Tanítóképzés

Tanításunk alapjai

Vágy van a szívében arra, hogy elvigye az
evangéliumot a gyermekeknek, de nem tudja,
hogyan tegye?
Jól szeretné tanítani a már hitre jutott
gyermekeket?
A VISZ tanfolyamain megismerkedhet azzal,
hogyan látja Isten a gyermekeket, melyek
a gyermekek lelki szükségei, és hogyan
használhat fel minket Isten azok betöltésében.

Hiszünk
• a Szentírás szó szerinti ihletettségében,
• az Úr Jézus Krisztus tökéletes emberi és
isteni természetében,
• a Szentlélek személy voltában és istenségében,
• az Úr Jézus Krisztus engesztelő halálában és testben történt feltámadásában,
• abban, hogy az üdvösség egyedül hit
által nyerhető el,
• az Úr Jézus Krisztus személyes visszajövetelében,
• a Sátán, a pokol és a menny valóságos
létezésében.

Tanfolyamaink:
• Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
elsősorban a hitre még nem jutott
gyermekek tanítására készít fel (40 óra)
• Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2.
a már hitre jutott gyermekek tanításában
ad segítséget (36 óra)
• Óvodások Evangéliumi Tanítása
az óvodás korú gyermekek tanítására készít
fel elméleti és gyakorlati óráival
• Nyárimisszionárius-Képző Tanfolyam
az 5 Napos Klubokban való szolgálatokra
készíti fel a hallgatókat (2 hét bentlakással)
• Vezetőképző Tanfolyam
3 hónapos képzés, amely magasabb
szinten készít fel a gyermekmisszióban való
részvételre
• Felkészítő alkalmak, szemináriumok.

Szervezetünkről, szolgálatainkról
és tanfolyamainkról bővebb tájékoztatást
munkatársainktól vagy a következő címen
kaphat:

Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ)
2119 Pécel; Nyírfa u. 1
06/28/547-960
betpecel@visz.org
www.visz.org

Mi a VISZ?

Neveld a gyermeket
a neki megfelelő
módon, még ha
megöregszik, akkor
sem tér el attól.
Példabeszédek 22,6

Magyarország népességének közel egyharmada 15 éven aluli gyermek. Gyermekeink
legtöbbje nem ismeri az üdvösség útját.
A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség
Gyermek-Evangélizációs Közösség) a nemzetközi CEF (Child Evangelism Fellowship)
magyarországi képviselője. Szervezetünk
protestáns szellemű nem karizmatikus,
felekezetközi gyermekmisszió. A CEF-nek
Európa-szerte több mint 550 főállású munkatársa van. Magyarországon jelenleg 15
főállású munkatárs szolgál.
Feladatunk, hogy segítsünk a helyi gyülekezeteknek a következőkben:
• eljuttatni az örömhírt a gyermekekhez,
• a megtért gyermekeket segíteni a lelki
növekedésben,
• az elért gyermekeket beépíteni élő hitű
gyülekezetekbe.

Közvetlen szolgálataink
a gyermekek között

Egyéb gyermekek közötti
szolgálatok

Örömhír Klub
• Bibliaóra gyermekeknek (1-1,5 óra)
• Hetente vagy kéthetente a tanév során
• Hívő családok otthonaiban, óvodákban,
iskolákban, közösségi házakban, kórházakban, gyülekezetekben
• Program: éneklés, imádkozás, bibliai
tanítás, aranymondás tanítása, ismétlő
játékok, misszióról való tanítás
• Ez a program kiváló lehetőség a gyülekezetbe nem járó gyermekek elérésére
saját környezetükben.

Táborok
Levelező Klub
Ünnepi klubok
Kórházi, gyermekotthoni klubok
Örömhír Klubok találkozója

5 Napos Klub
• Szabadtéri bibliaóra gyermekeknek
• A nyári szünidőben 5 egymást követő
napon
• Naponta 1,5-2 óra
• Játszótereken, kertekben, templomudvarokon
• Ezeket a programokat helyi gyülekezetekkel együtt szervezzük, hogy a gyermekek további tanítását is biztosíthassuk gyülekezeteikben vagy egy Örömhír
Klubban

Irodalmi kiadványaink
•
•
•
•
•

bibliai leckék, leckesorozatok
képeskönyvek
flanel képek
missziós történetek
Örömhír, evangéliumi
gyermeklap
• traktátusok (evangéliumi
szórólapok)
• egyéb szemléltető anyagok
Anyagaink:
• óvodás, kisiskolás, serdülő korú gyermekek tanításában használhatók,
• a VISZ országos irodájától megrendelhetők, vagy a területi munkatársaktól
beszerezhetők.

