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LÁTÁS



LÁTÁS

• a népünk újraevangelizálása
• az egyház megújulása
• a társadalom átformálódása



BEVEZETÉS



MI AZ ALPHA?

• Egy lehetőség a keresztény hit felfedezésére

• Az ereje a kapcsolatokban rejlik

• Mindenkinek szól, de első sorban a nem hívőknek

• Célja, hogy erősödjenek a helyi
közösségek



ALPHA HOZZÁVALÓI
• Étkezés
• Előadás
• Kiscsoportos beszélgetés
• Dicsőítés és imádság



ALPHA CSAPAT
• Házigazda
• Ügyvezető
• Dicsőítésvezető
• Kiscsoportvezetők és –segítők
• Háttércsapat



MIÉRT HATÉKONY 
MÓDSZER AZ ALPHA? 



AZ EVANGELIZÁCIÓ…

• helyi közösségeken keresztül a 
leghatékonyabb

• egy folyamat
• irányuljon az egész emberre
• szavak, a tettek és csodák
• Együttműködés Istennel



1Kor 2,5

„Tanításom és igehirdetésem
ezért nem a bölcsesség elragadó
szavaiból állt, hanem a Lélek és az
erő bizonyságából, hogy
hiteteknek ne emberi bölcsesség, 
hanem Isten ereje legyen az
alapja.”



HOGYAN ILLESZKEDIK 
GYÜLEKEZETI 
SZOLGÁLATOKBA? 



Hogyan 
rangsorolsz?

• Prédikációra készülés
• Szeretetvendégség
• Evangelizációs alkalmak
• Özvegyek/árvák látogatása
• Lelkigondozás
• Imaalkalmak
• A gyülekezet elvárásai
• Konferenciákra járás
• A vezetés fejlesztése
• Ifjúsági misszió
• Gyermekmunka

• Dicsőítés
• Barátságok ápolása
• Istennel töltött idő



Természetes Gyülekezetfejlődés
ncd.hu



Előadó megjegyzései
Bemutató megjegyzései
Divine Renovation



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



• Alpha bemutatónap 2023. január 
21. szombat

• Házaskurzus online képzés 
2023.január 23. kedd 15:00-16:30

Képzéseink:



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



info@alpha.org.hu
alpha.org.hu

FB: Alpha Magyarország

Hírlevélre feliratkozás:
Honlap, FB, email

Iroda:1027 Bp., Jurányi u. 1-3.

Alpha Magyarország
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