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Korábbi adományaitok eredménye
Korábbi adományaitoknak köszönhetően, a gyermekek ezrei jutottak saját Bibliához az Észak-ázsiai – Csendes-óceáni Divízióban. Az
2012-ben összegyűjtött 13. szombati adományokból 32000 angol nyelvű
gyermekbibliát, 1000 francia nyelvű gyermekbibliát vettek. Ezeket olyan
gyermekek kapták, akik a divízió északi szigetein levő falvakban élnek. A
gyermekek lelkesen fogadták az ajándékot. Köszönjük adományaitokat!

II. negyedév
Kedves szombatiskolai vezető
Ebben a negyedévben az Észak-ázsiai – Csendes-óceáni Divízióról
szólunk, amelyhez a következő országok tartoznak: Kína, Japán, Korea, Mongólia, Tajvan. Majdnem 1,6 milliárd ember él Ázsiának ezen a
részén, és köztük csupán alig 650 000 az adventista hívő. Átlagba véve
minden 2440 emberre jut egy adventista.

Nyelvtanulás
Ebben a negyedévben kínai, japán, koreai és mongol szavakat meg
kifejezéseket fogunk megtanulni. A japán nyelvhez szükséges hangváltozatot, a „See It, Say It” cím alatt fogjátok megtalálni a www.AdventistMission.org weboldalon. Kattintsatok a „Resources”-re, majd a „Children’s Activities” -re.

Adománygyűjtő módszer
Ebben a negyedévben az ulánbátori (mongóliai) adventista iskolába járó gyerekeket fogjuk támogatni tankönyvekkel. Fénymásoljátok
vagy rajzoljátok le a missziós térképet. Készítsetek vagy vágjatok ki valahonnan könyvek képeit. Szombatonként, az adománygyűjtés idején,
ragasszatok fel egy-egy könyvet Mongólia területére. A negyedév végéig biztosan sok könyvet sikerül majd összegyűjtenetek.

Más jellegzetességek
• Az Adventista Misszió DVD-je ebben a negyedévben több
történetet is tartalmaz az Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni
Divízióból, amelyek között egy történet kimondottan a gyermekekhez szól.
• Díszítsétek ki a termet emberek és szép tájak képeivel, amelyeket különféle újságokból és turistalapokból vágtatok ki.
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Nyomtassátok ki az Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízió
zászlóit (online is megtaláljátok) és adjátok oda a gyerekeknek, hogy kifesthessék. Ezeket a zászlókat is felhasználhatjátok
a gyermekosztály termének kidíszítésére.
• Még több tevékenység, ételrecept, játék, kirakós, stb., található
a weboldalunkon: www.AdventistMission.org. Kattintsatok a
„Resources”-re, majd a „Children’s Activities”-re. Válasszátok
ki a jelenlegi negyedévet.
Köszönjük, hogy az Adventista Misszió segítségével igyekeztek a
szombatiskolába járó gyerekeket összekötni más, világszerte élő testvéreikkel.
Gina Wahlen

Támogatási lehetőségek
Ebben a negyedévben a tizenharmadik szombatiskolai adományainkkal a következő projekteket támogatjuk az Észak-Ázsiai –
Csendes-óceáni Divízióban:
• Négy tanterem és egy könyvtár felépítését a mongóliai adventista iskolánkban,
• Nemzetközi evangéliumi központ felépítését a Japánban letelepülők részére,
• Evangéliumi szabadidő-központ létrehozását a dél-koreai
fiatalok részére.
• Imaházak felépítését vagy házak megvételét gyülekezetek létesítése céljából Kína 16 nagy városában,
• Három hatásközpont létesítését Tajvanon,
• Gyermekek terve: könyveket könyvtár létesítéséhez a mongóliai adventista iskolában.
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1. PALACSINTA-GYÜLEKEZET
Bo Hwa
Minden egyik szombat reggel kezdődött, amikor egy kislány sírni
kezdett a szobájában.
„Miért sírsz Bo Hwa? Mi történt?”, kérdezte az anyukája, Shin néni.
„Szomorú vagyok”, válaszolta könnyek között Bo Hwa. „A szombat
olyan szomorú. Nem akarok imaházba menni! Nincsenek kortársaim.
Magányos vagyok.“
Shin néni észrevette, hogy a 15 éves kislánya egy ideje már nagyon
boldogtalan. Hét közben Bo Hwanak alkalma van barátkoznia az iskolában a többi gyerekkel, de szombatonként ő az egyetlen tizenéves lány
az imaházban.

A palacsinta-terv
Ekkor együtt imádkoztak s egy idő múlva Shin néninek támadt egy
ötlete. Hét közben, reggelente Shin néni mindig korán felkelt és kisütött úgy 2000 hoddeokot (hotteok), ami egyfajta koreai palacsintatészta
édes töltelékkel.
Majd fogta a palacsintákat és árulni kezdte őket a középiskolával
szemben. Shin néni egész nap árulta a palacsintákat az éhes gyerekeknek. De még ennél is jobb dolog jutott az eszébe – összebarátkozott
velük.
„Hogy vagytok ma?”, kérdezte őket. Ez volt az első alkalom, hogy
valaki kívülálló érdeklődést mutatott a fiatal vásárlók iránt. A fiatalok
lassan elkezdtek megbízni Shin néniben, és elbeszélgettek vele. Sok
gyermek problémás családból való. Sőt, voltak, akik teljesen egyedül
éltek.

Segíteni
Mivel a bizalom mélyült, Shin néni úgy döntött, hogy a barátságot a
következő szintre emeli. „Mit csinálsz szombat délután?”, kérdezte őket.
„Semmit”, hangzott a szokásos válasz.
„Eljönnél velem meglátogatni és felvidítani néhány idősebb embert?”, kérdezte néhányukat.
„Természetesen.”
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Shin néni ismert néhány olyan idős személyt, akik a közelben
laktak, akiknek nem volt családjuk, amely gondoskodott volna róluk.
Szombatonként tehát a Shin házaspár és a lányuk, Bo Hwa meg több új,
fiatal barátjuk, elmentek meglátogatni és felvidítani ezeket az idős embereket. Utána Shinék ezeket a fiatalokat meghívták a saját otthonukba.
Az házi csemege tetszett a diákoknak, akik nagyon otthonosan érezték
magukat. Úgy érezték, hogy a házaspár és a lányuk őszintén érdeklődik
irántuk. Bo Hwa pedig nagyon örült, hogy ennyi új barátja van.
A Shin család beszélt a fiataloknak Istenről. Megtanították őket
keresztény énekek éneklésére, tanulmányozták velük a Bibliát, és
imádkozni is megtanították őket. Hét közben, a palacsintaárulás mellett Shin néni meg is látogatta a diákokat. Amikor látta, hogy némelyik
fiatal nehéz időszakon megy keresztül, akkor meghívta őt az otthonukba, hogy lakjanak náluk.
Idővel persze a Shin család lakásában elfogyott a hely. Imádkoztak, s idővel Isten lehetővé tette a számukra, hogy átköltözzenek egy
nagyobb házba, hogy még több fiatalról gondoskodhassanak.

Gyülekezet alapítás
Bizonyos idő elteltével több olyan fiatal, aki a Shin családnál lakott,
Jézus mellett döntött, és kérte a keresztséget. Annyian voltak, hogy meg
is alapíthatták a gyülekezetett, a fiatalok gyülekezetét!
Ez után imaházra volt szükségük. Ezért is imádkoztak. Egyszer
Shin bácsi meglátott egy régi épületet, amely éppen eladó volt. Így
imádkozott: „Uram, add nekünk ezt a helyet, s mi ezt a házat olyan
hellyé tesszük, ahol a Te nevedet fogják dicsőíteni.”
Isten meghallgatta imájukat, úgy, hogy 5,000 $ (amerikai dollárért)
megvehették a házat. A fiatalok csoportja együtt dolgozott a tatarozáson és felújításon. Most egy prédikátorra van szükségük.
Habár Shin úr már 45 éves volt, de azt mondta a fiataloknak, hogy
kész érettük teológiát tanulni, ha ők is úgy akarják. Felvették Shin bácsit
a Sahmiok egyetemre, amely a Szöul melletti adventista egyetemi központban található. Shin bácsi, Bo Hwa és még három „örökbefogadott”
gyerek befejezte ezt az egyetemet, amelyet Shin néni pénzelt a palacsinta árulásából.
Amióta megalapították ezt a gyülekezetet, kb. 400 fiatal keresztelkedett meg. A gyülekezet tagjai evangelizációs programokat tartottak
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és bejárták vele Koreát, Kambodzsát, Hong-Kongot, a Fülöp-szigeteket
és Tajvant, közben több ezer ember életébe vittek változást. A tizenharmadik szombati adományaink támogatásával ezek a fiatalok nagyobb
imaházat kapnak, ahol majd felkészülhetnek az újabb missziós vállalkozásokra.

Néhány adat
• 1912-ben az Észak-ázsiai – Csendes-óceáni Divízióhoz tartozó országokban az egyházunknak 1400 tagja volt 26 gyülekezetben. Eddig 95 misszionárius szolgált Kínában, Japánban és
Korában.
• Ma már 650000 adventista hívő gyülekezik 6000 imaházban
és csoportban Kína, Japán, Mongólia és Dél-Korea szerte.
Észak-Koreáról nincsenek adataink. S habár az adventizmus
folyamatosan terjed, még így is csak minden 25000 lakósra jut
egy adventista hívő.

Aktivitás
Énekeljünk koreai nyelven
Engem szeret Jézusom
Je szu sza dang ha si mun
Ko ruk ha sin mar ilr sze
U di tu ren jak ha na
Je szu kvan sze man to da
Refrén
Nalr sza dang ha sim / 3x
Szon gjong e szu so ne

7

2. A FÁKLYAVIVŐK
Dél-Korea
Song bácsi
Song bácsi Szöulban, Dél-Korea fővárosában él. Mivel ilyen nagy
városban lakik, felmerült benne a kérdés, hogy mondhatná el az embereknek Jézus közeli eljövetelének örömüzenetét és taníthatná meg őket
arra, hogy felkészüljenek rá.
Erről gondolkodott, ezért imádkozott, közben arra a megállapításra jutott, hogy az embereknek ismerniük kell a szombat jelentőségét
ahhoz, hogy jobban felkészülhessenek Jézus eljövetelére. Szerette volna
elmondani az embereknek a hármas angyali üzenetet.
„Szeretném, ha az emberek látnák az igazságot, ezért úgy terveztem, hogy mindjárt észrevegyék, hogy a hármas angyali üzenet középpontjában a szombat igazsága áll”, meséli Song bácsi.

Jó ötlet
Song bácsinak nemsokára támadt egy jó ötlete. Felvette a kapcsolatot a reklámgyártó vállalatokkal, és elkészített egy hátizsákra illő reklámfeliratot. A kék alapú felirat sárga betűket tartalmazott. Koreai szavak voltak, amelyek lefordítva ezt jelentették: „Az Úr napja = szombat
= 7. nap”.
Az evangéliumhirdetésnek e különös fajtáján gondolkodva, Song
bácsinak két bibliai személy jutott az eszébe: 1) Jónás, akinek be kellett
járnia egy nagy várost, hirdetve az embereknek a megtérés szükségességét, és 2) Izrael fiai, akik néma tanúként járták körbe Jerikó várost.

Meglepő találkozás
Song bácsi ezt a reklámfeliratot viseli, amikor kerékpárral a várost
járja, vagy földalattival utazik, és amikor munkába megy. Akkor is magával viszi, amikor a parkban sétál.
„A reklámfelirat vonzza a figyelmet és az emberek sokszor hangosan elolvassák“, meséli Song bácsi. „Olykor több ember maga között
elkezd beszélgetni róla. A szombat egy fontos üzenet. Több féleképpen
hirdethetjük ezt az üzenetet, de én a magam módján teszem.”

8

Amikor elkezdte viselni ezt a reklámfeliratot, Song úr aggódott,
hogy az emberek talán majd megharagszanak rá, vagy azt fogják gondolni, hogy elítéli őket. Ehelyett azonban nagyon megörült, amikor látta, hogy az embereket érdekli az üzenet, amelyet a hátán hordoz.
„Egy alkalommal, amikor a földalattival akartam utazni, egy férfi
követett. Egyszerre hozzám lépett és így szólt: ’Én tudom, hogy ez igaz.
Van-e olyan egyház, amely megtartja a szombatnapot?’“
Néha a vasárnapot ünneplő személyek is elolvassák Song bácsi üzenetét: „Az Úr napja = Szombat = Hetedik nap”, és felkiáltanak: „Nem
is tudtam!”
Egyik szombat délután, a parkban sétálva, két házaspár lelkesen fogadta a reklámfelirat üzenetét: „De biztosan az adventista egyházhoz
tartozol”, mondták. „Rég óta nem voltunk az imaházban.” „Hol található?” „Már kerestük!”
A gyerekeknek is tetszik Song bácsi reklámfelirata. Szeretnek utána
menni, ameddig a szüleik megengedik nekik. Song bácsi néha megengedi nekik, hogy ők is feltegyék a reklámfeliratot. A gyerekek szeretik a
szombatos reklámot!

Az angyalok vannak vele
A felnőttekkel néha nehéz dolgozni. „Nincs elég bátorságom ahhoz, hogy egyedül hordozzam ezt a reklámfeliratot”, vallja Song bácsi.
„Vigyáznom kell, hogy viselkedem, mert fontos üzenetet hordozok. Az
elmémnek is nyugodtnak kell maradnia. Sokat imádkozom – s akkor
nyugalmat érzek, és betölt a Szentlélek. Tudom, hogy Isten angyalai velem vannak.”
Ma már mások is szeretnének ilyen reklámfeliratot viselni. Nemrég, Song bácsi gyülekezetének egyik véne megkérdezte, elkaphatná-e
a hátizsákra való reklámfelirat tervének másolatát? „Úgy éreztem, hogy
tennem kell valamit; muszáj hirdetnem az evangéliumot”, vallotta a
gyülekezeti vén. „Ekkor döntöttem a reklámfelirat mellett.” Azóta már
az ő reklámfelirata is sokak figyelmét magára vonta.
„Nagyon boldog vagyok”, újságolja Song bácsi. „Keresem az elveszett juhokat. Az én stratégiám: Egyetlen tekintet, s a reklámfelirat
szövege örökre megmarad az ember elméjében. Amikor az emberek
még más információkat is kérnek, akkor mindig adok nekik valamilyen
könyvet. Ez még csak a kezdet – ki tudja, milyen eredményei lesznek?”
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Aktivitás
Kérdések és kézimunka
• Jónak tartod-e Song bácsi ötletét? Miért igen, vagy miért nem?
• Miért éppen a gyerekek kedvelik a legjobban a szombatos
feliratot?
• Ha ti is viselnétek valamilyen reklámfeliratot a táskátokon,
akkor az hogyan nézne ki, és mit tartalmazna?
• Készítsetek saját reklámfeliratot. Fogjatok egy füzetlapot és
függőlegesen hajtsátok félbe. Vágjátok ketté, ott, ahol félbehajtottátok. Sok féle színt és alakzatot használva, készítsetek
saját reklámfeliratot valamilyen fontos üzenettel, amelyről úgy
gondoljátok, hogy az embereknek hallaniuk kell. Ügyeljetek,
hogy csak néhány szóból álljon és nagy, jól látható betűkkel
legyen kiírva.

3. BINDERJA ÖRÖME
Mongólia
Binderja a gyülekezeti padban ült és az énekeskönyvből énekelve
várta, hogy édesanyja felmossa a padlót. Binderja anyukája takarítja ugyanis a gyülekezetet. Azt mondja, hogy ezzel is Istennek szolgál.
Binderja sokszor segít az anyukájának a takarításban, amikor éppen
nincs órája az iskolában. „Szívesen segítek édesanyámnak a gyülekezet
takarításában”, vallja Binderja. „Így köszönöm meg Istennek, hogy az
életem Ura.”

Binderja új barátja
Amikor Binderja családja a fővárosba, Ulánbátorba költözött, ott
megismerkedett egy Anodzsin nevű kislánnyal. A két kislány összebarátkozott, majd Anodzsin meghívta Binderját az adventista imaházba.
„Én még soha azelőtt nem voltam keresztény templomban”, mesélte
Binderja. „Ám tetszett az istentisztelet. Különösen azt szerettem, amikor Jézusról énekeltünk. Nagyon igyekeztem megtanulni ezeket az énekeket, hogy otthon édesanyámnak is elénekelhessem őket. Akkoriban
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még nem tudtam, ki is az Isten, de az énekek nagyon lelkesítettek, ezért
újra és újra énekelni akartam őket.”

Apa meglepetése
Binderja édesapja akkoriban napokon át távol volt a munkája miatt. Amikor egyszer hazajött, Binderja elújságolta neki, hogy az egyik
barátnőjével együtt keresztény templomba jár. Nagyon megörült ennek
a hírnek és megkérdezte Binderját, vajon ő is elmehetne velük? A kislány meglepődött, de nagyon boldog volt!
„Édesanyámat is meghívtam az imaházba, de mivel ő nagyothalló,
szégyellt velünk jönni. Gondolta, hogy az emberek nem fogadják majd
jól, mivel nem hall rendesen. De apa és én minden este imádkoztunk
érte, amíg anya is el nem döntötte, hogy velünk jön.”
Ezért a kislány minden alkalommal meghívta az anyukáját, hogy
csatlakozzon hozzá és az apukához; az anyukája azonban nagyon szégyellős volt. Ekkor a gyülekezet hívei meglátogatták őket az otthonukban. Ők is meghívták Binderja anyukáját, aki még mindig nem tudott
elhatározásra jutni.

Apa betegsége
Egyszer Binderja apukája nagyon beteg lett. Az orvosok nem voltak
benne biztosak, hogy életben marad. Az édesanya ekkor belátta, hogy
még imádkozni sem tud az apukáért. Elkezdett járni az imaházba, és azt
tapasztalta, hogy a hívők nagyon kedvesek, szeretetteljesek. Mindnyájan együtt imádkoztak Binderja édesapjáért. Az anyuka átadta a szívét
Istennek.
Bizonyos idő múlva Binderja édesapja jobban lett. Ma az egész család együtt magasztalja Istent.

Beszélni Isten szeretetéről
„Nagyon örülök annak, hogy a barátnőm meghívott az imaházba,
mert így, a szüleimmel együtt, megtaláltuk a Jézusban való örömet. Apa
meghívja az embereket az imaházba – azokat, akikkel az autóbuszon,
az üzletben vagy másutt megismerkedik. Én is meghívom a barátaimat
az imaházba, habár eddig még senki sem jött el velem. Némelyikük azt
mondja, hogy a kereszténység idegen vallás. Én azonban továbbra is hí-
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vogatom őket, és beszélek nekik Istenről. Tudom, hogy lesznek köztük
olyanok, akik egy nap majd mégiscsak elfogadják Istent.”
A mongóliai adventista iskola a tizenharmadik szombati adományaink segítségével feltölti majd könyvekkel az iskolakönyvtárat. Az iskolánknak köszönhetően sok gyerek és szülő ismerkedik meg Istennel.
Kérünk benneteket, ne felejtsétek el elhozni a tizenharmadik szombati
adományaitokat. Köszönjük!

Missziós sarok
• Az első adventista misszionáriusok 1926-ban kezdtek el dolgozni Mongóliában. Mivel néhány évvel később fejlődésnek
indult a kommunizmus, ez jócskán akadályozta a munkájukat.
• 1991-ben a misszionáriusok ismét megérkeztek Mongóliába,
majd két évvel később megkeresztelkedtek az első adventista
hívők. Ma 1600 adventista gyülekezik 10 imaházban és csoportban, Mongólia szerte. A hívők több mint fele fiatal.
• Néhány évvel ezelőtt, a 13. szombati adományaink támogatásával imaházépületet biztosítottak a hívők néhány nagyobb
közössége számára, illetve kibővítették a meglévőket, hogy a
hívők csoportja növekedhessen.

Aktivitás
Tanuljunk mongol nyelven
Íme, néhány mongol szó és kifejezés. A hangsúlyos
szótagokat nagybetűkkel írtuk.
Kifejezés
Kiejtés
Áldott szombatot
sa-ba-TIN mind
Szervusz
szá-no
Köszönöm
baj-ER-la
Kérem
dzu-GER
Igen		
tim
Nem
u-GVI
Viszontlátásra
baj-ER-te
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4. ISTENNEK ÉNEKELNI
Mongólia
Hongra
„Hongra”, szólt gyengéden a nagyanya, „a zene, amit te hallgatsz,
nem tesz jót a gyerekeknek. A dobszó túl erős, a szövege meg rossz
ötleteket sugall”.
Hongra ekkor még csak öt éves volt. A szüleivel és a nagyanyjával
együtt ő is Mongóliában él. Szereti a zenét, és a rádióban felfedezte a
rockzenét. Táncolni kezdett a zenére, és nemsokára a slágerek szövegeit
is megtanulta. Nagyon rossz üzenetet továbbító dalok is voltak köztük,
s ez nagyobb aggasztotta a nagyanyát.
„De én nagyon szeretem a zenét”, válaszolta.

Meghívás egy új világba
„Akkor gyere el velem az imaházba”, hívta a nagyanya az unokáját.
„Ott csodálatos énekeket fogsz hallani, amelyek szép dolgokkal töltik
meg a szívedet.” Hongra még soha nem járt keresztény imaházban, de
beleegyezett, hogy elmenjen a nagyanyával.
„Amikor beléptem az imaházba, hallottam, hogy az emberek Istent
magasztaló éneket énekelnek”, meséli Hongra. „Tetszettek az énekek!
Mivel egyik éneket sem ismertem, kissé kellemetlenül éreztem magam.
Amikor azonban én is megtanultam az énekeket, lelkesen csatlakoztam
a gyerekekhez. Minden szombaton ott akartam lenni az imaházban. Ez
úgy tűnt fel előttem, mint egy teljes új élet, vagy életmód.”
A nagyanya és én a város legnagyobb imaházába járunk. Itt sok
velem egyidős gyerek van, de újak is jönnek. Ezért nagyon kellemesen
érzem magam. Szeretek a gyülekezetben és úgy érzem, hogy ez egy csodálatos világ.”
Hongra szülei nem járnak imaházba, de boldogok, hogy a lányuk
eljár oda a nagyanyával. Néha mindnyájan együtt hallgatják otthon,
amikor Hongra felolvas nekik a Bibliából. Ennek ő nagyon örül.

Fontos lecke
„Én már öt éve járok az imaházba”, meséli Hongra. „Úgy érzem,
hogy Isten valóban megváltoztatta az életemet. Rájöttem, hogy a zene,
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amit valaha hallgattam, nem jó, és hogy Isten felemelőbb zenét kínál
nekünk.
Emellett még megbocsátani is megtanultam. Amikor egyszer az
öcském eltörte a legkedvesebb csészémet, dúlt benne a düh, de imádkoztam, kérve Istent, hogy meg tudjak bocsátani, és Ő elvette tőlem
a haragot. A szüleim lelkesen figyelték, hogy habár haragudtam, nem
adtam helyet a gyűlöletnek. Isten segített, hogy kedves maradhassak.
Az öcsi még túl kicsi ahhoz, hogy eljárjon velem az imaházba. Ezért
én mesélek neki bibliai történeteket, és énekelek neki azokból az énekekből, amelyeket a gyermek-szombatiskolában tanultam. Szeretném,
hogy Ő is megismerje Istent, habár ő még nem tud nyugodtan ülni és
rám figyelni.”

Istent dicsőíteni
„Isten a zenét használta fel arra, hogy változást vigyen az életembe. Megtanított arra, hogy az Ő énekei sokkal jobbak a világi zenénél.
Örökre Istennek akarok énekelni. Ő örül a hálaénekeinknek, ha azokat
őszinte szívből énekeljük az Ő dicsőségére.”
Kisfiúk és kislányok, mi is magasztalhatjuk Istent az énekeinkkel, a
bizonyságtevésünkkel és a szombat reggeli missziós adományainkkal.
Ti hogyan fogjátok dicsőíteni Istent a mai naponta?

Missziós sarok
• Mongóliában 1600 adventista keresztény él. Néhány gyülekezet hagyományos imaházakban gyülekezik, mások bérelt
helyiségekben és épületekben. De bárhol gyülekeznek is, Isten
velük van.
• A mongóliai hívők többsége fiatal. Sokan a főváros valamelyik
egyetemére járnak.
• Az ottani egyházunk szükséglete az, hogy a fiatalokat kiképezze vezetőknek. A 13. szombati adományaink egy részéből
tantermekkel és könyvtárral fogják kibővíteni a mongóliai
adventista iskolánkat.
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Aktivitás
Tanuljunk mongolul, 2. rész
A hangsúlyos szótagokat nagybetűkkel írtuk.
Kifejezés
Kiejtés
egy
nig
kettő
ho-JER
három
gor-O
négy
DO-ru
öt
tao
hat
dzor-GA
hét
do-LA
nyolc
nem
kilenc
jusz
tíz
a-RAO

5. ÉLETLECKE
Mongólia
Moki most nyolc éves, és harmadikos. Édesanyja kiskora óta beszél
neki Istenről. „Örülök, hogy megismertem Istent”, vallja Moki. „Mongóliában sok gyerek nem is tudja ki az Isten.”

Moki új iskolája
Amikor Moki iskolakötelessé vált, azt hitte, hogy a bátyja iskolájába
fog járni. Kicsit félt is, hogy majd sok ismeretlen gyerekkel fog iskolába
járni.
S akkor az egyik szombaton a prédikátor bácsi egy új iskoláról, az
adventista iskoláról beszélt a hívőknek. Moki persze nem értette meg
igazán, mit is jelent az, hogy adventista iskola.
Az istentisztelet után az anyukája érdeklődött a prédikátornál az
adventista iskola után. A prédikátor elmondta, hogy az adventista egyház saját iskolát nyit. „De ott ők majd keresztény szemszögből fognak
tanulni. Bibliát tanulmányoznak és Istenről tanulnak. A diákok nem
fognak versenyezni egymással, hanem kedvesek lesznek egymáshoz, és
segítenek egymásnak. Mivel a tanítók is adventista keresztények, nem
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fogják olyan dolgokra tanítani a gyerekeket, amelyekben mi keresztények nem hiszünk.”
„És hol van ez az új iskola?”, érdeklődött tovább Moki anyukája.
„Éppen itt, az imaház keretében lesz megszervezve”, újságolta a prédikátor. „Amíg nem találunk megfelelő épületet az iskolánk számára, az
imaház helyiségeit fogjuk használni.”
Moki anyukája elmosolyodott, és a fiú ebből megértette, hogy az
anyukája azon gondolkodik, hogy ebbe az új, egyházi iskolába küldje őt.
Az anyuka éppen ezt is tette, és Moki most nagyon boldog.

Legyőzni a szégyellőséget
„Én korábban nagyon szégyellős voltam, és nem szerettem beszélgetni az emberekkel”, vallja Moki. „A tanítóim azonban arra bátorítanak, hogy én is beszéljek az órákon. Remélem, hogy hamarosan arra
is lesz bátorságom, hogy megszólítsam a szomszédgyerekeket. Ugyanis
beszélni akarok nekik Jézusról, és szeretném meghívni őket a szombat
iskolába. A szünidő alatt, amikor együtt voltunk, az unokatestvéreimnek már beszéltem Jézusról.”

Fontos lecke
Moki sokkal többet megtanult Istenről, amióta az adventista iskolába jár. Megtanulta, hogy bármi aggasztja is, mindent elmondhat Istennek. Édesapjáért is imádkozik, aki még nem jár imaházba a családdal.
„Tudom, hogy az imáim majd megváltoztatják édesapámat”, mondja a
fiú.
„De az egészben az a legjobb, hogy az adventista iskolában, biztonságban érzem magamat. A tanító nénim nagyon kedves, és segít a
leckék megírásánál. És a többi gyerek is, mind nagyon kedves. Remélem, hogy Mongóliában még több iskolát nyitnak majd, hogy még több
gyerek megtanulja szeretni Jézust.”
Kedves gyerekek, a missziós adományaink sokban hozzájárulnak
ahhoz, hogy Mongóliában sok gyerek és felnőtt megismerje Jézust. Tegyünk mi is értük valamit, azáltal, hogy hetente elhozzuk missziós adományainkat. Egy nap majd, amikor Jézus felvisz bennünket a mennybe,
ott olyan gyerekekkel fogunk találkozni, akik a mi missziós adományainknak köszönhetően ismerték meg Istent.
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Missziós sarok
• A mongol lakósság nagy része vagy buddhista, vagy vallás
nélküli. A buddhisták nem imádják a különféle isteneket, de
gyakran elmennek Buddha templomába és meghajolnak előtte. Abban hisznek, hogy ha jóemberként élnek, akkor, miután
meghalnak, ismét megszülethetnek, jobb körülmények között.
• A keresztények abban hisznek, hogy Jézus tökéletes életet
élt, és ha keresztényként Őt követjük, akkor örök életet
nyerhetünk az Ő segítségével. A buddhisták viszont azt hiszik,
hogy az engedelmes élettel szolgálhatnak rá egy másik, jobb
életformára.

Aktivitás
Énekeljünk mongol nyelven
Engem szeret Jézusom (Znam da Isus voli me)
1) je-szusz na-dat har-ta-da
bi-bis na-dat hil-szen-de
ja-hong ho-dut tu nis-te
je-szusz hus-te bit-hus-kvi
Refrén:
ta-na dat har-ta / 3x
ges bi-bis hil-szen-de
2) me-ni ge-mik o-csal-szag
je-szusz na-dat har-ta-da
mung-hin sze hong a-ran-da
je-szusz na-meg a-rok-na

6. AZ ISKOLA A MISSZIÓSTERÜLETÜNK
Japán
Kennek hívnak. A szüleim a Fülöp-szigetekről érkeztek ide, Japánba, de én és a testvéreim, Márk és Cayce (e: Kejszi), már Japánban születtünk, ahol édesapánk dolgozik, egy bankban.
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Kihívások és áldások
Tokióban élünk, a világ legnagyobb városában. (Mutassátok meg
Tokiót a térképen.) Az otthonunk közelében nincs adventista iskola,
ezért mi egy állami iskolába járunk. És minden állami iskolában szombaton is van tanítás.
Nekünk azonban megengedték, hogy helyette a szombatiskolába
járjunk. A szombatiskolai tanító nénink aláírja a papírt, hogy szombat
reggel jelen voltunk a szombatiskolában és megtanultuk a szombati leckét, ezért szombaton nem kell iskolába mennünk.
De ha majd hetedikesek leszünk, nem tehetnek velünk kivételt. Az
egyetlen, amit majd tehetünk, hogy adventista iskolába iratkozunk. De
adventista iskola még nincs a közelben.

Szombati áldások
Szeretjük a szombatot és örülünk a szombatiskolának meg a délutáni ifjúsági órának.
Miért különös számunkra a szombat? Először is azért, mert nem
kell a házi feladatra gondolnunk, és jobban összpontosíthatunk arra,
hogy a szombatot Istennel és a családunkkal töltsük. Másodszor pedig
azért, mert csak szombaton találkozhatunk az adventista barátainkkal.
Mivel különböző iskolákba járunk, csak szombatonként látjuk egymást.
Ezért a szombat még jelentősebb a számunkra.

Hitbeli kihívás
Iskolánkban, valószínűleg, mi vagyunk az egyedüli adventisták és
keresztények. A napokat és hónapokat nem keresztény osztálytársak és
tanárok között töltjük. Az osztálytársaink nem értik a mi vallásunkat,
és néha nehéz nekik megmagyarázni, miért is szeretjük Istent, akit nem
látunk.
Tudjuk, hogy Isten teremtette a mennyet és a Földet és hogy bennünket a maga képmására alkotott. Az iskolában azonban a tanáraink
az evolúcióra tanítanak bennünket. Az ismereteinket nem tudjuk mindig igazságként bemutatni a barátainknak, mert ők nem ismerik az
igazságot.
Otthon beszélgettünk arról, hogyan tehetünk bizonyságot, és eldöntöttük, hogy a tanárainknak és a diáktársainknak könyveket, folyóiratokat fogunk ajándékozni. Ez azonban nem olcsó.
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Isten utat nyit
S akkor tavaly a nyári tanfolyamon, japán nyelvű Bibliákat kaptunk,
amelyeket szabad volt elosztogatnunk a barátainknak. A testvéreim és
én, tíz Bibliát és Jézushoz vezető út című könyvet vittünk magunkkal,
hogy azokat a tanárainknak és a barátainknak ajándékozzuk, hogy ők
is olvashassanak Istenről, aki megteremtett, és aki szeret bennünket.
A húgom az egyik Bibliát a Mauko nevű barátnőjének ajándékozta.
Mauko ugyanis elmondta neki, hogy volt egyszer egy keresztény gyülekezetben, és ott hallott valamit Jézusról. Megörült a Bibliának, és el
akarja olvasni.
Az öcsém, Márk, magával viszi az iskolába a Bibliáját, és miután elkészült a feladatokkal, neki fog olvasni. A tanítónő ezt észrevette és rájött, hogy mennyit jelent Márknak a Biblia. S amikor egyszer pénteken
Márk véletlenül az iskolában felejtette a Bibliáját, a tanító néni felhívott
bennünket, hogy megmondja, hol van Márk Bibliája.
Már megajándékozta a tanító nénit egy japán nyelvű Bibliával, és
gyakran megkérdezi tőle, hogy olvassa-e a Bibliát? Biztos akar lenni abban, hogy a tanító nénije megismerte Istent.

Az elveszett riasztó
Márk még csak 8 éves, de valóban jó bizonyságtevő!
Az iskolában mindenkinek van elemes riasztója, amelyet minden
gyerek a nyakában visel. Ha valamelyik diák úgy érzi, hogy veszélyben
van, szabadon aktiválhatja, és hívhatja a segítséget.
Egyik nap Márk elvesztette a riasztóját, a tanító néni meg aggódni
kezdett Márk biztonságáért. A fiú ekkor elővette a Bibliáját és elmondta
a tanító néninek, hogy majd Isten fog rá vigyázni. A tanító néni elmosolyodott és arra bíztatta őt, hogy tartsa magánál a Bibliát, amíg nem
kap egy új riasztót.

Alkalom a bizonyságtevésre
Néha azt kérdezik tőlünk az osztálytársaink, hogy miért nem imádjuk az ő isteneiket, és miért nem jövünk szombaton iskolába. Ilyenkor
kihasználjuk az alkalmat, hogy bizonyságot tegyünk nekik Istenről, és
az isteni gondviselésről.
A japánok nem keresztények, és valóban kevés ott a keresztény.
Imádkozzatok azért, hogy Isten használja fel az adományainkat arra,
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hogy olyan embereknek, akik még nem ismerik, az Ő szeretetéről beszélhessünk.

Információs sarok:
• Japán a Csendes-óceán északi részében fekszik, az orosz partok és a koreai félszigettől keletre. Japán területe 377,944 km²,
és a néhány fősziget mellett még vagy 6000 kisebb-nagyobb
szigetből áll.
• Japán fővárosa Tokió, ahol 37 millió ember él, s ezzel a világ
legnagyobb városának számít.
• Japánban 50000 olyan ember él, aki már betöltötte a100.
életévét.
• Japánban több házi kedvenc van a családokban, mint gyermek.

Aktivitás
Tanuljunk japánul
Kifejezések
Köszöntünk
Szervusz
Jó reggelt
Kérem önt
Köszönöm
Kérem
Igen
Nem
Viszontlátásra
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Kiejtés
O-ko-szo
ko-NI-csi-va
o-HA-jo go-ZAJ-masz
DO-zo
a-ri-GA-to
DO-i-ta-si-ma-si-te
HAJ
I-je
sza-jo-NA-ra

7. HELIO KUTAT
Japán
Helio
Úgy 100 évvel ezelőtt, a japánok elkezdtek Dél-Amerikába költözni,
a jobb élet reményében. Ők ott is maradtak Dél-Amerikában, sőt az évek
folyamán egyre többen voltak. Ma már sok japán-brazil, japán-ekvátori,
stb. él Dél-Amerikában. Vannak, akik visszajönnek Japánba, az őshazájukba. Helio is egy ilyen dél-amerikai emigráns. Íme Helio története.

Helio kutat
Édesapám Japánból érkezett Brazíliába. Buddhista volt. Édesanyám
ősei is japán származásúak, de ő már Brazíliában született, a szülei római katolikusok voltak, és édesanyámat is ebben a vallásban nevelték.
Én tehát egy keresztény-buddhista családban születtem. 14 éves
voltam, amikor édesapám tüdőbajt kapott. Nagyon szeretett volna
meggyógyulni, ezért naponta imádkozott. Mégis meghalt.
Órás volt, s miután meghalt, én átvettem a kis üzlet vezetését. Súlyosan érintett édesapám halála, de még nagyobb terhet jelentett a család eltartásának felelőssége. Olvasgattam a Bibliát és ráakadtam a ma is
kedvenc bibliaversemre, amely Jézus kijelentése a János 14,6-ban: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem
ha én általam”. Sokat gondolkodtam ezen a szövegen.
Keményen dolgoztam, mindig nagyon fáradt voltam, de nem adhattam fel, mert a családot etetni kellett. Évekig így éltem. Úgy 12 ével
az édesapám halála után, elhatároztam, hogy visszamegyek Japánba.
Gondoltam, ott majd jobbra fordul a sorsunk, de csak rosszabb lett!
Nagyon kezdett fájni a hátam, sok orvosnál jártam, remélve, hogy majd
valaki segíteni fog. De úgy látszott, hogy senki sem tud kigyógyítani.

Új irány
Nagyon elszomorodtam, s nem tudtam mit kezdjek az életemmel.
Akkor egyik nap a gyárban, ahol dolgoztam, megismerkedtem egy
Silvio nevű emberrel. Első látásra nagyon kedvesnek tűnt és mindig
vidám volt, habár gyakran voltak fájdalmai az átélt balesete miatt. Én
tudtam mit érez, és szinte csodáltam Silviót, aki a fájdalmai ellenére is
boldognak látszott.
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Akkoriban a Japán spiritiszták „Mahikari” csoportjához tartoztam.
Mi az „univerzum istenében” és a „Föld istenében” hittünk. De amikor csak meghajoltam a bálványok előtt, mindig a János 14,6 jutott az
eszembe, miközben eltöprengtem, hol is lehet az a Jézus Krisztus.
Silvio adventista keresztény volt, s az első találkozásunk után pár
hónapra rá meghívott engemet az adventista imaházba. Jó barátok
lettünk, és Silvio beszélt nekem Jézus Krisztusról meg arról, hogyan
változtathatja meg az életünket. A csodálatos dolgok miatt, amelyeket
Silvio mesélt nekem, felébredt bennem a vágy, hogy jobban megismerjem az adventistákat. Rendszeresen eljártam Silvióval szombatonként a
gyülekezetbe, és elkezdtem tanulmányozni a Bibliát a gyülekezet pásztorával. Nem sokkal később meg is keresztelkedtem. Nagyon örülök,
hogy megismerkedhettem Silvióval, és hogy ő nem csak beszélt nekem
Jézusról, hanem meg is hívott az adventista imaházba.
Van sok olyan dél-amerikai japán ember, aki a jobb megélhetés miatt velem együtt hazatért Japánba. Nekik hallaniuk kell Jézusról, ahogy
nekem is szükségem volt rá. Igyekszünk megtalálni ezeket az embereket és meghívni az imaházunkba, ahol már sok dél-amerikai japán van.
A tizenharmadik szombati adományaink segítségével éppen egy ilyen
nemzetközi evangéliumi központot fogunk majd létesíteni. Köszönjük
az adományaitokat és imatámogatásaitokat.

Missziós sarok
• Japán a divízió egyik legnehezebb helye a bizonyságtevéshez.
A japánok kultúrája elcsüggeszti a misszionáriusokat abban,
hogy bizonyságot tegyenek a hitükről.
• A japánok nagyon hagyományőrzőek, és kötelességüknek
tarják a régi hagyományos ünnepek megtartását, az ősök imádását is beleértve. Ám ezt nem meggyőződésből teszik, tehát
nem igazán vallásosak. Japánban, 100 ember közül csak 4 a
keresztény, és minden 8361 emberre jut egy adventista.
• Nézzétek meg a japán adventistákról szóló videót a www.subotnaskola.org weboldalon.
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8. ÉS A BÁLVÁNYOK?
Ah Tan 10 éves. Dél-Kínában él. (Mutasd meg a térképen Kína déli
részét.) nagyon szeret rajzolni. Azelőtt a barátait és a szüleit rajzolgatta,
most Jézus-képeket készít.

Guan Jin bálvány
Úgy nézett ki, hogy Ah Tan családjában mindenki beteg. Apának
veseköve volta, anyát gyakran rosszullét fogta el és forgott vele a világ. S
amikor Ah Tan nagyon belázasodott, anya elvezette őt az orvoshoz. De
nálunk, az orvosnál minden alkalommal egy napszámot kell fizetniük.
Ah Tan családjának volt egy bálványszobra, amelyet Guan Jinnek
hívtak. Ah Tan más istenséget nem is ismert. A család ajándékokat tett
a bálványszobor elé és jobb egészséget kért tőle. Ám továbbra is betegeskedtek.
Akkoriban történt, hogy Ah Tan anyukája a küszöbön egy traktatust talált. Felvette és elolvasta. Jézusról volt szó benne. Megtudta belőle, hogy Jézus hatalmas, gyengéd, szeretettel teljes Isten, és az egyedüli
igaz Isten.
Édesanya erről elbeszélgetett a lányával. Ah Tan még sohasem
hallott Jézusról. Nem értette meg, hogyan lehet Isten gyengéd és
szeretettel teljes. Az anyukában felmerült a kérdés, hogy Guan Jin
méltó-e az imádatukra. Úgy tűnt, hiába imádkoznak hozzá, csak nem
jön tőle gyógyulás a családtagok számára. Jézus talán hatalmasabb
Guan Jinnél.

Jézus megismerése
Anya úgy döntött, hogy érdeklődni fog Jézus felől. Apával is elbeszélgetett erről az új Istenről, és ő is megkérte rá az anyukát, igyekezzen
többet megtudni Jézusról.
Ah Tanék szomszédasszonya keresztény volt, ezért a kislány édesanyja először őt kérdezte meg. A szomszédasszony meghívta Ah Tan
anyukáját, menjen el vele szombaton az Isten házába. Az anya boldogan
elfogadta a meghívást.
Elment a szomszédasszonyával az egyszerű adventista imaházba. A
prédikáció hallgatása közben rosszul lett. Felkelt és kiment. Valahogy
sikerült neki hazamennie. Otthon már jobban érezte magát. A követ-

23

kező héten megint elment a szomszédasszonyával az imaházba, ahol
ismét rosszul lett. Amint kilépett az imaházból, mindjárt jobban érezte
magát. Ez jó néhányszor megtörtént vele.
Ah Tan anyukája azonban nem adta fel olyan könnyen. Még többet akart tudni Istenről. Nemsokára megtudta, hogy a sátán betegítette
meg, mert nem akarta, hogy megismerje Istent. A kislány anyukája úgy
döntött, hogy keresztény lesz.
Apa is elkezdett járni az imaházba. Amikor a hívők tudomást szereztek a család egészségügyi gondjairól, együtt imádkoztak értük. Ezek
után a szülők nem éreztek többé gyengeséget és fájdalmat. Ah Tan akkor még nem járt az imaházba, de már ő sem volt többé lázas.

Mi legyen a bálványszoborral?
Anya meg akart keresztelkedni, de előbb meg kellett szabadulnia a
Guan Jin nevű bálványától. Amikor Ah Tan ezt meghallotta, felkiáltott:
„Ne. Anya, nem teheted tönkre! Olyan drága! Nem tudnánk inkább
eladni?”
„Ha nem semmisítjük meg”, magyarázta neki az anyukája, „akkor
nem várhatjuk el Jézustól, hogy meghallgassa az imáinkat. Már tudjuk,
hogy Guan Jin tehetetlen”. Ah Tan elgondolkodott a dolgon, majd ő is
egyetértett azzal, hogy a szobrot összetörjék. Ő is végignézte, amikor
anya és apa összetörte a bálványszobrot és a szemétbe vetette.

Ah Tan Jézust szereti
Ah Tan is meg akart keresztelkedni, de az egyházvezetők elmondták neki, hogy a kínai hatóságok nem szeretik, amikor gyerekeket keresztelnek. Csalódva, de folytatta a szüleivel a Biblia tanulmányozását.
Néhány hónappal ezelőtt a hívők lementek az egyik falusi tóhoz. Ah
Tan itt megkeresztelkedett. Az állami rendeletek miatt nem mondta el
az osztálytársainak, hogy megkeresztelték.
Ah Tan boldog, hogy Jézus a barátja. Minden gyermeket arra bátorít, hogy szeresse az élő Istent, és bízzon Benne, nehogy a sátán téves
útra vezesse őket.
Imádkozzunk a sok ezer kínai gyerekért, akinek még meg kell
ismernie Istent. És ne feledjük el elhozni a missziós adományainkat,
amely segítségével majd még több gyerek megszereti Jézust. (Imádkozzatok.)
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Néhány adat
• Kínában 1,4 milliárd ember él, azaz a világon átlagban minden
ötödik ember Kínában él. A világ legnépesebb országának számít. Kínában alig 400.000 ember adventista, azaz csak minden
3400 lakósra jut egy adventista hívő.
• Kína hagyományos vallásai a konfucianizmus, taoizmus és a
buddhizmus. Az emberek gyakran mindhármat gyakorolták.
1949-ben a kínai kommunista hatalom véget vetett a szervezett
vallásgyakorlásnak.
• Kínában kevés keresztény él, és a szigorú kommunista rezsim
idején a vallásuk miatt sokan börtönbe kerültek.

Aktivitás
Énekeljünk kínai nyelven
Engem szeret Jézusom (Znam da Isus voli me)
Jej-szu ej vav vav jur dov
In jo seng jing gov szu vav
Joj si-ov hej tong ta mu jung
Ta mun ru-en ro ju gung csi-ung.
Refren:
Ju jej su aj vav / 3x
Jo seng jing gov szu vav.

9. KITARTANI JÉZUSÉRT
Lin Kínában él. 11 éves és ötödikes. Nagykorában tanítónő szeretne
lenni. A kishúgát, Csít már megtanította olvasni.
Lin szeretne más országokba utazni és ott szombatonként részt
venni az istentiszteleteken, de ez egyelőre lehetetlen.

Bizonyságtevés
A Kínai gyerekek nehezen tudnak bizonyságot tenni Jézusról és a
hitükről. Sok szülő nem akarja, hogy a gyermeke keresztény legyen Lin
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azonban megtanulta a csendes bizonyságtevést a Jézus iránt érzett szeretetéről.
Egyszer ellenőrzőt írtak valamiből. Néhány osztálytársa nyakláncot
viselt kis bálvánnyal. Az ellenőrző alatt meg-megérintették a kis bálványt. Ők így imádták az istenüket és kérték meg arra, hogy segítsen
nekik jól megírni az ellenőrzőt.
Egyik osztálytársnője megkérdezte, hogy Lin miért nem visel kis
bálványt. Lin elmagyarázta neki, hogy ő nem imád bálványokat. „Akkor kit imádsz?”, kérdezte az osztálytársnője. Lin elmondta neki, hogy ő
keresztény, hogy az élő Istent imádja, az ég és a föld Teremtőjét.
Lin azt is elmondta neki, hogy mindent Isten teremtett – a világot, a
csillagokat, a növényeket, a tengert és az állatokat. Elmondta még neki,
hogy Jézus az Isten Fia, aki eljött a Földre, hogy az embereknek bemutassa, milyen az Isten, és hogy mindenkit szeret. „Ő élő Isten”, mondta
Lin. „Hallja az imáinkat és válaszol rájuk, mert gondja van ránk.”

A biológia tanár
Néhány nappal később Lin biológia tanárnője megkérdezte a gyerekeket, hogy ki hisz Istenben. Lin és még egy osztálytársa felállt. A biológia tanár ekkor így szólt az osztályhoz: „Nincs szükségünk istenekre;
van evolúciónk!”
A tanítás után Lin néhány osztálytársnője megkérdezte tőle, hogy
miért állt fel? „Nézzetek körül”, kezdte Lin a magyarázást. „Hogyan jöhetett létre tiszta véletlenből ennyi virág, madár és minden féle? Isten
teremtette a világot és semmit se bízott a véletlenre.” Majd elmesélte
az osztálytársnőinek, hogyan teremtette meg Isten Ádámot és Évát, és
helyezte el őket a csodálatos Éden-kertbe. Isten megmondta Ádámnak
és Évának, hogy ne egyenek a tiltott gyümölcsből, de ők nem hallgattak
rá. Ettől kezdve a napjainkig létezik a bűn és a halál.
Lin jó misszionárius. Ő nem fél kiállni a hite mellett. És nem panaszkodik, amikor valaki kicsúfolja. Reméli, hogy más gyerekek is
megkívánják megismerni Istent, mivel ő megtartja a hitet. Akkor bemutathatná nekik a legjobb Barátját.
Ebben a negyedévben, a tizenharmadik szombati adományainkkal Kína szerte 16 lakást fogunk megvenni olyan helyeken, ahol még
nincsenek adventista hívők. Ezek a lakások házi-gyülekezetek lesznek,
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ahol majd az új adventista testvérek istentiszteletekre gyülekezhetnek.
Köszönjük, hogy adományaitokkal támogatjátok kínai hittestvéreiteket.

Néhány adat
• Kínában 1,4 milliárd ember él, azaz a világon átlagban minden
ötödik ember Kínában él. A világ legnépesebb országának számít. Kínában alig 400.000 ember adventista, azaz csak minden
3400 lakósra jut egy adventista hívő.
• Kína hagyományos vallásai a konfucianizmus, taoizmus és a
buddhizmus. Az emberek gyakran mindhármat gyakorolták.
1949-ben a kínai kommunista hatalom véget vetett a szervezett vallásgyakorlásnak.
• Kínában kevés keresztény él, és a szigorú kommunista rezsim
idején a vallásuk miatt sokan börtönbe kerültek.

10. MENNYEI TALÁLKOZÁS
Kína
Tangné és Zang úr
Tangné és a 6 éves fia útban voltak a piac felé. Gyakran jártak piacra, a kisfia nagyon is szerette nézegetni a különféle főzelékféléket, és
szemlélni, ahogy alkudoznak az emberek.
S ezen a bizonyos napon se, amikor ismét kézen fogva mentek a
piacra, nem kellett volna ennek másként lennie – de mily meglepetés
érte őket!
Tangné hisz Istenben, és minden vasárnap összejön a hittestvéreivel, de a fia miatt nagyon óvatosnak kell lennie, mivel az állam nem
engedi a gyermekek hitoktatását.
A piac felé tartva, két kedves ember lépett hozzájuk.
„Tudja-e, asszonyom”, szólt az egyik férfi, „hogy a vasárnap nem a
bibliai nyugalomnap”. Felnyitva a Bibliát, igehelyeket mutatott a csodálkozó Tangnénak. A másik férfi, bátorítva őt, hogy maga is ellenőrizze
le, így szólt hozzá: „Interneten is megnézheti, hogy mit mond a Biblia a
szombatról”. Majd a következő szavakkal fejezte be: „Jézus eljött a világ-
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ra, a szombattartó egyház meg az igazi egyház”. Ezt követően gyorsan
elvegyültek a tömegben.

A megtalált egyház
E rövid és váratlan találkozás után Tangné és a fia folytatta útját a
piac felé, megvették, amit gondoltak majd hazasiettek. Otthon Tangné
az Interneten megkereste a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket a
két férfi tett fel neki. Tangné talált egy jó kínai weboldalt, amely szépen
elmagyarázta az Isten teremtésének első és hetedik napját. A weboldalon felkínálták a Biblia egyszerű és könnyű tanulmányozását. Miután
látta, hogy a weboldalt az adventista egyház működteti, felmerült benne a kérdés, van-e a közelben egy ilyen adventista imaház?
Egy kis utánajárással Tangné megtalált az adventisták csoportját,
amely szombatonként egy lakásban gyülekezett. Biztosan van valami
különös ebben a csoportban, gondolkodott.
A következő szombaton Tang Ji elment a házi gyülekezetbe és nézelődött, vajon meglátja-e azt a két férfit, akivel a piac környékén találkozott. Valójában soha többé nem is talált rájuk.
Tangné ez után is rendszeresen eljárt az adventista gyülekezetbe, és
hiszi, hogy megtalált a lelki otthonát. Itt úgy tanítanak, ahogy a Bibliában írja”, mondja Tang Ji. „Valójában sok mindenben különbözik más
egyházaktól. Hiszem, hogy amit az adventisták tanítanak, az igaz, és
hogy Jézus hamarosan eljön.”

Találkozás Zang úrral
Zang urat mindenki tiszteli. Ő a kínai hadseregnél szolgált, és a
falujában ő volt a fő- és felelős személy. Egyszer úgy döntött, hogy mégis átköltözik egy nagyvárosba, ahol talán több pénzt fog keresni.
Ezt követően, amikor egyszer a városban sétált, valami szokatlan
dolgot hallott – egy emeletes ház földszintjéről éneklés hallatszott. Az
ablakon át látta az éneklő embereket.
Nemsokára valaki kijött és behívta. Kissé szégyellős volt, ám nagyon érdekelte, ezért bement az emberrel az adventista házi gyülekezetbe. Miután látta, hogy néhányan Bibliát tartanak a kezükben, őt is
szeretett volna egy saját Bibliát. Az adventista hívők beszéltek Zang úrnak a Bibliából, és imádkoztak vele.
Zang úr gyakran eljárt ebbe a házi gyülekezetbe. Egy alkalommal
éppen az egészséges életmódról volt szó, a táplálkozást is beleértve.
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Miután beszéltek Zang úrnak a táplálkozásra alkalmas és alkalmatlan
ételek bibliai felosztásáról, Zang úr megtudta, hogy a sertéshús alkalmatlan táplálék, és hogy gyakran betegséget is okoz, mivel tele van
kórokozókkal. Persze nem hitte el, hogy az adventistáknak igazuk van,
ezért Zang úr úgy gondolta, hogy utána jár a dolognak.

A sertés-kísérlet
Zang úr egy sok embert alkalmazó vágóhídon dolgozott, ahol hústermékeket gyártottak. Egyik nap, amikor senki nem látta, Zang úr
felvágott egy sertést, hogy megnézze, valóban „tisztátalan-e”? És volt
mit látnia! A sertés a fejétől a farkáig tele volt kórokozókkal. Annyira
felháborodott és megundorodott, hogy soha többé nem evett sertéshúst. Nem sokkal később Zang úr elfogadta az adventista egyház bibliai
tanításait és meg is keresztelkedett.
A keresztségét követően Zang Vi visszatért a falujába, ahol megalapította a házi gyülekezetet: ő maga volt az egyetlen tagja! De hirdetni kezdte a polgártársai között, amit megtanult a Bibliából, és a
gyülekezete hamarosan növekedni kezdett. Zang Vi falujában ma hat
ilyen adventista házi gyülekezet van. A környező három faluban is van
egy-egy adventista házi gyülekezet – a kitartó imának és Zanga Vi testvér bizonyságtevésének köszönhetően.
E negyedév tizenharmadik szombati adományainkból még más lakásokat vesznek, ahol adventista házi gyülekezeteket fognak alapítani.
Köszönjük nagylelkű adományaitokat és támogatásotokat.

Néhány adat
• Kínában 1,4 milliárd ember él, azaz a világon átlagban minden
ötödik ember Kínában él. A világ legnépesebb országának számít. Kínában alig 400.000 ember adventista, azaz csak minden
3400 lakósra jut egy adventista hívő.
• Kína hagyományos vallásai a konfucianizmus, taoizmus és a
buddhizmus. Az emberek gyakran mindhármat gyakorolták.
1949-ben a kínai kommunista hatalom véget vetett a szervezett vallásgyakorlásnak.
• Kínában kevés keresztény él, és a szigorú kommunista rezsim
idején a vallásuk miatt sokan börtönbe kerültek.
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11. AZ ŐSZINTE FIVÉREK
Tajvan
Duh és Ji
Duh és Ji fivérek. Édesapjukkal egy egyszerű lakásban élnek, Tajvan
egyik nagyvárosában. (Mutasd meg Tajvant a missziós térképen.) Még
kicsik voltak, amikor meghalt az édesanyjuk. Édesapjuk kellemetlenül
érezte magát, mivel nem volt állandó munkahelye, hogy jól tudott volna
róluk gondoskodni. A fiúk gyakran éhesen mentek az iskolába. A gyerekek azonban szeretik az édesapjukat és nem kívánnak máshol élni.
A fiúk jól tanulnak, mert tanítás után Duh és Ji eljárnak az adventista napközibe, amely az iskolájuknak által található. Volontőr tanítók
segítenek nekik a házi feladataik elvégzésében, és meleg ételt is kapnak.
„Szeretek ide járni”, mondja Ji. „Jól esik játszani a házi feladat elvégzése után, és az ebéd is jó.”

Szombati program
Duh és Ji nem adventista otthonban nevelkedett. De szombatonként a napközibe járó gyerekek a szombatiskolába mennek. „Szeretek
Istenről tanulni”, vallja Duh. „Ebédet is kapunk”, mondja mosolyogva.
A fivérek egész délelőtt az imaházban maradnak, a prédikációt is meghallgatják, részt vesznek a cserkésztalálkozókon, naplemente után meg
játszanak.
A fivérek szeretik a cserkészprogramokat, és büszkék az elnyert
elismerésekre. Habár az édesapjuk nem keresztény, de megengedi nekik,
hogy részt vegyenek a keresztény programokon, mert tudja, hogy ott a
gyerekek megtanulnak jó polgárok lenni. A leckék, amelyeket az imaházban és a cserkészeknél megtanulnak, nagy hatással vannak a fiúkra.

A megtalált pénz
Tavaly, amikor Duh és Ji hazafelé tartottak, a könyvtár mellett elhaladva Duh talált egy pénztárcát, tele pénzzel. „Ez nem a mienk”, mondta
egyik gyerek, s akkor fogták a pénzt és elvitték a legközelebbi rendőrősre.
A rendőr meghallgatta a történetet. Feljegyezte a gyerekek nevét és
címét, majd fogta és megszámolta a pénzt. Több pénz volt benne, mint
amit a gyerekek valaha is láttak.
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Másnap az újság beszámolt a gyerekekről. „Az imaházban és a
cserkészeknél azt tanultuk, hogy becsületeseknek kell lennünk”, mesélte Duh az újságíróknak. „Megtanultuk, hogy Jézust tegyük a példaképünkké, mert mi is lehetünk olyanok, mint Ő.”
A pénzt senki sem kereste, ezért a rendőrség odaadta azt az iskolának, a költségeik fedezésére.

Másokért lüktető szív
Habár ezek a gyerekek szegények, mégis gondolnak azokra, akiknek
náluk is kevesebb van. Amikor Ji megnő, ő is a gyerekekkel akar majd
dolgozni. A tizenharmadik adományaink ezt az adventista napközit és
a felnőttek központját fogják támogatni. Köszönjük, hogy segítetek!

Missziós adatok
• Tajvan egy kisebb sziget, sok-sok emberrel. Tajvanon több
mint 23 millió ember él, jórészt a sziget nyugati partvidékén.
Tajpej a legnagyobb város, és egyben a főváros is. Duh és Ji Tajcsungban él, a sziget szívében található, második legnagyobb
városban.
• Tajvan lakósságának csak a fele vallásos, azok is jórészt buddhisták. A tajvani kínaiak között, 25000 emberre csak egy adventista jut. Legtöbb adventista a városokon kívül élő, hegyi
törzsek valamelyikéhez tartozik.

Aktivitás
Beszéljünk kínai mandarin nyelven
Tajvan hivatalos nyelve a kínai mandarin nyelv. A szavakat fonetikusan írtuk le. A kínai szavakat négyféle hangsúllyal lehet ejteni. (1)
¯ - egyforma hangsúllyal; (2) ’ – a végén emelt hangsúllyal, (3) - - a
közepén mély, a végén emelt hangsúllyal, és (4) `- a végén csökkenő
hangsúllyal. Ha nincs semmilyen jel, akkor lágyan ejtjük.
Kifejezés
Kiejtése
Szervusz
nyi´hauKöszöntünk
hvan¯jin’
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Kérem
Köszönöm
Viszontlátásra

csingsi-eh` si-eh`
dzsai`ji-en`

12. MEGHÍVÁS
Tajvan
Jien-Ju
Mi történik, amikor jó misszionáriusok akarunk lenni, de az emberek
nem úgy válaszolnak, ahogy mi szeretnénk. Íme, egy történet egy fiúról,
aki mégsem adta fel.
Jien-Ju Tajvanon él. (Mutasd meg Tajvant a térképen.) Ő meg a húga
és a nagyanyja együtt járnak a szomszédos adventista gyülekezetbe.
Amikor a lelkipásztor bejelentette, hogy evangelizációt fog tartani,
megkérte a hívőket, hívják meg a barátaikat és a családtagjaikat. Jien-Ju
elhatározta, hogy meghívja a tanító nénit.
Másnap, az iskolában, Jien-Ju odament a tanítónő asztalához
és így szólt: „Tanító néni, kérem, evangéliumi előadások lesznek a
gyülekezetünkben és szeretném, ha eljönne”. Majd átnyújtott neki egy
meghívót.
A tanító néni megnézte a meghívót és így szólt: „Köszönöm. Megpróbálok eljutni”. Jien-Ju elmosolyodott és visszament a helyére.

A tanító nénire várva
Az evangelizáció vasárnap este kezdődött. Jien-Ju egész hétvégén
imádkozott azért, hogy a tanító nénije is eljöjjön. Vasárnap délután Jien-Ju segített a pásztornak szétrakni a székeket az imaház udvarában.
Leellenőrizték a megvilágítást. Utána még egyszer szétnéztek az udvarban. Mindent előkészítettek.
Jien-Ju szemlélte az érkező embereket. A tanító nénit azonban nem
látta. Amikor ideje volt elkezdeni, Jien-Ju csatlakozott a barátaihoz és
vezette az éneklést. Szemével éneklés közben is a tanító nénit kereste.
Nem jött el. Jien-Ju csalódott volt.
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Üzenet a tanító néninek
Másnap az iskolában elhatározta, hogy a házi feladatos füzetébe
beír egy üzenetet a tanító néni számára, amelyben ismét meghívja őt
az előadásokra.
„Kedves tanító néni”, írta a fiú. „Tegnap este szép előadássorozat
kezdődött. Én is énekeltem, és kerestem önt a tekintetemmel, de nem
láttam. Nagyon csalódott voltam. Azonban a következő hétvégéig tartanak az előadások. Remélem el fog jönni.”
Jien-Ju átadta a füzetét, hogy a tanító néni átnézhesse a házi feladatát.
Később, amikor a tanító néni visszaadta a gyerekeknek a füzeteket, Jien-Ju kinyitotta, hogy hozzáfogjon a házi feladathoz. Ekkor megpillantotta a tanító néni üzenetét. Az ő üzenete alatt ez állt: „Sajnálom, hogy
elmulasztottam az előadást. Késő estig tanácskoztunk az iskolában…”
Jien-Ju ismét visszaírta a tanító néninek: „Kedves tanító néni, nem
baj, hogy elmulasztotta az előadást. Egész héten lesznek még más előadások. Remélem, hogy eljön”. Jien-Ju befejezte a házi feladatot, majd
elrohant a gyülekezetbe, hogy segédkezzen. Ismét vezette a gyermekek
éneklését, és szemével megint a tanító nénit kereste. De sehol nem látta.
Az igehirdetés alatt is tekingetett, de a végén csak meg kellett állapítania, hogy a tanító néni nem volt jelen.
Másnap reggel Jien-Ju ismét átadta a házi feladatos füzetét. S amikor a tanítás végén a tanító néni visszaadta a füzetét, Jien-Ju megtalálta
benne a tanító néni üzenetét: „Köszönöm a megértésedet. Remélem ma
is jól szerepelsz”.
Este, amikor Jien-Ju az éneklésnél segédkezett, megpillantotta a
tanító nénit, aki éppel leült a hátsó sorba. Végre eljött! Új lendülettel
énekelt tovább. Az előadás után Jien-Ju sietett hátra, hogy megköszönje
a tanító néninek, hogy eljött, de ő addigra már elment.
Másnap, amikor a tanító néni visszaadta Jien-Junak a füzetet, a fiú
ismét talált benne egy üzenetet a tanító nénitől. „Ott voltam az este az
előadáson. Csodálatos volt. Jól szerepeltél.” Jien-Ju mosolygott a bajusza alatt.
Ezen az estén Jien-Ju megírta a tanító néninek az utolsó üzenetét.
„Kedves tanító néni, nagyon boldog vagyok, hogy az este ott volt az
előadáson. Ha ráér, akkor kérem, jöjjön el ismét. Az előadás után még
egy kis csemegézés is lesz. Kérem, jöjjön el.”
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Jien-Ju estéről estére várta, hogy a tanító néni megjelenjen. Ő
azonban nem jött el. Jien-Ju örült neki, hogy meghívta őt, még ha nem
is járt el az előadásokra.
Jien-Ju gyakran imádkozik a tanító néniért. Tudja, hogy egyszer
majd eszébe juthat neki a meghívás, és talán majd Jézust is elfogadja. Időközben, Jien-Ju igyekszik nagyon jól tanulni, hogy a tanító néni
lássa, hogy ő Jézussal barátkozik, és hogy a tanító néni is vágyakozzon
Jézus barátja lenni.
Te is lehetsz misszionárius, amilyen Jien-Ju volt. Meghívhatsz valakit a szombatiskolába, vagy más, külön programokra. Azzal, hogy kedvesek, figyelmesek, engedelmesek lesztek, megmutatjátok másoknak,
hogy Jézussal barátkoztok.

Néhány adat
• Tajvan egy Kína melletti szigetállam. A legtöbb itt élő ember:
kínai. Tajvan hivatalos nyelve a kínai mandarin nyelv.
• A keresztények, azaz az adventisták jórész a hegyi törzsek között élnek, akiket bennszülötteknek nevezünk. Ők a lakósság
2%-át teszik ki, és főleg a hegyvidéki tájakon élnek. Tajvanon
25000 kínaira jut egy adventista hívő.

13. A TIZENHARMADIK SZOMBATI
PROGRAM

Ha a gyülekezet előtt fogtok szerepelni, akkor gyakoroljátok be az
„Engem szeret Jézusom” kezdetű éneket mongol, koreai és kínai nyelven, amelyeket ebben az anyagban meg is találtatok. A programra a
szülőket is emlékeztessétek és bátorítsátok a gyerekeket, hogy a tizenharmadik szombaton hozzák magukkal a különleges adományaikat.
Ha a gyerekek nem szoktak fellépni a gyülekezet előtt, az alábbi
programot akkor is megtarthatjátok, csak alkalmazzátok a gyermekosztályhoz.
Emlékeztessétek a gyerekeket, hogy készítsék és hozzák el a tizenharmadik szombati adományaikat. Mondjátok el nekik, hogy az az ő
adományuk Jézus és a világszerte élő gyermekek számára. Úgy beszélj az
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adakozásról, mint egy fontos eseményről. Értesítsd a gyerekeket, hogy
mi minden lett elvégezve az elmúlt negyedévben az ő adományaiknak
köszönhetően. Számoljátok össze a tizenharmadik adományt és mondjátok meg nekik, mennyi gyűlt össze. Dicsérjétek meg őket és mondjátok el nekik, hogy adományaikkal az észak-ázsiai gyermekeket támogatják.
Kellékek és részvevők: Kína, Japán, Mongólia, Észak- és Dél-Korea meg Tajvan nagyobb zászlaja. Kérjél meg hat óvodás gyereket, hogy
vigyék a zászlókat; egy vagy két iskolást, aki felolvassa az ELBESZÉLŐ
szövegét; és még hat elemi iskolást, aki bemutatja a programot. Ha nincs
hozzá elég gyerek, akkor az elbeszélők is részt vehetnek a programban.
1. ELBESZÉLŐ: Az Észak-ázsiai – Csendes-óceáni Divíziót 6 ország alkotja. Mindegyik sajátságos kihívást jelent Isten művének befejezését illetőleg.
2. ELBESZÉLŐ: (Az első gyerek hozza Kína zászlóját és előre áll.)
Kína, a világ legnépesebb országa, melynek 1,4 milliárd lakósa van, ajtót
nyit az evangélium előtt. Itt azonban alig 400 ezer hívő van, ez azt jelenti,
hogy átlagban 3400 lakósra jut egy adventista. Imádkozzatok azért,
hogy Isten segítségével az ő gyermekei Kína szerte meggyújthassák a
hit lámpását.
1. ELBESZÉLŐ: (A második gyerek hozza Japán zászlóját és az első
gyermek mellé áll.) Japán gazdag ország, de az emberek itt nem tudják,
hogy Jézus értük is meghalt. Japánban az egyházunknak úgy 15 000
tagja van, s ez azt jelenti, hogy átlagban 8300 lakósra jut egy adventista
hívő. A legtöbb hívő már idős, és évente alig történik néhány keresztség. Imádkozzatok Istenhez a fiatalok seregéért, amely majd bátran bizonyságot tesz a hitéről Japán egész területén.
2. ELBESZÉLŐ: (A harmadik gyerek hozza Mongólia zászlaját, és
a második gyerek mellé áll.) Mongóliában az első hívők 20 évvel ezelőtt
keresztelkedtek meg. Az 1600 hívő közül, amennyi most Mongóliában
van, a legtöbb fiatal, aki arra vágyik, hogy bizonyságot tegyen Istenről.
Imádkozzatok azért, hogy növekedhessenek a hitben, és hogy erős egyházvezetőkké fejlődhessenek a világ egyik legősibb kultúrájában.
1. ELBESZÉLŐ: (A negyedik gyerek hozza Észak-Korea zászlóját és
a harmadik mellé áll.) Senki nem tudja, hogy Észak-Koreában men�nyi keresztény vagy adventista hívő él. De néhányan, akik elhagyták ezt
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a zárt közösséget, reménységgel töltenek el bennünket. Imádkozzatok
azért, hogy Észak-Korea is ajtót nyisson, és az evangélium táplálhassa
az élet kenyerére éhezőket.
2. ELBESZÉLŐ: (Az ötödik gyerek hozza Dél-Korea zászlóját és a
negyedik gyerek mellé áll.) Dél-Korea a „legkeresztényibb“ nemzet az
Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízióban. De Korea lakósságának
még így is csak a fele vallja magát kereszténynek, Ez átlagban annyit
jelent, hogy minden 250 hívőre jut egy adventista. De a tömegekhez
még így sem tudunk eljutni, mert az adventistákat tévesen értelmezik. Imádkozzatok azokért, akiknek nehézségeik vannak a hitük miatt
Dél-Koreában.
1. ELBESZÉLŐ: (A hatodik gyerek hozza Tajvan zászlóját és az ötödik mellé áll.) Tajvan egy kisebb szigetország Kína keleti partjainál. A
legtöbb adventista az őslakós törzsek közül való, amelyeknek tagjai a
hegyvidéki falvakban élnek. Tajvanon a 25000 etnikai kínai közül csak
egy az adventista hívő. Kérjétek Istent, érintse meg azoknak szívét, akik
még nem hallották, hogy Jézus értük is meghalt.
2. ELBESZÉLŐ: A mai szombatiskolai adományaink az Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízió szükségleteire mennek. A mai adományaink egy részéből kulcsfontosságú eszközöket igyekszünk biztosítani,
hogy még többen megismerhessék Jézust, és azok pedig, akik már megismerték, egyre jobban erősödhessenek a hitben.
1. GYEREK: (A Japán zászlót tartó gyerek előre lép egy lépést, és
magasba lendíti a zászlót.) Nemzetközi evangéliumi központ épül Japánban, hogy sok japán embert és dél-amerikai vendégmunkást megközelíthessünk az evangéliummal.
2. GYEREK: (A mongol zászlót tartó gyerek előre lép egy lépést, és
magasba lendíti a zászlót.) Még négy tanterem és könyvtár épül az ulánbátori mongóliai) adventista iskolában. Az iskola segítségével sok gyerek és család ismeri meg Jézust.
3. GYEREK: (Dél-Korea zászlóját tartó gyerek előre lép és magasba
lendíti a zászlót.) A tizenharmadik szombati adományaink segítségével
a dél-koreai fiatalok csoportja számára biztosítunk evangéliumi központot. Ezek a fiatalok segítettek megalapítani a „Palacsinta-gyülekezetet“, s most már alig várják, hogy még más fiatalokat is megtaníthassanak arra, hogyan tehetnek a legjobb módon bizonyságot Jézusról.
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4. GYEREK: (A Tajvan zászlóját tartó gyerek előre lép és magasba
lendíti a zászlót.) Három ével ezelőtt a 13. szombati adományaink egy
részét arra költöttük, hogy Tajvanon stúdiót létesítettünk, amely a mandarin-kínai nyelven beszélők számára készít rádiós és televíziós műsorokat. Mai adományainkkal egy hatásközpont létesítését támogatjuk,
amely gyermekeket és időseket fog támogatni.
5. GYEREK: (A Kína zászlaját tartó gyerek előrelép és magasba
lendíti a zászlót.) A mai adományokból Kína olyan 16 helységében veszünk lakásokat, ahol még nincsenek adventista keresztények. Ezek a
lakások lesznek majd az új hívők házi-gyülekezetei.
6. GYEREK: (Észak-Korea zászlaját tartó gyerek előre lép és magasba lendíti a zászlót.) Nem tudjuk, hány hívő él Észak-Koreában. De an�nyit tudunk, hogy vannak hívők. Azoktól, akik egy ideig Észak-Koreában éltek, tudjuk, hogy adventista keresztények is vannak közöttük. Ott
nagyon nehéz a hívők élete. Imádkozzunk azért, hogy az Úr oltalmazza
és áldja meg az ő gyermekeit ebben az országban, ahol az adventizmus
idegen vallásnak számít.
1. ELBESZÉLŐ: Mi hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Észak-Ázsiai
– Csendes-óceáni Divízióba változások jöjjenek létre. Amikor átadjuk
missziós adományainkat és imádkozunk értük, akkor az istenfélő keresztény emberek bátorságosabb bizonyságtevőkké válnak. A 13. Szombati adományaink egy részével a dél-koreai fiatalok „Palacsinta-gyülekezetét” támogatjuk (mutasd meg Dél-Koreát a missziós térképen); a
tajvani hatásközponttal a gyermekeknek és az időseknek segítünk Jézus
megismerésében (mutasd meg Tajvant a missziós térképen); a mongóliai adventista iskolába járó fiatalokat támogatjuk (mutasd meg Tajvant
a missziós térképen); Japánban élő dél-amerikaiak számára készítünk
nemzetközi evangéliumi központot (mutasd meg Japánt a térképen);
és sok más ember fogja még Kínában megismerni Jézust (mutasd meg
Kínát a térképen). Végezzük el ma a munka ránk eső részét, hogy még
sokan megismerhessék Isten szeretetét, támogatva testvéreinket az
Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízióban.
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A KÖVETKEZŐ NEGYEDÉVRE TERVEZZÜK
A következő negyedévben az Dél-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízió
fog bemutatkozni. Külön terveink: Nemzetközi Adventista iskola Diliben, (Kelet-Timor); imaház Lakpaniban, a Sri-Lankai adventista iskolánkban; épület az adventista egészségügyi iskola számára a bangladesi
Gazipuruban. A GYERMEKEK TERVE: új asztalok a kelet-timori új,
adventista iskola számára.

Fessétek ki az Észak-ázsiai – Csendes-óceáni
Divízió országainak zászlóit
Kína

Alapszín: piros www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy
A csillagok: sárga színűek
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Japán

Alapszín: fehér
A kör: piros

www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy

Észak-Korea

A széles csíkok: Világos
kék színűek
www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy
A felső és alsó vékonyabb csík: fehér
A középső rész: piros színű
A kör: fehér
A csillag: piros színű
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Tajvan

A bal oldali kis téglalap:
világoskék színű
www.ActivityVillage.co.uk - Keeping Kids Busy
A Nap a kék téglalapban: fehér
A zászló többi része: piros színű

Dél-Korea

Az alapja fehér
A kör felső része: piros színű
A kör alsó része: kék színű
A kör körüli jelképek feketék

40

Mongólia

A bal és a jobb csík: erős narancssárga színű
A középső csík: világoskék
Az embléma: sárga színű

ÉTELRECEPTEK
Ázsiai száraztészta
Ázsia szerte ugyancsak fogyasztják a tésztaféléket. Méghozzá
pálcikákkal eszik őket.
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Koreában még a levest is pálcikákkal eszik. Ez nem is olyan nehéz,
mint amilyennek tűnik a számunkra, a gyerekek ezt gyorsan megtanulják. Kínáljatok fel pálcikákat a gyerekeknek. Vegyetek olcsó pálcikákat
a kínai étteremben vagy a kínai üzletekben és tálaljatok fel a gyerekeknek spagettit.
Minden gyerek elé tegyetek egy porcelán tálacska spagettit, adjatok nekik egy pár pálcikát és egy szalvétát a nyakukba. Figyeljétek meg,
milyen jól szórakoznak. Ha marad egy kevés a spagetti-szószból, akkor
adjatok nekik kanalat vagy bátorítsátok őket, hogy nyugodtan szürcsöljék ki a porcelántálból. Mutassátok be nekik, hogy kell helyesen tartani
a pálcikákat.

Ötletek a tanítók részére
Ismét megjelent a Mission Spotlight! A programot ingyenesen letölthetitek a:
www.missionspotlight.org.
A Mission Spotlight-ban minden negyedévet feldolgoznak, vannak
benne történetek a szóban forgó divízióból, de a világ más tájairól is;
meg zene, videofelvétel, és gyermekeknek szóló történet. Ezt az anyagot
szépen fel lehet használni a szombatiskolában, a korán kelők számára
(istentisztelet előtt), az iskolai istentiszteleteken, a cserkészek klubjában, az imatalálkozókon, a családi istentiszteleteken.
Az adventista weboldalak:
Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízió: www.nsdadventist.org
A Japán unió: www.adventist.jp
A Koreai Unió: www.adventist.or.kr
Ha több információra van szükségetek az Észak-Ázsiai – Csendes-óceáni Divízió országainak kultúrájára és történelmére vonatkozólag, látogassatok el a helyi könyvtárba vagy turistairodába, illetve böngészhettek a következő weboldalakon:
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Kína: www.countryreports.org/country/China.htm
Japán: www.countryreports.org/country/Japan.htm
Mongólia: www.countryreports.org/country/Mongolia.htm
Észak-Korea: www.countryreports.org/country/KoreaNorth.htm
Dél-Korea: www.countryreports.org/country/KoreaSouth.htm
Tajvan: www.countryreports.org/country/Taiwan.htm
Az Adventista Misszió weboldala még más segédanyagot is tartalmaz a prezentációtokhoz. Kínai, japán, koreai és mongol nyelvű énekeket és annak szövegeit, különféle ételrecepteket és kirakós játékokat,
méghozzá a Children’s Mission cím alatt. Látogassatok tehát el a weboldalunkra: www.AdventistMission.org.
Kattintsatok a menüben levő „Resources”-re majd a „Children’s
magazine”-ra. Itt válasszátok ki a „second quarter” (második negyedévet) és az óhajtott tevékenységet.
Emlékeztessétek a hívőket, hogy a mű egész évben a heti szombat
iskolai missziós adományoktól függ. A tizenkettedik szombaton tegyétek közzé a negyedév missziós adományairól szóló jelentést. Bátorítsátok a hívőket, hogy a tizenharmadik szombaton adakozzanak kétszer
vagy háromszor annyit, mint az átlagos missziós adományba szoktak.
A szombatiskola után számoljátok át és tegyétek közzé, mennyi gyűlt
össze. Ez a gyors tájékoztatás bátorítani fogja a hívőket, hogy további
igyekezetet fektessenek a missziós munka támogatásába.
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