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BÁTORÍTÁS:
Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében, tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek; és íme, én
veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.”

Kedves Testvérünk!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy több mint 30 éve hivatalos

(Máté 28,19-20)

körülmények között is segíti, és már előtte is segítette a VISZ
Gyermek-Evangélizációs

Közösség

(CEF)

magyarországi

megalakulását, működését. Urunk azóta mindig kirendelte a
szükséges anyagi fedezetet.
Hisszük,

hogy

amíg

Isten

akarata

szerint

végezzük

a

munkánkat, ez továbbra is így lesz, és mellettünk fog állni
mind segítségével, mind áldásaival, mind pedig anyagiakban.
Jelenleg kicsit nehezebb a helyzetünk. Isten több idős
(nagyrészt

amerikai)

támogatónkat

magához

szólította,

HÁLAADÁSOK:
a lelkes nyári-misszionárius
csapatért
a nyári szolgálatokért
az élő és online
gyermekalkalmakért,
tanfolyamainkért

mások elveszítették a munkájukat, és emiatt nem tudják
tovább támogatni a szolgálatot.

IMAKÉRÉSEK:

Köszönjük, hogy Ön is a VISZ tagja, pártoló tagja, ima- és/vagy
anyagi

támogatója,

tanítási

anyagainkat

használó

lelkipásztor/ tanító/ hitoktató/ gyülekezeti gyerekmunkás,
VISZ -barát!

Nagyon

hálásak

munkálkodik

vagyunk

azért,

evangéliummal.

hogy

Önért,

hiszen

gyermekeket

velünk

együtt

érjünk

el

az

Karácsonykor elérjük
a gyermekeket
megvalósuljanak tervezett
videós/online fejlesztéseink
fejlődjön a területi és
az irodalmi munka
az Örömhír újság
terjesztéséért
a levelező szolgálatért

WWW.VISZ.ORG
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Hálás a szívünk, hogy a járvány ellenére sok nyári szolgálatunk
élőben megvalósulhatott! Tavasz óta azonban online anyagaink is

gőzerővel

készülnek.

Új

még

ez

a

terület

nekünk,

amelyen

folyamatosan fejlődnünk kell. Nagy feladat eldönteni, hogy mit

A CSODAKLIKK oldal
fejlesztésére
fenntartására

valósítsunk meg online módon, és hogyan adjuk közre. Ehhez szívesen
vesszük visszajelzéseiket, hogy lássuk, mi nyújthat igazi segítséget a
gyülekezeteknek és/vagy a hitoktatóknak.

az „app” beindítására

A CSODAKLIKK weboldal 10 éve működik, és ez az időszak nagy

eszközökre

fejlődést hozott; sok saját tartalmat tudtunk feltenni. Most további
fejlesztésekre

készülünk.

Hamarosan

lehetőségünk

lesz

Célösszeg: 400 000Ft

csoportosítani a tartalmakat.

Kódja: CSODAKLIKK

Német kollégáink most dolgoznak a Csodaklikk applikáción.

(a közleményben kérjük
feltüntetni)

jobban

A Csodaklikken azt is szeretnénk megvalósítani, hogy a gyerekek
összegyűjtött pontjaikból adományozhassanak missziós célokra.
Örömhír online csoportunkon keresztül a hittanoktatókat, szülőket

Munkatársainkat egyénileg
is lehet támogatni.
A névkódok ide kattintva
érhetők el.

segítjük hetente új videó közreadásával a legkisebbek számára. You
Tube-csatornánkon pedig minden korosztálynak szeretnénk videókat
megjeleníteni. Ezekhez az elképzelésekhez jobb eszközökre és
programokra van szükségünk, amelyek megfelelő anyagi fedezet

nélkül nem valósulhatnak meg.
Hálásak vagyunk, ha egyszeri vagy rendszeres adományával Ön is
részt

tud

vállalni

abban,

hogy

a

mostani

helyzethez

alkalmazkodva minél hatékonyabban érjük el a gyermekeket az

Számlaszámunk:
Vasárnapi Iskolai Szövetség
10103056-3900342100000008
Budapest Bank Rt.

evangéliummal.

Szeretettel hívjuk online imaestünkre, amelyet a Zoom alkalmazásban
tartunk december 10-én, csütörtökön 18 órakor.
Regisztráció után (itt regisztrálhat) küldjük a részleteket.
Ha nem tud online csatlakozni, imádságban velünk lehet ebben az időben.
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Missziónkat
ajándékcsomag
megvásárlásával
is
támogathatja. Így nemcsak anyagi segítséget nyújt
nekünk, hanem segítheti szélesebb körben ismertté
tenni szervezetünket. A logóval ellátott ajándéktárgyakat
továbbajándékozhatja, miközben elmondhatja, mivel
foglalkozik a VISZ.
A tárgyak ugyanakkor Önt is emlékeztethetik arra, hogy
még
buzgóbban
imádkozzon
a
magyarországi
gyermekekért és a közöttük végzett szolgálatokért.
A CSODAKLIKK- és SZNK-könyvjelzőkkel pedig magukat
a gyermekeket szólíthatja meg.
Köszönjük, ha részt vállal Isten országa építésében!
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S-ES CSOMAG | 2000 FT
1 db textil szatyor
1 db bambusz toll
10 db CSODAKLIKK-könyvjelző
10 db VISZ-könyvjelző
10 db SZNK-könyvjelző

M-ES CSOMAG | 5000 FT
2 db textil szatyor
2 db bambusz toll
20 db CSODAKLIKK-könyvjelző
20 db VISZ-könyvjelző
20 db SZNK-könyvjelző
2 db 2021. évi VISZ naptár

L-ES CSOMAG | 10000 FT
5 db textil szatyor
5 db bambusz toll
30 db CSODAKLIKK-könyvjelző
30 db VISZ-könyvjelző
30 db SZNK-könyvjelző
5 db 2021. évi VISZ naptár

XL-ES CSOMAG | 15000 FT
5 db textil szatyor
10 db bambusz toll
50 db CSODAKLIKK-könyvjelző
50 db VISZ-könyvjelző
50 db SZNK-könyvjelző
5 db 2021. évi VISZ naptár
1 db meglepetés DVD

A csomagok megrendelhetők
webáruházunkból,
a postaköltséget is belekalkuláltuk.

