Miért
támogassam
az
Alphát

MIÉRT TÁMOGASSAM AZ ALPHÁT?
Mert az Alpha az életek átformálásáról szól.
Mert az Alpha kipróbált, letesztelt és praktikus
segítség a közösségek építésére.
Mert ugyan sok szolgálatba érdemes és lehet
befektetni, de kevés van, ami akkora hatással
lenne a világra, mint az Alpha:
169 ország. 112 nyelv. 23 millió ember!
Az egyik akadálya annak, hogy hazánkban is
ilyen átütő hatást gyakoroljunk a társadalomra,
anyagi természetű.

BEFEKTETÉSED
AZ ALÁBBI CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
JÁRUL HOZZÁ:
1. KÉPZÉSEK ÁLTAL BÁTRABB ÉS
CÉLTUDATOSABB KERESZTÉNYEK

2. MEGÚJULÓ HÁZASSÁGOK
Házaskurzus
• Magyarországon minden második
házasság válással végződik. A
Házaskurzus segítségével kellemes
hangulatban, praktikus tanácsokkal
segíthetjük a párokat kapcsolatuk jobbá
tételében.
• Új DVD sorozat fordítása, munkafüzet, és
vezetők kézikönyvének elkészítése.

3. FIATAL GENERÁCIÓ MEGSZÓLÍTÁSA
Ifi Alpha anyag frissítése:
• A világ keresztény lakosságának 80%-a
tinédzser évei alatt hozta meg döntését
Jézus mellett. A kultúránk gyorsan
változik, ezért a fiatalok számára készített
evangelizációs anyagoknak is lépést kell
tartani ezekkel a változásokkal, különben
alkalmatlanokká válnak arra, hogy
megszólítsák ezt a generációt.
• Új Ifi Alpha filmsorozat és csapat képzési
videók lefordítása és elkészítése.

Alpha
• Sokan vannak, akiknek nem megy
könnyen a személyes evangelizálás. A
képzéseken gyakorlati módon mutatják
be, hogy mi az Alpha és hogyan lehet a
leghatékonyabban alkalmazni az Alphás
evangelizációs eszközök széles tárházát.
• Nemzeti konferenciák, regionális
konferenciák és helyi képzések
szervezése.
• Alpha kiadványok lefordítása, frissítése,
kiadása, promóciós anyagok készítése.

4. HÁTTÉR BIZTOSÍTÁSA
Nemzeti Alpha iroda
• A köztudatban való jelenlétünk, nyilvános
ismertségünk sokat segíthet abban, hogy
a közösségek eredményesen tudjanak
hívogatni Alphára.
• Így az Alpha Alapítvány sokrétű
tevékenységén keresztül egyre több
ember kerülhet kapcsolatba Jézussal.

HOGYAN TÁMOGASD AZ ALPHÁT?
Legyél rendszeres támogatónk!

MIVEL SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI AZ
ADOMÁNYODAT EGY KIS AJÁNDÉKKAL, EZÉRT
KÉRJÜK, HOGY TÖLTSD KI ÉS KÜLDD VISSZA

• Az Alpha iroda zavartalan működéséhez
szükségünk van olyanokra, akik havonta
rendszeresen támogatnak minket:
100 fő 1 000 ft-tal
25 fő 2 000 ft-tal
10 fő 5 000 ft-tal
5 fő 10 000 ft-tal
2 fő 50 000 ft-tal

EZT AZ ADATLAPOT. KÖSZÖNJÜK!

Szeretném az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő
Alapítványt támogatni
Havi adománnyal
Összeg: 					 ,
azaz 				

Ft.

• Átutalás:
CIB 10700079-66109574-51100005

Egyszeri adománnyal

• (Kérésre csekket küldünk!)

Összeg: 					 ,

Ajánld fel az Alphának adód 1%-át!

azaz 				

• Ezt úgy tudod megtenni, hogy
a rendelkező nyilatkozaton a
kedvezményezetthez beírod:

Ft.

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
+36 20 573 2973
info@alpha.org.hu
alpha.org.hu
: Alpha Magyarország

Cím: 					

Telefonszám: 					
E-mail cím: 					

• Elsősorban a magyarországi Alphákért,
az alapítvány munkájáért, és különösen
azokért, akik az Alphán térnek meg.

(opcionális)
Melyik gyülekezethez/közösséghez tartozol?

Legyél az önkéntesünk!

						

• További információ és jelenkezés:
alphakurzus.hu/tamogasd-az-alphat

KERESZTÉNY
ISMERETTERJESZTŐ
ALAPÍTVÁNY

Név: 						

ALPHA KERESZTÉNY
ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18972931-1-42
Imádkozz értünk!

ALPHA

küldés
(Ha a küldés gomb nem működik, akkor küldd el az
info@alpha.org.hu címre! Köszönjük!)

Bankszámlaszám:
CIB 10700079-66109574-51100005
Adószám: 18972931-1-42

