Kik jelentkezhetnek?

Egyéb tudnivalók

Jelentkezési határidő:
2022 szeptember 28.

Mindenki, aki…
újonnan született hívő keresztyén;
betöltötte 17. életévét;
kész minden tanórai tevékenységben
részt venni és elkészíteni
a házi feladatokat;*
áttanulmányozta
a VISZ hitvallását,
és egyetért vele.

Kiknek ajánljuk
a tanfolyamot?
lelkészeknek,
hitoktatóknak,
gyülekezeti gyermekmunkásoknak,
apukáknak, anyukáknak,
nagymamáknak, nagypapáknak,
a gyerekek tanítása iránt
érdeklődőknek

Jelentkezni lehet e-mailben
a jelentkezési lapon szereplő adatok
megadásával vagy levélben a jelentkezési lap
elküldésével!

Gyermekek Evangéliumi Tanítása

A hallgatói létszám korlátozott!
A jelentkezéseket a létszám beteléséig tudjuk
fogadni!
Az alkalmakon való részvétel, a házi feladatok
elkészítése és a bemutatók megtartása
feltétele a tanfolyam elvégzésének!

Hitvallási alapok
Hisszük:
a Szentírás eredeti szövegének szó szerinti
ihletettségét;
az Úr Jézus Krisztus tökéletes emberi és
Isteni voltát;
a Szentlélek személyét és istenségét;
az Úr Jézus Krisztus engesztelő halálát és
feltámadását;
az üdvösséget egyedül hit által nyerjük el;
az Úr Jézus Krisztus személyes
visszajövetelét;
a Sátán valóságos létét,
a poklot és a mennyet.
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Hogyan tartsunk értékes,
érdekes, élvezetes,
evangélizáló gyermekórát?

•

®

„A ti mennyei
Atyátok sem akarja,
hogy elvesszen egy
is e kicsinyek közül.”
Máté 18,14

Ebben segít a
VISZ

®

GYERMEK-EVANGÉLIZÁCIÓS

KÖZÖSSÉG
Minden gyermekért

SM

A VISZ…
1989-ben alakult protestáns hitvallású,
felekezetközi egyesület. Célja, hogy szóban
és írásban hirdesse a Jézus Krisztusról
szóló örömhírt a Magyarországon élő
gyermekeknek.
Hisszük, hogy a misszió az Egyház feladata.
Ebben a fontos szolgálatban szeretné a VISZ
a helyi gyülekezeteket és a hívő embereket
segíteni.
Célunk:

•
•

minél több meg nem tért gyermeknek
hirdessük az evangéliumot,
a hitre jutott gyermekeket segítsük, hogy
növekedni tudjanak hitükben és beépülhessenek egy élő hitű, helyi gyülekezetbe.

Erre készítünk fel másokat is tanfolyamainkon, továbbá különböző előadásokon, szemináriumokon, konferenciákon, illetve irodalmi (főleg tanítói) anyagaink terjesztésével.

Gyermekek
Evangéliumi Tanítása
1. fokozat
Dátumok:
(4 szombat, 2 péntek):
október 1., 7., 14., 22.,
november 5. és 19.
Helyszín:
Pasaréti Református Gyülekezet
1026 Budapest, Torockó tér 1
Részvételi díj: 20.000 Ft
A teljes díjat
átutalhatja bankszámlánkra:
10103056-39003421-00000008 Budapest
Bank
Az átutaláskor kéjük, tüntesse fel:
GYET1 Pasarét + Név
Érdeklődés, jelentkezés:
Draskóczy Gábor
viszdrga@gmail.com

A GyET 1. anyaga
Az összesen 40 tanítási és gyakorlati órában
a hallgatók:
segítséget kapnak az Úr Jézusról szóló
Örömhír gyermekek számára is érthető
átadásához;
megismerkednek a gyermekek
evangelizálásának egy újabb
lehetőségével, az Örömhír Klubokkal;
felkészülnek arra, hogy élvezetes
gyermekórát tartsanak.
Tantárgyak:
A gyermekevangélizáció bibliai alapjai
A tanító személye
* Az evangélium elmondása a Szavak
nélküli könyvvel
* Evangélizáló bibliai lecke tanítása
* Igeversek tanítása
* Lelkigondozás
A gyermekóra programja
Az Örömhír Klub
Énekek tanítása
Fegyelmezés
Szemléltetés
* FIGYELEM! A csillaggal
jelzett tantárgyakból
a hallgatóknak írásbeli
feladatot kell beadniuk, majd
szóbeli bemutatót tartanak.
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