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A Világimanap egy felekezetközi imaalkalom, amelyet minden 
esztendő márciusának legelső pénteki napján tartanak meg szerte 

a világban.   

Évente más és más országból érkezik az istentisztelet 

szövege, hogy megismerhessük més népek örömeit és 

szomorúságait, és tudjunk értük imádkozni.  

Világimanap, 2023. március 3. 

Gyerekek program 

Tajvan 

Hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről  

(Kol 1:4) 
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Vezetőknek: 

Bevezetés 

A forrásanyag 5-12 éves gyerekeknek szól. Felhasználható iskolában 

vagy egyházi gyerekfoglalkozásokon. Kezdés előtt ajánlatos képeket 

mutatni a gyerekeknek Tajvanról, hogy fogalmuk legyen arról, Dél-

Kelet Ázsia melyik részén található és mit jelent az ország formája. 

Érdemes az alkalomra bevinni egy térképet. A fejdísz és a 

sárkányhajó készítéséhez pedig készítsünk elő ollót, ragasztót, 

színesceruzákat.  

Szinezd ki és vágd ki a sárkány fejét és farkát a sárkányhajóhoz! 

PROGRAM 

Kezdő imádság 

 

Vezető: Csodás Tanácsadó 

Gyerekek: Csodás Tanácsadó 

Vezető: Mindenható Isten 

Gyerekek: Mindenható Isten 

Vezető: Örök Atya 

Gyerekek: Örök Atya 

Vezető: A Béke Hercege 

Gyerekek: A Béke Hercege 

   
Ének: “Bang, bang, bang” 

Így készíthetsz sárkányhajót: (a 10.oldalon megtalálod a hajó hajtogatást!) 

 
 

 
A gyerekek kézenfogva és ugrálva énekelhetik 
. 
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Hálaadó imádság:  

Drága Urunk Jézus, köszönjük, hogy megvédsz bennünket, és 
vigyázol ránk, hogy békében és boldogságban 
élhessünk. Köszönjük, hogy erőt adsz, hogy ne féljünk, 
ha nehézségekkel találkozunk. 

Köszönetet mondunk neked Tajvanért, Jézus. Ugyan kicsi, mégis 
gyönyörű, hegyekkel, folyókkal és farmokkal teli. 
Köszönjük a szigeten lakó embereket, a kedvességüket, 
vendégszeretetüket, a szeretetet és örömöt. 

Segíts hozzájárulnunk ahhoz, hogy a világ is meglássa ezt az 
országot. Vezess, hogy Isten akarata szerint éljünk, és 
megosszuk végtelen kegyelmét másokkal. Hisszük, 
hogy ha hozzád jövünk és őszintén imádkozunk, 
bizalommal és bátorsággal vezetsz minket akaratod 
felé. 

Bibliai olvasmány: Efezus 1: 15-19  

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a 
bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül 
hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és 
kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja 
meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy 
megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy 
meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az 
ő örökségének dicsősége a szentek között. 

Vezető: 

Ezt a levelet Pál írta, aki olyan volt, mint egy misszionárius. 
Vajon Milyen hírt osztott meg a barátaival?  
(A gyerekek beszélgetnek a páli levélrészlet értelméről.) 
 

XIAO-HUA TÖRTÉNETE (A gyerekek el is játszhatják a történetet.) 

 
Xiao-Hua egy tajvani kislány, aki kicsi kora óta ismeri az ÚrJézust, a 
barátai az iskolában viszont nem. Minden nap, ebéd előtt behunyja 
szemét és imádkozik: „Köszönöm, Jézusom, hogy ételt adtál és 
egészségben nőhetek fel.” 
De mikor kinyitja a szemét, mindig hiányzik valami az ebédjéből. Xiao-
Hua tudja, hogy az osztálytársai ugratják őt, ezért úgy dönt, 
édességet, kekszet hoz nekik, és bemutatja nekik Jézust. 
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Egy idő után az osztálytársai is el kezdték becsukni a szemüket és 
imádságban megköszönni a finomságokat.  

Fejkoszorú: 

A tajvaniak különös figyelmet fordítanak a fejfedőkre. A fejfedők 
társadalmi státuszt képviselnek, és gazdag kulturális jelentéssel 
bírnak. Egységet jelenthet; a tisztelet jele valaki más iránt, akinek 
koszorút adnak. Üdvözölheti a vadászokat, akik a távoli mezőkről 
való vadászatról hazatérnek kemény munkájuk elismeréseként. 

Ahogy a fejkoszorúk különböznek, úgy mi is különbözünk. De 
mindannyian kapcsolatban állunk Isten szeretetével. 

Saját fejkoszorút készítünk, viseljük, hogy Tajvan részévé váljunk, és 
megismerjük ezt az országot. Válasszunk virágos vagy geometrikus 
mintával ellátott koszorút! 

Imaidő: 

Vágjuk ki a sárkányhajót és helyezzünk bele egy kis papírra írt 
imádságot! Olyan könyörgést fogalmazzanak meg a gyerekek, 
amelyben a tajvani gyerekekért imádkoznak, vagy magukért, hogy 
Isten segítse őket, amikor a hitükben megpróbáltatnak.   

Ha sütőpapírból hajtogatjuk a hajót és egy vízzel teli tepsibe tesszük, 
a papír ki fog nyílni.  

Játék: Ananász és banán (pineapple – banana) 

Amikor a játék elkezdődik, mindenki feláll, és kimondja a „pa-pa-ya, 
pa-pa-ya, pa-pa-ya woo-boom” varázsszót. Ezután minden résztvevő 
mutat valamit. Akik ugyanazt mutatják, mint a vezető, kiesnek, és le 
kell ülniük. Addig folytatjuk, amíg nincs győztes. 
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Fontos ünnepek, érdekességek: 

Tavaszi Fesztivál; 

Sárkányhajó Fesztivál; 

Holdfesztivál. 

Holdújévkor (Tavaszi Fesztivál) a fiatalok piros borítékot kapnak pénzzel. 

A Sárkányhajó Fesztiválon a tajvaniak rizsgombócot esznek. 

Holdkalácsot esznek a Holdfesztiválon. 

Az őslakosoknak a természethez kötődő kultúrájuk van, és saját ünnepeiket ünneplik. 

A tajvaniak azzal köszöntik egymást, hogy „Ettél már?” 

A rizs az alapélelmiszer. 

Mivel Tajvan nagyon biztonságos hely, az éjszakai piacok nagyon népszerűek. 

A karaoke népszerű tevékenység 

A Bubble Tea Közép-Tajvanról származik. 

 Hét és 15 éves kor között iskolakötelesek a gyerekek 

A gyermekek választhatják anyjuk vagy apjuk vezetéknevét. 

A tajvani Oolong tea kiváló minőségű. 
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Tanuljunk Tajvanról! Párosítsd a meghatározásokat a képekkel! 

 

1. A Rák térítő áthalad a fő szigeten. 

2. Tajvan egy 36 000 négyzetkilométeres szigetország. 

3. A főváros Tajpej. 

4. A lakosság nagy része Kínából származó bevándorlók leszármazottja. 

5. A fősziget kétharmada erdő. 

6. A Jade Mountain Északkelet-Ázsia legmagasabb hegye. 

7. Tajvanon 23,6 millió ember él. 

8. 16 hivatalosan elismert őslakos csoport létezik. 

9. A mandarin a közös nyelv. 

10. Tajvan a “Tűzgyűrűben” van. 

11. A nagysebességű vasút összeköti a városi és vidéki területeket. 

12. A tajvani állatok közé tartozik: 

a) fekete medvék; 

b) serow (Ming sörtéjű juh) 

c) leopárdmacskák; 

11. Tajvan pénze az új tajvani dollár. 

12. Az elektromos berendezések a fő exporttermékek. 

13. A mezőgazdasági termékek virágok és gyümölcsök. 

14. Tajvanon a második legmagasabb az újrahasznosítási arány a világon. 

15. Sok vallást gyakorolnak Tajvanon. 

16. A keresztények száma kicsi, kivéve az őslakosokat 
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