
    A Grain Game a világ egyetlen olyan missziós szervezete, mely az idősebb gyermekek és fiatal 

kamaszok elérését tűzte ki célul. Célcsoportunk a 10-15 éves korosztály. A világon számos 

szervezet fókuszál az idősebb gyermekek elérésére, továbbá számtalan szervezet tűzte ki 

célközönségül az idősebb kamaszok és egyetemi hallgatók körét. Azonban a Grain Game 

kifejezetten a gyermekek középkorosztályával való kommunikációra lett megtervezve.

    A Grain Game a játékok világából vett eszközöket használja, hogy a példázatokat és tanításokat 

közvetítse, ehhez mutatványokat, tudományos trükköket, játékokat, kreatív programokat 

alkalmaz. A Grain Game tanítások kifejezetten a kiskamaszok, és tinik számára kifejlesztett 

feladatokat foglalják magukban. Minden egyes tanítás megalapozza a Biblia alapigazságainak, 

és az evangélium üzenetének megértését.

Konferenciánkon megismerheti a Grain Game módszerét és bemutató képzéseket is tartunk.

Szeretettel várunk minden ifivezetőt, vasárnapi iskolai tanítót, 

hit és erkölcstan tanárt és gyerekmunkásokat!



Program

Péntek

15:00-16:00 Regisztráció, vendégek fogadása

16:00-16:15 Miklósváry Péter a Grain Game kelet-európai vezetőjének megnyitója, köszöntője

16:15-16:30 Dicsőítő csapat szolgálata

16:30-16:45 Nesha Smelley Angol nyelvű dicsőítő szolgálata

16:45-17:30 Chip Riley vezetésével a Grain Game bemutatása

17:30-18:00 Szünet

18:00-18:30 Miklósváry Péter előadása a Grain Gamehez való csatlakozásának indíttatásáról

18:30-19:30 Képzés Chip Riley vezetésével, tanítások gyakorlati bemutatása

19:30 Első nap zárása

Szombat

10:00-10:15 Miklósváry Péter köszöntője

10:15-10:30 Dicsőítő csapat szolgálata

10:30-11:00 Nesha Smelley előadása: Miért nagyon fontos a munka a tinédzserek között

11:00-11:30 Képzés Chip Riley vezetésével, tanítások gyakorlati bemutatása

11:30-11:45 Dicsőítő csapat szolgálata

11:45-13:30 Ebéd

13:30-13:45 Dicsőítő csapat szolgálata

13:45-14:30 Képzés Chip Riley vezetésével, tanítások gyakorlati bemutatása

14:30-15:00 Gary Miller előadása: Hogyan tud a Grain Game segíteni a gyülekezet plántálásban

15:00-15:15 Szünet

15:15-16:00 Képzés Miklósváry Péter vezetésével, tanítások gyakorlati bemutatása

16:00-16:15 Nesha Smelley Angol nyelvű dicsőítő szolgálata

16:15-16:45 Grain Game képzés, és további információk ismertetése Chip Riley vezetésével, 

  konferencia zárása

Előadóink

neSha Smelley
Az elmúlt időszakban kamaszok és a Grain Game munkatársak 
vezetője volt. Jelenleg pedig az Egyesült Államok egyetemi hall-
gatóinak keresztyén vezetője.

Beszédében a szervezet, gyermekek és kamaszok felé végzett 
szolgálatának fontosságáról fog szólni, valamint arról, hogy 
miért is választotta a Grain Game munkásság ezen részét.

Chip  RilEy
Grain Game Playbook írója és a világ számos országában  
szervezett táborok vezetője is egyben.  

Beszédében elmagyarázza, hogy mi is az a Grain Game, hogyan  
működik, továbbá látását arra vonatkozóan, hogy hogyan 
tudják a magyarországi emberek felhasználni a Grain Game  
tanításokat nem csak a magyar gyermekek, hanem a világ  
számos gyermekének elérésében.

 

GaRy MillER
Amerikai misszionárius, aki feleségével már több mint 10 éve 
végez missziós szolgálatot Magyarországon. 
Szolgálatuk központja Debrecen.  

Előadásában arról fog szólni, hogy mily módon járul hozzá  
valamint segíti elő a magyarországi gyülekezetek építését, új 
gyülekezetek plántálását a Grain Game.

MiklóSváRy pétER
A Grain Game kelet-európai vezetője.  

Előadásában kifejti, hogy hogyan tud a Grain Game segítséget 
nyújtani azon szegényebb rétegek elérésében, akiket az evan-
géliummal nem lehetett megszólítani.

 



RéSzvétEli díj: 5000 Ft
amely magában foglalja:
• a Grain Game Playbook magyar nyelvű elektronikus verzióját, amely 70 játékos tanítást tartalmaz.
• Grain Game logós pólót
• a szombati ebédet
• napközbeni frissítőket, kávét, snacket

SzálláS:
Igény esetén korlátozott létszámban szállást is tudunk biztosítani a konferencia helyszínén. 
ára: 3500Ft/fő/éj

étkezéS:
Igény esetén önköltségesen reggelit és vacsorát is tudunk biztosítani, amelynek költsége 
mind a két esetben 1000-1000 Ft és külön is kérhető.

ajánlók:
durkó albert, Magyar Pünkösdi Egyház, Országos Cigánymisszió vezetője
durkó istván, Magyarországi Baptista Egyház, Missziós igazgatója
Fóris attila, Budapesti Autonóm Gyülekezet lelkésze
horváth istván, OM Magyarország
Makszim norbert, Kelet-Európa Misszió igazgatója
németh jános, Golgota Budapest segéd pásztor
perjesi istván, Agapé Gyülekezet Alapítója
Szenczy Sándor, Baptista Szeretetszolgálat Alapítója

REGiSztRáCió: graingamemagyarorszag@gmail.com
jElEntkEzéSi hatáRidő: 2017. JANuÁR 10.

további inFoRMáCiók: http://www.vecsesi-barka.hu/grain_game
     https://www.facebook.com/graingamekonferencia/?fref=ts
     https://www.youtube.com/watch?v=NpXcaSK7OOu

Várjuk jelentkezésedet!!!


