Egyéb programok
a tanfolyamon





A heti program a tanórákon és a felkészülési időn kívül rendszeres imaalkalmakat
és vasárnapi istentiszteletet tartalmaz.

A tanulók hétvégén megismerkedhetnek a
környék nevezetességeivel, gyakorolhatják
a közösséget és sportolhatnak.

Időpont
A tanfolyamot magyar nyelven 3−4 évenként
szervezzük. Külföldön más időpontokban
tartják különböző nyelveken. Angol és német
nyelven minden évben indítanak tanfolyamot.
Mielőbb érdeklődjön központi irodánkban!

Költségek
A tanfolyam díja függ a helyszíntől és az időponttól. Olvassa el a betétlapot, vagy érdeklődjön központi irodánkban, ahol a részletfizetési
lehetőségekről is tájékoztatást kaphat.

Jelentkezési lap*
és bővebb információ kérhető:
Vasárnapi Iskolai Szövetség
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.
Tel./fax: 06-28/547-960
E-mail: betpecel@visz.org
www.visz.org

*A jelentkezési lap
beküldése még
nem jelent tanfolyami felvételt.
Minden jelentkezés
beérkezéséről
és a felvételről
visszaigazolást
küldünk.

A Child
Evangelism
Fellowship
Gyermek-Evangélizációs
Közösség felekezetközi és nemzetközi, szilárd
bibliai alapokon álló, nem karizmatikus szervezet.
Világszerte több mint 150 országban szolgál.
Magyarországi képviselője a

Gyülekezetekkel és hívő keresztyénekkel
együttműködve hirdetjük a gyermekeknek Krisztus
evangéliumát. Törekszünk arra, hogy a hitre jutott
gyermekeket Isten Igéjével tanítványozzuk, és segítjük
őket bibliahű, keresztyén közösségekbe beépülni.
A CEF-nek kiterjedt irodalmi szolgálata is van.

A CEF hitvallásának fő pontjai
Hisszük, hogy:
• a Szentírás szó szerint ihletett;
• az Úr Jézus Krisztus valóságos Isten és tökéletes
ember;
• a Szentlélek isteni személy;
• Jézus Krisztus az ember bűnéért halt meg, és testben
feltámadt;
• az üdvösség egyedül hit által van;
• Jézus Krisztus visszajön;
• a Sátán, a pokol és a mennyország valóság.

„Igyekezz kipróbált
emberként megállni az
Isten előtt, mint olyan
munkás, aki nem vall
szégyent, hanem helyesen
fejtegeti az igazság
igéjét” (2Tim 2,15).
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Belegondolt-e már abba, milyen lelki nyomorúságban élnek a mai gyermekek? Ha igen,
akkor Önt is várják azok a „jó cselekedetek”,
melyeket Isten a gyermekek közötti szolgálatban készített el (2Tim 3,17). A felkészülésben a
VISZ Vezetőképző Tanfolyama tud segíteni.

Kiknek?
K
 eresztyéneknek, akik gyermekek között szol-

gálnak, és továbbra is szeretnék hirdetni nekik
az evangéliumot.
A
 zoknak, akik úgy látják, Isten teljes idejű
szolgálatra hívja őket a Gyermek-Evangélizációs Közösségbe.
M
 isszionáriusoknak és misszionárius- jelölteknek, akik szeretnének alaposabban felkészülni
az evangélium hirdetésére a gyermekek között
vagy tanítók képzésére.
B
 ibliaiskolai hallgatóknak, akik szeretnék kiegészíteni tanulmányaikat egy intenzív gyermekevangélizációs tanfolyammal.

Felvételi
követelmények

Ú
 jjászületett és odaszánt
keresztyén élet

 A CEF hitvallásának és
tantételvédelmi irányelvének
elfogadása

 Alapos bibliaismeret és – evangélizálásban
szerzett – tapasztalat.
 Korábbi CEF/VISZ-képzés, illetve önkéntes
tevékenység a VISZ-szel együttműködve

A tanfolyam helye

A CEF európai központjában, illetve Európa
különböző országaiban, más időpontokban is
tartanak tanfolyamokat idegen nyelven.
A magyarországi képzések helye általában Pécelen,
BÉT-PÉC-EL nevű központunkban történik.

A tanfolyam célja

!
Szeretnénk felkészíteni a hallgatókat a gyer-

mekek tanításának „jó cselekedetére”, akár
hazájukban, akár külmisszióban végzik majd
azt: hogyan hirdessék az evangéliumot a meg
nem tért gyermekeknek, illetve hogyan segítsék a megtért gyermekek lelki növekedését.

!
Szeretnénk alkalmassá tenni a résztvevő-

ket arra, hogy másokat is tudjanak bátorítani és képezni erre a szolgálatra.

„...legyen az Isten embere minden
JÓ CSELEKEDETRE felkészített” (2Tim 3,17).

A tanfolyam tartalma
A hallgatókat a CEF-ben szolgáló, nemzetközi
tanári csapat segíti az ismeretek elsajátításában.
A magyarországi képzésen az oktatás magyar
nyelven vagy fordítással történik.

A más országokban tartott tanfolyam esetén
lehetőség nyílik megismerni más kultúrákból
érkező hallgatókat és együtt szolgálni velük.

A VKT tantárgyaiból
 A gyermek-evangélizáció bibliai alapjai
H
 ogyan segíthetjük a gyülekezeteket
a gyermekek evangélizálásában?
 Hogyan evangélizálhatjuk a gyermekeket?
H
 ogyan vezessünk egy gyermeket Krisztushoz?
H
 ogyan segíthetjük a hívő gyermek lelki
növekedését?
 A Bibliai Lecke tanítása
 Különleges szolgálatok gyermekek között
A
 gyermekek életkori sajátosságai
H
 ogyan foglalkozzunk különböző korú
gyermekekkel?
H
 itelvi alapigazságok tanítása gyermekeknek
 A területi munkatárs és az irodai munka
 Tanítók oktatása
 A győzelmes keresztyén élet
 Korunk problémái és a gyermekek
A tanítás hétfőtől péntekig napi 6 tanítási
órában folyik. A feladatok elkészítésére és a
tanulásra külön idő áll a hallgatók rendelkezésére. A tanárok készek konzultálni a hallgatókkal, illetve minden segítséget megadni nekik.

