
  

Tudjuk-e, hány gyermek él Tudjuk-e, hány gyermek él 
körülöttünk?körülöttünk?

Magyarország lakossága:Magyarország lakossága:
Kb. 10.096.000 főKb. 10.096.000 fő

Ennek kb.18 %-a 0-14 év közöttiEnnek kb.18 %-a 0-14 év közötti

Kb. 
1.820.000 
gyermek



  

ŐK A JÖVŐŐK A JÖVŐ NEMZEDÉKE NEMZEDÉKE
• Merre tartanak?Merre tartanak?
• Mi lesz belőlük?Mi lesz belőlük?



  

EmberiEmberi  elképzelések elképzelések 
velük kapcsolatbanvelük kapcsolatban

• MMinden gyermek Isten inden gyermek Isten 
országának tagja – bűntelen.országának tagja – bűntelen.

• KKésőbb a környezet rontja el ésőbb a környezet rontja el 
őket.őket.

• AAlapos neveléssel jó emberek lapos neveléssel jó emberek 
lesznek.lesznek.



  

„„Mindnyájan Mindnyájan 
vétkeztek,vétkeztek,

és és 
szűkölködnekszűkölködnek

az Isten az Isten 
dicsősége dicsősége 
nélkül.”nélkül.”

Róma 3,23Róma 3,23

Mit mond Mit mond 
IstenIsten a  a 

gyermekekről?gyermekekről?



  

Mit akar Mit akar IstenIsten  
a a 
gyermekekkel?gyermekekkel?

„…„…a ti a ti 
mennyei mennyei 

Atyátok sem Atyátok sem 
akarja,akarja,
hogy hogy 

elvesszen elvesszen 
egy is e egy is e 
kicsinyekkicsinyek  

közül.”közül.”
Máté 18,14Máté 18,14



  

Nem akarja,Nem akarja,
hogy rossz példát kövessenek.hogy rossz példát kövessenek.

„„Ne legyenekNe legyenek olyanok, mint apáik: olyanok, mint apáik:
szilaj és makacs nemzedék,szilaj és makacs nemzedék,

amelynek szíve nem volt szilárd,amelynek szíve nem volt szilárd,
és lelke sem volt hű Isten iránt.”és lelke sem volt hű Isten iránt.”

Zsoltárok 78,8Zsoltárok 78,8



  

Mi a megoldás?Mi a megoldás?
Hirdetni az evangéliumotHirdetni az evangéliumot
• gyermek-istentiszteletekengyermek-istentiszteleteken
• gyermekórákongyermekórákon
• hittanórákonhittanórákon

Mennyi gyermeket érünk Mennyi gyermeket érünk 
elel  ígyígy  

az 1.575.000-bőlaz 1.575.000-ből??



  

      akik nem járnakakik nem járnak  
templomba, iskolai hittanra?templomba, iskolai hittanra?

Mi lesz azokkal a gyerekekkel,Mi lesz azokkal a gyerekekkel,



  

A VISZ segít, A VISZ segít, 
hogy a gyermekekhogy a gyermekek

• hallják az hallják az 
evangéliumotevangéliumot

• az újonnan az újonnan 
születettek      születettek      
növekedjenek a növekedjenek a 
hitbenhitben

• otthonra találjanak  otthonra találjanak  
                                              
 egy gyülekezetben. egy gyülekezetben.



  

Gyermek-misszionáriusokGyermek-misszionáriusok
Európai konferencia - 2007Európai konferencia - 2007



  

Országos Országos 
vezetővezető

Pest-, Nógrád- és Pest-, Nógrád- és 
Heves megyeHeves megye

BAZBAZ
megyemegye

Szabolcs-Szatmár Szabolcs-Szatmár 
megyemegye

Örömhír terjesztőÖrömhír terjesztő

VISZ irodaVISZ iroda

Tolna-, Baranya mTolna-, Baranya m

BudapestBudapest



  

Hogyan segít a VISZ?Hogyan segít a VISZ?
GyermekprogramokkalGyermekprogramokkal
Örömhír Örömhír 

KlubKlub

Levelező Levelező 
KlubKlub

5 Napos Klub5 Napos Klub

TáborTábor

KarácsonyiKarácsonyi  
KlubKlub

Húsvéti Húsvéti 
KlubKlub



  

Örömhír KlubÖrömhír Klub  - Bag- Bag



  

MagyargécMagyargéc
5 Napos Klub5 Napos Klub

20072007



  
2007 Magyargéc - 5NK2007 Magyargéc - 5NK



  

Indiántábor 2007 PiliscsabaIndiántábor 2007 Piliscsaba



  

Levelező Klub
Érdekes történetek 

evangéliumi 
üzenettel. 

Klubos gyermekeknek
és azoknak,

akik nem tudnak 
eljönni alkalmainkra.

Őket traktátusokkal 
vonhatjuk be
a levelezésbe.



  

Te hogyan segíthetsz ebben?

Kovács Mária 9
Napsugár út. 7 

Boldogkváralja 1234



  



  

Családi Húsvéti Családi Húsvéti 
Klub Klub 



  

Iskolai Iskolai 
Húsvéti KlubHúsvéti Klub

SzentmártonkátaSzentmártonkáta



  

2007. Gyöngyös
Karácsonyi KlubKarácsonyi Klub

Cigány-gyermekeknekCigány-gyermekeknek

2007 Gyöngyös2007 Gyöngyös



  

Bábjelenet…Bábjelenet…

2007 Gyöngyös2007 Gyöngyös



  

… … és a hallgatókés a hallgatók



  

Hogyan? Irodalommal
• evangélizáló sorozatok

•  lelki növekedést 
segítő leckék

• missziós történetek

• anyagok óvodásokkal
és serdülőkkel 

foglalkozó tanítóknak

• szemléltetett énekek, 
aranymondások



  

Örömhír újság
• igaz történetek

• bibliai történetek

• bizonyságtételek

• játékok

• rejtvények

• barkácsötletek



  

• A gyermekek evangéliumi tanítása I. 
Hogyan hirdessük az evangéliumot?

• A gyermekek evangéliumi tanítása II. 
Hogyan segítsük a hívő gyermekek

 lelki növekedését?

• A gyermekek evangéliumi tanítása III.
Hogyan tanítsunk vegyes csoportokat?

Hogyan? Tanítók képzésével



  

• Óvodások evangéliumi tanítása

• Serdülők evangéliumi tanítása

• Nyárimisszionárius-képzés 
        



  

„„Amit tőlem hallottál sok tanú előtt,Amit tőlem hallottál sok tanú előtt,
azokat add át megbízható embereknek,azokat add át megbízható embereknek,

akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”
2Timóteus 2,22Timóteus 2,2

VISZ tanfolyamokVISZ tanfolyamok



  

2007 VISZ-1. Gyömrő2007 VISZ-1. Gyömrő



  

A gyömrői hallgatók A gyömrői hallgatók 



  

Felkészülés az Felkészülés az 
55  NNapos apos 
KKlubralubra



  

… … a szabadban szeretnénk hirdetni a szabadban szeretnénk hirdetni 
az evangéliumot a gyermekeknekaz evangéliumot a gyermekeknek



  



  

„„Az aratnivaló sok, Az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés: de a munkás kevés: 

kérjétek tehát az aratás Urát, kérjétek tehát az aratás Urát, 
hogy küldjön munkásokat hogy küldjön munkásokat 

az aratásába.”az aratásába.”
Máté 9,37-38Máté 9,37-38



  

Hogyan lehetek Hogyan lehetek 
„aratómunkás”?„aratómunkás”?  



    

„„Nagy az erejeNagy az ereje
az igaz ember az igaz ember 

buzgbuzgó ó 
könyörgésének.”könyörgésének.”

Jakab 5,16Jakab 5,16

Szükségünk van Szükségünk van 
imádkozó testvérekreimádkozó testvérekre



  

Szükségünk van Szükségünk van 
házigazdákraházigazdákra



  

……akik akik befogadjákbefogadják a gyermekeket a gyermekeket



    

Szükségünk van tanítókra,
segítőkre

Szükségünk van Szükségünk van tanítókratanítókra, , 
segítőkresegítőkre



    

Szükségünk van Szükségünk van 
támogatókratámogatókra



  

……mert nekik mert nekik 
szükségük van ránk!szükségük van ránk!


