IMÁDKOZZ

ÉSZAKKOREÁÉRT!

Imádság
El tudod olvasni ezt a szót? (Mutassuk fel a koreai szó képét, és hallgassunk meg néhány választ!) Ez egy
koreai szó. Jelentése: imádság. Így kell kiejteni: ki-do. Mondjuk el többször! (Mondjuk el a gyermekekkel!)
Észak-Koreában is koreaiul beszélnek az emberek. (Ha lehetséges, mutassuk meg Észak-Koreát a térképen!)
Jó lenne, ha imádkoznál az Észak-Koreában élő emberekért. Ők nem imádhatják az egyedüli igaz Istent. Azt
sem engedik meg nekik, hogy beszéljenek az Istenről.
Az Észak-Koreában élő gyermekeknek nem szerveznek ÖHK-okat, 5NK-okat, gyülekezeti gyerekórákat, ahol
hallhatnának az igaz Istenről. Az ilyen témákat tiltják az Észak-Koreában érvényes törvények. Az a férfi, aki
jelenleg Észak-Korea vezetője, nem akarja, hogy az emberek megismerjék az egy, igaz Istent.
Isten azonban nagyon szereti Észak-Korea népét. Azt akarja, hogy segíts nekik meghallani a Jézusról szóló
örömhírt. Úgy tudsz segíteni, ha elkezdesz imádkozni értük.
Vállalnád, hogy imádkozol az Észak-Koreában élő gyermekekért? Kezdjünk el már most imádkozni értük!
(Tartsunk rövid imaközösséget az Észak-Koreában élő gyermekekért!)
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기도
[ki-do]

Isten
El tudod olvasni ezt a szót? (Mutassuk föl az Istent jelentő szót, és hallgassunk meg néhány választ!) Ez a koreai
szó azt jelenti, hogy Isten. Így hangzik: há-ná-nim. Mondjuk el együtt! (Mondjuk el a gyermekekkel!)
Tudtad, hogy rengetegen nem hallottak még Istenről a földön? Észak-Koreában azokat, akik másoknak Istenről beszélnek, börtönbe vethetik, sőt, meg is ölhetik.
Az a férfi, aki Észak-Koreát vezeti, azt akarja, hogy az emberek őt tiszteljék az igaz Isten helyett. Ha valakit rajta
kapnak, hogy az igaz Istenről beszél, megbüntetik. Emiatt Észak-Koreában sokan félnek Istenről beszélni még
akkor is, ha szeretnének többet tudni róla.
Te egyetlen 5NK-ban vagy ÖHK-ban többet tanulhatsz Istenről, mint sok észak-koreai felnőtt egész életében.
Hát nem lenne csodálatos, ha Észak-Koreában is járhatnánk a gyermekek ÖHK-ba vagy 5NK-ba, ahol Istenről
tanulhatnának? Észak-Koreában törvény tiltja, hogy a gyermekeket Istenről tanítsák, de Istennek van hatalma
megváltoztatni ezt a helyzetet. Mindennap imádkozhatsz azért, hogy az ott élő gyermekek megismerjék az
igazságot Istenről.
Vállalod, hogy ezen a héten imádkozol az észak-koreai gyermekekért? Közösen is imádkozhatunk most értük.
(Tartsunk imaközösséget az észak-koreai gyermekekért!)
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하나님
[há-ná-nim]

Jézus
Kitalálod, mit jelent ez a szó? Ez egy név – egy nagyon fontos név. (Mutassuk fel a szót, amelynek jelentése:
Jézus, és hallgassunk meg néhány választ!) Ez a koreai szó Jézus nevét jelenti. Így ejtjük: jé-szu. Mondjuk el
együtt! (Mondjuk el a gyermekekkel!)
Jézus meghalt, majd feltámadt, hogy megmentse az embereket a bűn hatalmából, ám az Észak-Koreában élő
emberek nagy többsége soha nem hallott még Jézusról.
Észak-Korea egy nagyon szomorú hely. Az ott élő gyermekek ritkán nevetnek és nem mosolyognak túl gyakran.
Az a férfi, aki Észak-Koreát jelenleg kormányozza, az ennivaló és a pénz nagy részét magának és a katonáinak
veszi el, ezért a gyermekek szegények és éhesek. Jézus ezt nem akarja.
Jézus nagyon szeret minden gyermeket. A Bibliából tudjuk, hogy amikor Jézus itt élt a földön, azt akarta, hogy
a kisgyermekek bátran menjenek oda hozzá. Nem egyszer még ölbe is vette őket. Ám a legtöbb kisgyermek
Észak-Koreában még soha nem hallott Jézusról. A felnőtteket megbüntetik, ha megpróbálnak Jézusról beszélni a gyermekeknek.
Imádkoznál azért, hogy ez megváltozzon? Amikor valaki Jézusról beszél neked, jussanak eszedbe az észak-koreai gyermekek, akik még soha nem hallottak Jézusról. Imádkoznál azért, hogy Isten változtassa meg Észak-Koreát és a gyermekek hallhassanak Jézusról? (Tartsunk imaközösséget az észak-koreai gyermekekért!)
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예수
[jé-szu]

Biblia
Kitalálod-e, hogy ez a szó mit jelent? (Mutassuk föl a Bibliát jelentő koreai szót, és hallgassunk meg néhány választ!)
Azt a valamit jelenti, amit Észak-Koreában a legtöbben még csak nem is láttak. Ennek a koreai szónak a jelentése: Biblia. Így
ejtjük: száng-kjáng. Mondjuk el együtt! (Mondjuk el a gyermekekkel!)
Nekem van Bibliám, és talán a ti otthonotokban is van Biblia. Észak-Koreában azonban a legtöbb embernek nincsen Bibliája.
Ha van Bibliájuk, akkor el kell jól rejteniük, mert az egész család börtönbe kerülhet, ha megtalálják náluk a Bibliát.
Észak-Koreában a gyermekek nem olvashatják szabadon a Bibliát, és nem is tanulhatnak Istenről. Sokan mindent reménytelennek látnak, és tele vannak félelemmel, mert az életük nagyon nehéz. Szükségük lenne az evangéliumra, amelyet Isten leíratott
a Bibliába. Meg kellene tudniuk, hogy Jézus nekik is adhat olyan új életet Istennel, amely örökké tart.
Könyörögnél Istenhez imádságban azért, hogy az észak-koreai gyermekeknek is lehessen saját Bibliájuk? Imádkoznál mindennap azért is, hogy Isten hozzon változást Észak-Koreába, és tegye lehetővé, hogy a gyermekek szabadon olvashassák a Bibliát
és tanulhassanak Istenről?
Amikor meglátsz valahol vagy valakinél egy Bibliát, jusson eszedbe, amit ma hallottál, és mondj el magadban egy rövid imádságot az észak-koreai gyermekekért! Most is imádkozhatunk közösen. (Tartsunk imaközösséget az észak-koreai gyermekekért!)
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성경
[száng-kjáng]

Szeretet
Kitalálod-e, hogy ez a szó mit jelent? (Mutassuk föl a szeretet koreai megfelelőjét, és hallgassunk meg néhány
választ!) Ez a szó jelenti a koreai nyelvben a szeretetet. Így ejtjük: szá-ráng. Mondjuk el együtt is! (Mondjuk el együtt
a gyermekekkel!)
Mondta-e már neked valaki, hogy Isten szeret? Észak-Koreában a legtöbb gyermek soha nem hallotta még, hogy
Isten szereti őket. Azt sem tudják, kicsoda az az Isten.
Isten annak ellenére szereti az Észak-Koreában élő embereket, hogy azok nem ismerik Őt. Isten azt akarja, hogy
segíts az ottani gyermekeknek Isten szeretetét megismerni. Valószínűleg nem fogsz tudni elutazni Észak-Koreába és
Isten szeretetéről tanítani az ott élő gyermekeket, de imádkozni tudnál értük.
Amikor látsz valahol egy szívet, biztosan eszedbe jut a szeretet. Mostantól, amikor meglátsz egy szívet, vagy hallasz
valakit a szeretetről beszélni, mondj magadban egy rövid imádságot az észak-koreai gyermekekért!
Mindennap nem utazhatsz el hozzájuk, hogy Isten szeretetéről beszélj nekik, de mindennap imádkozhatsz azért,
hogy megismerjék Isten szeretetét. Kérd Istent, hogy indítson 5NK-okat és ÖHK-okat abban az országban, hogy sok
gyermek tanulhasson Istenről. Imádkozzunk ezért most is! (Tartsunk imaközösséget az észak-koreai gyermekekért!)
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사랑
[szá-ráng]

Imádkozz az Észak-Koreában élő
gyermekekért!
Ezzel az anyaggal 5 különböző módon buzdíthatjuk a gyermekeket arra, hogy imádkozzanak Észak-Koreáért.
Reese Kauffman, a nemzetközi Gyermek-Evangélizációs Közösség (CEF) elnöke minden 5NK- és ÖHK-tanítót a
világ minden táján arra kér, hogy tanítsák a gyermekeket imádkozni Észak-Koreáért. Imádkozzanak azért, hogy
abban az országban is indulhassanak 5NK-ok és ÖHK-ok!
Amennyiben 5 egymást követő nap használja a tanító ezt az anyagot, akkor rendszerezett tanítást tud adni a
gyermekeknek, és segíti őket abban, hogy ne feledkezzenek el imádkozni Észak-Koreáért. Mivel a gyermekek
minden alkalommal új információkat hallanak, érdeklődésük nem lankad, és másnap is várják majd, hogy mit
tanulhatnak Észak-Koreáról.
Az egyes részekkel be lehet vezetni egy 3–5 perces imaközösséget.
Először mindig mutassuk fel a koreai szó képét. Alatta a kiejtése látható. Mondjuk el
a gyermekeknek a képhez tartozó információkat!
Foglalkoztató feladat leírása
Minden gyermeknek nyomtassunk egy példányt a szöveges részből, ill. 1 akasztót! A gyermekek színezzék ki a kulcslyukat, vágják ki a szöveget a
szaggatott vonal mentén és hajtsák be a pontozott vonal mentén! A két szöveges rész legyen kívül! Az előzőleg kiszínezett, majd kivágott akasztót
helyezzék belülre és ragasszák össze a félbehajtott lapot! A kész ajtóakasztót függesszék a kilincsre! (A kulcslyuk legyen kívül!)
IMÁDKOZZ

Imalapocskák
A lapocskából adjunk minden gyermeknek egyet. Vigyék haza és imádkozzanak Észak-Koreáért! Ha a lapocska hátoldalára ragasztanak egy kis darab
lapmágnest, használhatják hűtőmágnesként is.

ÉSZAKKOREÁÉRT!
Abban az országban nem lehet hittanórákat, gyerekórákat, Örömhír Klubokat, 5 Napos Klubokat, bibliatáborokat tartani. Imádkozz
azért, hogy Észak-Koreában is hallhassanak a
gyerekek az Úr Jézusról, megismerhessék és elfogadhassák Őt
!Megváltójuknak

