
Ezt mondta egy gyermek egy 5 Napos Klubban, ahol a legegyszerűbb 
kérdésekre is csak kevesen tudták a választ. Kivéve ezt a kisfiút! Ő min-
den kérdésre helyen válaszolt. 

A program végén megkérdeztük tőle: Honnan tudsz ilyen sokat Jézus-
ról? Ezt válaszolta: Karácsonykor jött a faluba egy keresztyén csoport, 
és az ő klubjukban hallottam Jézusról. A végén adtak egy kis füzetet. 
Elolvastam, és abból sok mindent megtanultam. 

Hát nem csodálatos? Egy Karácsonyi Klub, amely hatással volt egy 
életre – egy gyermek életére! 

„KARÁCSONYKOR 

JÖTT A FALUBA 

EGY KERESZTYÉN 

CSOPORT, ÉS AZ 

Ő KLUBJUKBAN 

HALLOTTAM 
JÉZUSRÓL.”

Márpedig ez az Ön lakóhelyén is megtörténhet!

Elképzelhető, hogy az Ön gyülekezetéből összejön egy kis 

csapat, megszervez egy Karácsonyi Klubot, hogy minél több 

gyermekhez eljusson az evangélium örömüzenete? 

Ha az Ön válasza IGEN, a Vasárnapi Iskolai Szövetség 

(Gyermek-Evangélizációs Közösség) készen áll segíteni.

Regisztráljon ITT, vagy olvassa be a QR kódot!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnshn4Ss-UrgqmTfPDUmmz4CYGRJFMx3wf9kY1zdJbTvNjcQ/viewform
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Mit ajánlunk ehhez mi? 

Karácsonyi tanítói csomagot, melynek 
tartalma: bibliai lecke, színes képek, 
szemléltetett igevers és ének, játékleírások, 
kézműves ötlet, meghívó, plakát, ajándékozható 
színes foglalkoztató füzet a gyermekeknek

Tanítói Műhelyt, ahol arról beszélgetünk, hogy 
hol és hogyan lehet megszervezni egy Karácsonyi 
Klubot, illetve gyakorlati segítséget adunk a tanítói 
csomag hatékony, interaktív használatához

Tapasztalt munkatársaink segítségét, akik készen 
állnak, hogy együtt dolgozzanak csapatával, segítsék 
felkészülésüket, elindulásukat

Erős imahátteret, hiszen a világ minden táján sok százan 
imádkoznak ezekért a Karácsonyi Klubokért, így Önök is 
imádkozhatnak más klubokért 

Segítséget a Karácsonykor megszólított gyermekek hosszú távú 
utógondozásához

Együtt sokkal többre vagyunk képesek! Együtt még több gyermek életére le-
hetünk hatással, miközben elvisszük hozzájuk az evangéliumot!

Vegye fel a kapcsolatot a VISZ-szel még ma! Vegyen részt egy meghirdetett Ka-
rácsony EGYÜTT Tanítói Műhelyen, vagy hívja meg munkatársunkat, és szervez-
zenek egyet az Ön gyülekezetében! Igényelje a projektben részt vevők számára 
ingyenes tanítói csomagot! Gondolja át, hol lehetne klubot tartani, és vegye fel 
a kapcsolatot azokkal (gyülekezete, iskolák vagy más intézmények vezetőivel), 
akiknek az engedélye szükséges a klubok megtartásához! 

Csatlakozzon a több mint 1000 gyülekezethez, amelyek a világ minden táján 
részt vesznek a Karácsony EGYÜTT projektben! Ne szalassza el ezt a különleges 
lehetőséget!
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