RUGAŢI-VĂ PENTRU

C reea
de Nord

Rugaţi-vă pentru copiii din Coreea de Nord
În acest material sunt menţionate cinci lucruri pentru care copiii de pe întreg pământul se pot ruga pentru copiii din
Coreea de Nord.
Reese Kauffman, preşedintele AMEC-ului internaţional, îi încurajează pe toţi învăţătorii de Grupuri Vestea Bună şi
de Şcoală duminicală de peste tot să-i înveţe pe copii să se roage pentru copiii din Coreea de Nord, ca şi ei să
aibă în ţara lor Grupuri Vestea Bună şi Evanghelizări de 5 zile,în cadrul cărora să învețe despre Dumnezeu.
Materialul este destinat pentru a fi folosit la mai multe întruniri consecutive cu copiii. În el găsești câteva învăţături, iar anumite cereri se repetă, ca astfel să-i ajuţi pe copii să-şi amintească să se roage pentru Coreea de Nord.
Dacă le dai informaţii noi de fiecare dată, copiii vor continua să fie interesaţi de ceea ce aud şi se vor ruga de fiecare dată pentru cereri specifice pentru Coreea de Nord.
După fiecare prezentare, ar trebui să ai un timp de 3-5 minute de rugăciune, în funcţie de cât de dornici sunt copiii
să se roage.
Acest material este uşor de folosit. Tipăreşte-l pe carton. La tipărire, foloseşte următoarele setări: Peisaj (Landscape), Tipărire pe ambele feţe (Print on Both Sides), Răsucire pe marginea scurtă (Flip pages on short edge).
Arată copiilor cuvântul în coreeană. Sub cuvântul în coreeană, este scris cum se pronunţă. Spune-le copiilor informaţiile care sunt tipărite pe spate. Dacă vrei, ascultă pe internet cum se pronunţă corect cuvântul în coreeană.

기도
„ki-do”
“key-doe”

Roagă-te
În Coreea de Nord oamenii vorbesc limba coreeană. (Arată-le pe hartă Coreea de Nord.) Roagă-te pentru oamenii din Coreea de Nord. Lor nu li se permite să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Nu li se permite nici măcar să vorbească despre El.
În Coreea de Nord nu există Grupuri Vestea Bună, Evanghelizări în aer liber sau biserici, unde copiii să poată să
înveţe despre Dumnezeu. Aceste lucruri sunt împotriva legii. Conducătorul acestei ţări nu vrea ca oamenii să ştie
despre singurul Dumnezeu adevărat.
Dar Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii din Coreea de Nord, şi vrea ca tu să-i ajuţi să audă şi ei Vestea Bună despre
Domnul Isus. Poţi să-i ajuţi la aceasta, rugându-te pentru ei.
Roagă-te ca Dumnezeu să găsească o cale prin care şi în Coreea de Nord să existe Grupuri Vestea Bună şi
Evanghelizări în aer liber, aşa cum există aici, unde copiii să meargă şi să înveţe despre Dumnezeu. Roagă-te
pentru ei în fiecare zi.
Vrei să te rogi pentru copiii din Coreea de Nord? Haideţi să ne rugăm împreună chiar acum. (Condu timpul de
rugăciune pentru copiii din Coreea de Nord.)
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하나님
“hah-nah-neem”
„ha-na-niem”

Dumnezeu
Ştiai că există mulţi oameni care nu au auzit niciodată despre Dumnezeu? În Coreea de Nord oamenii sunt aruncaţi în închisoare sau chiar omorâţi dacă spun altora despre Dumnezeu.
Conducătorul Coreei de Nord vrea ca oamenii să se închine lui, în loc să se închine adevăratului Dumnezeu.
Oamenii sunt pedepsiţi dacă sunt prinşi că vorbesc despre adevăratul Dumnezeu. Datorită acestui lucru, multor
oameni din Coreea de Nord le este teamă să vorbească despre Dumnezeu, deşi ar dori să ştie mai multe despre
El.
Tu poţi să înveţi la o singură întrunire la Grupul Vestea Bună sau la o Evanghelizare de 5 zile mult mai mult decât
învaţă mulţi nord-coreeni în întreaga viaţă. N-ar fi uimitor dacă şi copiii din Coreea de Nord ar putea avea în ţara lor
Grupuri Vestea Bună şi Evanghelizări de 5 zile unde să poată să meargă să înveţe despre Dumnezeu? Acolo este
împotriva legii să-i înveţi pe copii despre Dumnezeu, dar Dumnezeu are puterea să schimbe aceasta. Poţi să te
rogi în fiecare zi pentru ei, ca ei să audă adevărul despre Dumnezeu.
Vrei să te rogi pentru copiii din Coreea de Nord? Haideţi să ne rugăm chiar acum. (Condu timpul de rugăciune
pentru copiii din Coreea de Nord.)
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예수
“yay-sue”
„Iee-su”

Isus
Domnul Isus a murit ca să-i salveze pe oameni din păcatele lor, dar majoritatea oamenilor care locuiesc în Coreea
de Nord nu au auzit niciodată despre Isus.
Coreea de Nord este un loc foarte trist. Mulţi copii care locuiesc acolo zâmbesc sau râd foarte rar. Conducătorul
Coreei de Nord ia o mare parte din mâncarea şi banii oamenilor pentru sine şi soldaţii săi şi, în consecinţă, copiii
sunt săraci şi flămânzi. Aceasta nu este ceea ce a dorit Domnul Isus.
Isus îi iubeşte foarte mult pe copii. Biblia ne spune că atunci când Isus era pe pământ, El a vrut ca cei mici să vină
la El. Uneori El chiar i-a luat pe copii în braţe. Dar majoritatea copiilor din Coreea de Nord nu au auzit niciodată
despre Domnul Isus. Dacă cineva încearcă să spună copiilor despre Dumnezeu este pedepsit.
Tu poţi să te rogi ca lucrul acesta să se schimbe. Când vei auzi că cineva vorbeşte despre Domnul Isus, îţi vei
aminti de copiii din Coreea de Nord care nu au auzit niciodată despre El? Îi vei cere lui Dumnezeu să schimbe
lucrurile în Coreea de Nord, ca şi copiii de acolo să poată să înveţe despre Isus? (Condu timpul de rugăciune
pentru copiii din Coreea de Nord.)
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성경
“sung-kyung”
„san-kia”

Biblia
Poţi să ghiceşti ce cuvânt este acesta? (Arată cuvântul în coreeană pentru Biblie şi aşteaptă răspunsul copiilor.)
Este ceva ce majoritatea oamenilor din Coreea de Nord n-au văzut niciodată. Acesta este cuvântul coreean
pentru Biblie. Se pronunţă aşa: „sung-kyung“. Spuneţi împreună cu mine. (Spune cu copiii).
Eu am aici o Biblie, şi poate că şi tu ai una acasă, dar majoritatea oamenilor din Coreea de Nord nu au Biblii. Dacă
cineva are o Biblie, trebuie s-o ascundă, altfel, dacă este descoperit, întreaga familie este aruncată în închisoare.
Copiilor din Coreea de Nord nu li se permite să citească Biblia şi să înveţe despre Dumnezeu. Mulţi dintre ei nu
au nicio speranţă, şi li-e teamă, pentru că viaţa este aşa de grea. Ei au nevoie să audă Vestea Bună, pe care
Dumnezeu a scris-o în Biblie – că Isus poate să le dea viaţa cu Dumnezeu, viaţă care nu se sfârşeşte niciodată.
Vrei să te rogi ca Dumnezeu să facă posibil ca şi copiii din Coreea de Nord să aibă Biblia lor? Roagă-te în fiecare
zi ca Dumnezeu să schimbe situaţia în Coreea de Nord, ca astfel copiii de acolo să fie liberi să citească Biblia şi
să înveţe despre Dumnezeu.
Poate că ai putea să te rogi pentru ei de fiecare dată când vezi o Biblie – aceasta te va ajuta să-ţi aminteşti să te
rogi pentru ei. Haideţi să ne rugăm împreună chiar acum. (Condu timpul de rugăciune pentru copiii din Coreea de
Nord.)
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사랑
“sah-rung”
„sa-ran”

Dragoste
Ţi-a spus cineva vreodată că Dumnezeu te iubeşte? Majoritatea copiilor din Coreea de Nord nu au auzit niciodată
că Dumnezeu îi iubeşte – ei nu ştiu nici măcar cine este Dumnezeu.
Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii care locuiesc în Coreea de Nord, chiar dacă ei nu ştiu despre El. Dumnezeu vrea
ca tu să-i ajuţi pe copiii de acolo să înveţe despre dragostea Lui. Poate că nu vei putea să mergi în Coreea de
Nord ca să le spui despre dragostea lui Dumnezeu, dar poţi să te rogi pentru ei.
Poate că atunci când vezi o imagine cu o inimă, aceasta te face să te gândeşti la dragoste. Te îndemn ca în
această săptămână, de fiecare dată când vei vedea o imagine cu o inimă sau când vei auzi pe cineva vorbind
despre dragoste, să te opreşti şi să te rogi pentru copiii din Coreea de Nord.
Nu poţi să mergi în fiecare zi în Coreea de Nord, ca să spui celor de acolo despre dragostea lui Dumnezeu, dar
poţi să te rogi în fiecare zi ca ei să înveţe despre dragostea lui Dumnezeu. Poţi chiar să-I ceri lui Dumnezeu ca
acolo să se înceapă Grupuri Vestea Bună şi Evanghelizări de 5 zile, întrucât acestea ar fi locuri extraordinare unde
copiii să înveţe că Dumnezeu îi iubeşte. Haideţi să-I spunem lui Dumnezeu aceste lucruri chiar acum. (Condu
timpul de rugăciune pentru copiii din Coreea de Nord.)
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