kansan Raamattuseura järjestävät tänä syksynä yhteisen Alfa-kurssin. Alfa-kurssilla
tutustutaan vapaamuotoisesti kristinuskon perusteisiin ystävällisessä, avoimessa ja rennossa ilmapiirissä.
Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin 5.10 alkaen klo 18.30-20.30 kahdeksan viikon ajan Mikonmökissä (Puistokatu 13, sisäpiha). Kurssi sisältää viikonloppuleirin seurakunnan leirikeskuksessa 13.-14.11. Jokainen tapaaminen alkaa iltapalalla.

Ilmoittautumiset:
pasi.jaakkola@evl.fi / 040 341 7412
hanne.tuulos@evl.fi / 040 341 7017
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Mietitkö koskaan onko elämässä kaikki todella tässä?
Haluaisitko saada tietää onko Jumala olemassa?
Oletko yksinäinen ja tarvitsisit lisää ystäviä?
Haluaisitko päästä mukaan johonkin seurakuntaporukkaan?
Oletko kiinnostunut kristinuskosta, mutta koet ettei kirkossa ole mitään sinulle?
Avasitko Raamatun etkä ymmärtänyt siitä yhtään mitään?
Haluaisitko kerrata rippikouluasioita tai jäikö rippikoulu käymättä?
Mietitkö koskaan kuuleeko Jumala, jos hänelle puhuu, tai parantaako hän vielä?
Välittääkö Hän minusta, jos Hän on olemassa?

KRS

MIkä ikinä sinun kysymyksesi on, Alfa-kurssi on jokaista etsijää ja jokaista uteliasta varten. Se antaa
mahdollisuuden tutustua kristinuskon perusasioihin lämminhenkisessä ja rennossa ilmapiirissä ilman
painostusta.
Tervetuloa Mikaelinseurakunnan ja KRS:n Alfa-kurssille.
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Tiistaisin klo 18.30-20.30 5.10.-7.12.2021
Mikonmökki, Puistokatu 13,Turku.

