
Mi a VISZ ?
A VISZ 
(Vasárnapi Iskolai 
Szövetség Gyermek-
Evangélizációs Közös-
ség) a nemzetközi CEF (Child Evangelism 
Fellowship) magyarországi képviselője. 
Szervezetünk protestáns szellemiségű, fele-
kezetközi gyermekmisszió. A CEF-nek Euró-
pa-szerte több mint 400 főállású munkatár-
sa van. Magyarországon jelenleg 15 főállású 
munkatárs szolgál.

  Egy lelkipásztor mondta a VISZ-ről:
„Isten egy teljesen új látást adott szolgála-
tunkban a VISZ-en keresztül, melynek áldá-
sait éljük  családunkban és gyülekezetünk-
ben! Ezért áldjuk Őt!” 
Labossa  Pérer, evangélikus lelkész, Érd 

Örömhír 
Klubok

A  szolgálatban résztvevőtől 
elvárjuk, hogy...
•	 	Ismerje	személyesen	az	Úr	Jézus	Krisztust,	

mint Megváltóját.
•	 Szeresse	a	gyermekeket.
•	 	Ismerje	 fel	 Isten	vezetését	a	közöttük	való	

szolgálattal kapcsolatban. 
•	 	Aláírásával	 elfogadja	 a	 VISZ	 Hitvallását	 és	

Tantétel-védelmi Irányelvét.
•	 	Vállalja,	 hogy	 felekezete,	 gyülekezete	

semmiféle	 speciális	 tanítását,	 gyakorlatát	
nem terjeszti, arról a szolgálat többi 
résztvevőjét nem igyekszik meggyőzni.

Kihívás:
Mit tett eddig, hogy a környezetében élő 
gyermekekhez eljusson az evangélium üzenete?
Szeretné, ha a gyülekezete imádkozva   keresné 
annak lehetőségét, hogy ott a közelében   
elindítsanak	egy	Örömhír	Klubot?
Tapasztalt VISZ munkatársak tudnak képzést 
biztosítani	 és	 segíteni	 a	 kezdő	 lépésekben.	
Használatra	 kész	 programot,	 tanítási	
anyagokat,	sorozatokat	tudnak	biztosítani.

További információt kaphat:
Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ)
2119	Pécel,	Nyírfa	u.	1
06/28/547-960   
betpecel@visz.org   
www.visz.org
vagy a környezetében  
szolgáló VISZ- 
munkatárstól.



Mi az ÖHK?
Hetenkénti	bibliaóra	olyan	gyermekek-
nek, akik a szomszédságból jönnek, öröm-
mel	hallgatják		az	Isten	Igéjéről	szóló	taní-
tást,	és	szívesen	találkoznak	egymással.	Az	
összejövetelek	helyszínei	lehetnek	családi	
otthonok, sportközpontok, iskolák, közös-
ségi házak és gyülekezeti épületek.

	Örömhír	Kluboknak	(ÖHK)	hívjuk	ezeket	
az alkalmakat, órákat.

Kezdhetünk	egy	ÖHK-ot	különleges	alka-
lommal is, mint például születésnap, név-
nap ünneplése vagy karácsonyi, húsvéti 
ünnepély.
Miből áll egy ÖHK foglalkozás?

•	 Énekek	tanítása;
•	 Imádság;
•	 Bibliai	lecke;
•	 Aranymondás	tanítása;
•	 Ismétlő	játék;
•	 Lehet	továbbá:	misszióról	szóló	ta-
nítás,		rövid	tantétel	lecke.	

A klubfoglalkozás időtartama 1-1,5 óra.

Melyek az ÖHK értékei?
A	részvétel	feltételei:
•	 	Az	Örömhír	Klub	alkalmat	ad	az	evangé-

lium	továbbítására	a	gyermekek	felé.	Ta-
lán ez az egyetlen lehetőség, hogy hall-
ják	az	örömhírt.

•	 	Különböző	vallási	és	szociális	hátterű	
gyermekeket lehet közvetlenül megszó-
lítani	ott,	ahol	élnek.	Legtöbben	nem	
tartoznak	helyi,	a	Bibliához	hű,	élő	hitű	
gyülekezethez.

•	 	A	meg	nem	tért	gyermekeknek	lehető-
ségük van arra, hogy hallják Isten Igéjét 
és válaszoljanak rá. A megtért gyerme-
kek hite növekedhet és erősödhet.

•	 	A	helyi	hívőknek	szolgálati	lehetőséget	
jelent  a környezetükben élő emberek 
felé. Egész családok kezdhetnek érdek-
lődni a lelki dolgok iránt és eljárni a he-
lyi gyülekezetekbe.

Kik az ÖHK csapat tagjai?
A	csapat		tagjai	a	következők:	
•	 	Házigazda;
•	 	Tanító;
•	 	Segítő;
•	 	Imádkozó,	támogató	csoport.	
		Bizonyos	esetekben	egy	vagy	két	személy	
is működtetheti a klubot.

„Gyűjtsd össze ... a gyermekeket, 
hogy hallják meg, és tanulják meg, 
és féljék  Isteneteket, megtartván 
és teljesítvén  ennek a törvénynek 

minden igéjét”      
Példabeszédek 22,6

Összegyűjteni: Az	Örömhír	Klub	egy	lehe-
tőség,	hogy	összehívjuk	az	5-12	éves	gyer-
mekeket. Lehetnek saját gyermekei, szom-
szédságban élő gyerekek, iskolai barátok...

Hallják:  Isten	Igéjét	és	a	Jézus	Krisztusról	
szóló	örömhírt.

Tanulják:  A bibliai történeteket érdekesen, 
változatos módszerekkel és VISZ anyagok-
kal.

Istenfélelem/bizalom:   Cél, hogy a gyer-
mekek	megtanulják	tisztelni,	szeretni	Jézus	
Krisztust	és	hittel	rábízzák	magukat,	mint	a	
Megváltóra!

Mit jelent ez?


