
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Child Evangelism Fellowship ® 

szolgálata 

Képzések és tanítási anyagok biztosításával                         

a gyülekezetek szolgálatában,                                          

hogy Isten népe egyre felkészültebb legyen                          

a nagyvárosi gyermekek evangelizálására. 

Child Evangelism Fellowship ® 

A Vasárnapi Iskolai Szövetség                
Gyermek-Evangélizációs Közösség                 

olyan missziós szervezet, amely elsősorban                          
a gyermekeknek hirdeti Isten Igéjét. 

 

Látásunk: minden nemzetből minden gyermek 
kapjon lehetőséget arra,                                      

hogy hallja az evangéliumot (Márk 16,15). 
 

Stratégiánk: Isten népének képzése és 
felkészítése arra, hogy tisztán hirdethesse az 

evangéliumot a gyermekeknek. 
 

Célunk: az evangéliummal megszólított 
gyermekek beépüljenek                                     
egy helyi gyülekezetbe. 

a szomszédságodban                         

élő gyermekekre! 

 

 

a gyülekezetedben arról,               

milyen új módokon lehetne            

még hatékonyabban elérni                  

a gyermekeket! 

 

a területeden szolgáló VISZ-

munkatársat, hogyan tudna           

segíteni Nektek ebben! 

 

hogy Isten használja fel és áldja meg 

az együttműködést az Ő 

dicsőségére! 

Gondolj 

Beszéljetek 

Kérdezd 

Imádkozz 

Vedd fel velünk                   

a  kapcsolatot! 

Istenes Rita                     
(a VISZ budapesti koordinátora) 

istenesrita@gmail.com     

+36-20-542-6646 

VISZ                                          
GYERMEK-EVANGÉLIZÁCIÓS           

K Ö Z Ö S S É G  ® 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CityKids egy, a CEF (Child Evangelism 

Fellowship) európai munkatársai által 
indított program. A program célja, hogy a 

gyülekezetekkel együtt munkálkodva a 
nagyvárosokban élő gyermekeknek hirdesse az 
evangéliumot, és lehetőséget biztosítson nekik arra, 
hogy kapcsolatba kerüljenek olyan gyülekezetekkel, 
amelyek tovább folytathatják feléjük a szolgálatot.  

 

A CityKids újonnan kidolgozott tanítási 

anyagokat kínál a gyülekezeteknek a 

nagyvárosban felnőtt gyermekek tanításához. 

 

A CityKids Szemináriumok egy olyan 

rugalmas modulokból álló képzési program, amely 
segítségével megfelelő elméleti és gyakorlati képzést 
biztosítunk a mai nagyvárosi gyermekek hatékonyabb 
megszólítására. 

 

A CityKids Programok olyan képzést és 

további segítséget kínálnak a gyülekezeteknek, 
amelyek által változatos módszerekkel és 
tevékenységekkel érhetik el a környezetükben élő 
gyermekeket. 

Miért született meg a CityKids?         

Miért éppen most jött létre? 

Európa lakosságának 73%-a ma már nagyvárosokban 

él. Az elvárosiasodás jelensége tovább növekszik 

Európában (évente 1-2%-kal).  

Az Úr Jézus azt parancsolta tanítványainak, hogy 

tegyenek tanítvánnyá minden népet. Ezen népek 

közül ma már sok éppen a mi városunkban él. 

2000 éve Isten Lelkének munkája által elsősorban a 

nagyvárosokban alakutak gyülekezetek, ahogyan ezt 

az Apostolok cselekedeteiben is olvashatjuk. Mai 

világunk nagyon hasonlít ahhoz a korhoz. Ma is igaz: 

ha eléred a nagyvárost, eléred az egész világot. Még 

sosem voltak olyan erősek és jelentőségteljesek 

nagyvárosaink, mint napjainkban. Amit Isten 2000 éve 

meg tudott tenni, megteheti ma is. Még az akkorinál 

hatalmasabb dolgokat is megtehet, hiszen Ő a 

mindenható Isten, és a nagyvárosok rengeteg 

lehetőséget kínálnak az evangélium terjedésére. 
(“Why Cities Matter: to God, the Culture and Church,” by 

Stephen T Um and Justin Buzzard. Crossway Pub.) 

      A nagyvárosok jelentik                                                   

a legnagyobb kihívást,                                                               

de egyben  a legnagyobb                                                 

lehetőséget is                               

a ma gyülekezetének,                                                                 

ha be akarja tölteni                                                                       

az Úrtól kapott                                                                  

missziós parancsot. 

A világ népességének                                                          

több mint a fele nagyvárosokban él. 

Naponta kb. 180 000 ember költözik vidékről a 

nagyvárosokba világszerte, ami kb. 130 ember 

percenként. Ez az elvándorlás a gyermekeket is érinti.  

A világ népességének több mint negyede (kb. 2 

milliárd fő) 14 év alatti gyermek. Ezeknek a 

gyermekeknek a nagyobb része nem hívő 

otthonokban nő fel. 

 

 

 

 

 

Vannak gyermekek gyülekezeted közelében? 

Milyen a hátterük? 

Ismerik az Úr Jézust? 

Milyen nehézségekkel találkoznak naponta? 

Van valamilyen gyülekezeti kapcsolatuk? 

Kapcsolatban állnak a te gyülekezeteddel? 


