ÎNSCRIERE
Numărul de locuri este limitat. Înscrierea se face printr-un
formular special obţinut de la biroul naţional. Vei fi sigur că ai
fost acceptat și locul tău este rezervat numai după ce primești
scrisoarea de confirmare.
Când ne scrii pentru a cere formularul de înscriere, te rugăm să
ne trimiţi mărturia convertirii tale și, pe scurt, motivul pentru
care crezi că te va ajuta acest curs în lucrarea cu copiii.

TE AJUTĂM SĂ EVANGHELIZEZI COPIII

AMEC
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor există pentru a:
 EVANGHELIZA copiii, prezentându-le mesajul
Evangheliei.
 UCENICIZA copiii, dându-le învăţătură din Cuvântul
lui Dumnezeu.
 ÎNDRUMA copiii spre o biserică locală, care
propovăduiește Scriptura ca bază a vieţii creștine.

Ce spun studenții

Viziune

„Eram sigură că Dumnezeu mă chema să lucrez cu copiii,
dar Institutul de Instruire a Liderilor AMEC a clarificat această
chemare în mintea mea, iar pe lângă motivaţie, am primit teorie
de bază, metode și «instrumente» de lucru.“

 FIECARE COPIL – În 2017, peste 20 de milioane de
copii au auzit Evanghelia în întreaga lume, prin lucrările
AMEC. Ne rugăm ca fiecare copil să poată auzi, cel puţin
odată, acest mesaj binecuvântat care îi poate schimba
viaţa.

„La Institut am învăţat un principiu, pe care îl aplic întotdeauna:
Fă totul cât poți de bine, iar Dumnezeu va face restul.“

 FIECARE NAŢIUNE – Lucrarea AMEC există în peste
195 de ţări din lume. Ne rugăm ca în curând să fie
înfiinţate lucrări puternice printre copii în fiecare ţară.

„Am învăţat teorie la multe cursuri teologice, dar aici am învăţat
mai mult: să transpun teoria în practică, să vorbesc copiilor pe
înţelesul lor și să-i motivez pe alţii să se implice în lucrare.“

 FIECARE ZI – Ne rugăm nu doar ca orice copil să audă
Evanghelia, ci să-L iubească pe Domnul și să dorească să
aibă în fiecare zi un timp de părtășie cu El.

„Caută să te
înfăţişezi înaintea
lui Dumnezeu ca un
om încercat, ca un
lucrător care n-are
de ce să-i �ie ruşine
şi care împarte drept
Cuvântul adevărului.“
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Institutul de
Instruire a
Liderilor

SUBIECTE PREDATE

CONDIŢII DE ACCEPTARE

Cursul te pregătește pentru lucrarea de evanghelizare și creștere
spirituală a copiilor; te ajută să construiești o lucrare entuziastă și
puternică printre copii; să recrutezi și să instruiești alţi învăţători;
să-ţi îngrijești și să-ţi menţii viaţa spirituală și multe altele. Dintre
subiectele predate la curs:

 Să fii născut din nou și să trăiești o viaţă creștină consacrată.

 Bazele biblice ale evanghelizării copiilor

 Să ai aptitudini de lider.

 Evanghelizarea copilului de astăzi
 Cum să ajuţi biserica locală să evanghelizeze copiii
 Studiul dezvoltării copilului
 Lucrări noi de evanghelizare și învăţare a copiilor
 Predarea lecţiei biblice
 Probleme cu care se confruntă copiii în lumea contemporană
 Înfiinţarea și dezvoltarea unei lucrări pentru copii
 Instruirea altora în vederea
evanghelizării copiilor
 Cum să lucrezi cu adolescenţii

 Să fii de acord cu Declaraţia de credinţă AMEC.
 Să ai cunoștinţe biblice solide și experienţă în evanghelizare.
 Să fii activ în lucrarea cu copiii.
 Să plătești taxa cursului.

INFORMAŢII GENERALE
Cursul are loc la Centrul de Instruire AMEC din România:
https://ameccef.com/centrul-de-instruire-training-centre
Se desfășoară pe durata a 12 săptămâni, (sau pot fi două module
a câte 6 săptămâni), șase sesiuni pe zi a câte 45 minute fiecare,
de luni până vineri.
Se acordă timp pentru studiu personal și teme. Profesorii sunt
dispuși să ofere cursanţilor consiliere și îndrumare.

 Creștini interesaţi în evanghelizarea și creșterea spirituală a
copiilor.
 Creștini interesaţi să facă lucreze cu normă întreagă cu
AMEC.
 Misionari sau potenţiali misionari interesaţi de
evanghelizarea copiilor și instruirea învăţătorilor.
 Studenţi la Școala Biblică, ce doresc să-și îmbogăţească
instruirea cu un curs intensiv de evanghelizare a copiilor.

„… pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.“
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Pentru mai multe informații:

contactează Biroul Naţional AMEC la: amec.cef@gmail.com

