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BÁTORÍTÁS:

VISZ online csendesnap

ÚJ VILÁG?

MÁRCIUS 6.
15:00-18:00
ZOOM

ÚJ GYERMEKEK?
ÚJ MÓDSZEREK?

Kedves Testvérünk!

„Hirdesd az igét, állj elő vele,
akár alkalmas, akár alkalmatlan
az idő, feddj, ints, biztass teljes
türelemmel és tanítással.
Mert lesz idő, amikor az egészséges
tanítást nem viselik el, hanem
saját kívánságaik szerint
gyűjtenek maguknak tanítókat...”
(2Timóteus 28,19-20)

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a karácsonyi időszakban több
területen

is

megerősítette

a

VISZ

Gyermek-Evangélizációs

Közösség (CEF) magyarországi szolgálatát.

Köszönjük testvéreink imádságát és az anyagi támogatást is!
A céladománygyűjtés a csodaklikk android applikációra sikeres
volt, hálásak vagyunk a befolyt összegért és a megvalósulásért.
Tovább folytatódtak videós munkáink, így a Csodaklikken és
YouTube-csatornánkon egyre több anyag elérhető a gyermekek

és a tanítók számára.
Nagy örömünkre néhány helyen, kis létszámú csoportban élőben
is lehetett klubokat tartani a megfelelő előírások betartásával, és
a Zoom alkalmazáson keresztül is megvalósultak programok:
vasárnapi

iskolák

működhetnek

így,

sőt

Megvalósult a csodaklikk
applikáció .
Működhetett a Levelező
Klub és több élő, ill. online
gyermekalkalom.
Idén is megjelenhet az
Örömhír újság.
Tarthattunk tanítóképző
tanfolyamokat.

megkezdett

tanolyamainkat is be tudtuk így fejezni.

MEGHÍVÓ
Bár a személyes találkozásra még nincs lehetőség,
március 6-án együtt lehetünk a képernyőink előtt.
Online csendesnapunkon a mai gyermekekről gondolkodhatunk

együtt. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni
ide kattintva lehet.

HÁLAADÁSOK:

IMAKÉRÉSEK:
Szeretnénk Húsvétkor is
elérni gyermekeket.
Jó lenne ebben az évben is
tanfolyamokat tartani.
Bárcsak Isten engedné a
NYÁMIt, az 5 Napos
Klubokat és a táborokat!
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Mi a célja a NyáriMisszionárius-Képzésnek?

Szeretnénk a gyülekezetekkel karöltve fiatalokat képezni a gyermekszolgálatra és minél több gyermeket elérni az evangéliummal.

A NyáriMisszionárius-

Miért érdemes küldeni a fiatalokat a gyülekezetünkből?

Képzésre

Miért legyél nyámis?

Keresünk hűséges
imatámogatókat!
Keresünk „jókedvű

Korábbi nyári misszionáriusok mondhatják el ezt leghitelesebben.
Bizonyságtételük, bárorításuk itt tekinthető meg.

adakozókat”!
(Egy nyámis összköltsége 2 hétre
60.000 forint, amelynek csak a felét
kérjük tőle, hiszen a képzés második
hete aktív szolgálat.)

Ebben az évben Heves megyébe készülünk.
Jelenleg az ottani önkéntes szolgálók és munkatársaink együtt
végzik az előkészületeket, hogy nyárra minden készen álljon.
Köszönjük, ha velünk imádkozik, hogy megtaláljuk az alkalmas

Szeretne örökbe
fogadni egy nyámist?
Itt megteheti:

ÖRÖKBEFOGADÁS

szállást és oktatási helyszínt, áldott látogatásokat tehessünk a
megyében

a

lelki-pásztoroknál,

gyülekezeteknél.

Szeretnénk

megtalálni az Istentől rendelt, alkalmas 5 Napos Klub helyszíneket,
hogy sok-sok gyermek hallhassa 2021 nyarán Heves megyében az
evangéliumot. Várjuk a fiatalok jelentkezését!
Toborzó videónkat itt lehet megnézni.
Aki szeretne a 2021-es NYÁMI csapatába jelentkezni, itt megteheti.

Adomány kódja: NYÁMI
(A közleményben kérjük feltüntetni.)

Májusban szeretnénk élőben tartani konferenciát,
ha lehetőség lesz rá. Reméljük ott találkozunk!

Vasárnapi Iskolai Szövetség
10103056-3900342100000008
Budapest Bank Rt.

Isten áldását kívánjuk életére és szolgálatára:
A VISZ munkatársai

