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Alfa kurss ir iespēja ikvienam atklāt kristīgo ticību. Tas notiek atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā un
jautrā gaisotnē. Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jautā jebko. Alfa kurss ir vieta, kur neviens
jautājums nav pārāk naidīgs vai muļķīgs. Alfa kursu atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas.

  

  

Kas notiek ALFA kursā?

  

Alfa kursa pamatā ir 15 lekcijas, kas apskata tādas tēmas kā "Kas ir Jēzus?", "Kādēļ un kā man
jālūdz?" u.c.  Pēc katras lekcijas mēs dalāmies mazajās grupās, lai veltītu laiku pārrunām.

  

  

Kam Alfa kurss ir domāts?

  

Tas ir domāts īpaši tiem, kuri:
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• vēlas uzzināt pamatlietas un pamatvērtības par kristietību;

  

• ir jauni kristieši;

  

• nesen pievienojušies draudzei;

  

• vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā.

  

  

Cik tas maksā?

  

Kurss notiek bez dalības maksas, ar iespēju ziedot kursa izdevumu segšanai.

  

  

Kā pieteikties?

  

Alfa kursam var pieteikties aizpildot veidlapu - šeit vai zvanot +371 25904796 (Uļjana Tervite)

  

  

Alfa kursa vēsture
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Alfa kurss ir radies Bromtonas Svētās Trīsvienības anglikāņu draudzē Londonā. Pirmo reizi tas
noturēts 1977. gadā. Statistika liecina, ka pēdējo desmit gadu laikā no 5 kursiem Anglijā šis
skaits ir izaudzis līdz vairāk nekā 24 tūkstošiem visās pasaules malās 132 valstīs. Kursu
koordinācijai ir izveidoti Alfas nacionālie biroji 29 valstīs, un darbojas 21 valsts interneta mājas
lapa. Alfa kursu visā pasaulē ir apmeklējuši vairāk nekā 8 miljoni cilvēku.

  

  

Kā Alfa kursu novērtē dalībnieki:

  

• "Ļoti svarīgi, ierodoties uz apmācībām, man bija justies gaidītai, ko es neapšaubāmi arī jutu!
Tas sirds siltums, kas staroja no cilvēkiem - kaut kas vienreizējs!"

  

• "Klausoties lekcijas un runājot ar cilvēkiem, ir iespēja vairāk pārdomāt katru tēmu un varbūt
pat uzzināt to, ko pats nezini, ka nezini. Bieži vien tikai tad, kad cits ir uzdevis jautājumi, saproti,
ka arī pats nezini atbildi."

  

• "Kursa nodarbībās dzirdētais katru reizi apstiprina un nomierina prātu, garīgi pacilā un arī
garīgi pamāca. Pēc katras nodarbības ir sajūta, ka mājās dodos ar kādu iegūtu vērtību, kura
man dod drošības sajūtu un piepilda sirdi."

  

• "Redzēju, kā pāris mēnešu laikā Dievs cilvēkus pārveido un uzrunā. Tas man bija patiesi liels
brīnums."

  

  

Pēteris Tervits
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Ventspils baptistu draudzes mācītājs

  

t.+37125951959

  

www.vbd.lv
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