Ökumenikus női imanap – 2021. március 05.
KÖSZÖNTÉS: „Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy,
fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt.
Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket
tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet
szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély
vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz.
Dorgálásodra

lefutottak,

mennydörgő

szavadra

elszéledtek.

A

hegyek

fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt
szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz
forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak
minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak
az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a
hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az
állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a
földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az
olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jóllaknak az Úr fái is, a Libánon
cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon
gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak
búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely
ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő
mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől
eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az
ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak
száma,

Uram!

Valamennyit

bölcsen

alkottad,

tele

van

a

föld

teremtményeiddel.”(Zsolt 104, 1-24)
A mai imaközösségi alkalmat a Vanuatui Köztársaságban élő keresztyén nők
készítettek elő.
Vanuatu kultúrájának, nyelveinek, hagyományos értékeinek és szellemiségének
forrása főként a melanéziai népesség, de van egy polinéziai eredetű kisebbség is
köztük. A fekete-fehér homokos tengerpartok, a színes halakkal teli
korallzátonyok, az erdőben a gyönyörű madarak, gyümölcsök és diófélék szinte
még a paradicsomi ősállapotot őrzik, bár ki vannak téve a gyakori trópusi
viharoknak, földrengéseknek, ciklonoknak, szökőáraknak és vulkánkitöréseknek.

Régen minden szigetnek és minden falunak megvolt a saját törzsfőnöke, sajátos
kormányzása, saját isteneik, saját nyelvük, valamint levelekből és fákból épült
nádfedeles házuk, melyeket kőbaltákat használva építettek. Nők és férfiak a
Farea-ban (a faluk közösségi tere) gyűltek össze, hogy megvitassák a főbb
kérdéseket. Vanuatu kis országa Csendes-óceán déli részén. Államformája
köztársaság, melyet 1980-ban alapítottak, amikor az ország függetlenné vált a
francia és brit kondomínium (közös kormányzás) alól. Ma Vanuatu büszkén
lengeti saját zászlóját, címerében pedig mindenki ezt olvashatja: Istennel együtt
létezünk.
Ének: 134. zsoltár: „Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan!”
Vezető: Olvassuk együtt a dicsőítés szavait, ahogy azokat megtaláljuk a
127.zsoltár első versében:
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a
várost, hiába óvják azt az őrök.”

Mind: Boldog az az ember, aki az otthont építő Istenben bízik. Bízzunk benne mi
is! Ámen.
Ének: 236. dicséret: Mindenek meghallják és jól megtanulják…
Hálaadó ima
Vezető: Adjunk hálát azokért a nagyszerű dolgokért, melyeket Isten cselekedett!
Szent, szent, szent vagy Istenünk, aki teremtetted az eget és a földet, s mindent
azokban. Jelen vagy népednek történetében mind a mai napig. Szerető Istenünk,
aki Vanuatut is kezedben tartod, imádunk téged. Köszönjük az egymással
valóközösséget és a világ imanapra összegyűlt nőtestvéreket szerte a világon.
Köszönünk minden nagy és csodálatos dolgot, amit saját sorsunkban és
nemzetünk életében is megtapasztalhatunk. Te adtál felhatalmazást, bölcsességet
és ismeretet nekünk, hogy gondozzuk, tudjuk gyönyörű szigeteinket és
tartományainkat. Köszönjük a termékeny földeket, a friss levegőt, a tiszta
környezetet, a gyönyörű napsütést, a kék tengereket és a Vanuatu-szigetek
csendes vizeit. Köszönjük a madarak édes dalát, a szárazföldi állatok hangját, a
tenger és a folyók halainak titokzatosságát. Köszönjük a mélybe zuhogó
vízeséseket, melyek nagyságodat és hatalmadat hirdetik nekünk. Köszönjük a
gyermekek dalát, nevetésüknek, boldog kiáltozásuknak hangját, köszönjük az

idősek imáit, a fiatalok énekeit. Mindezekben a te örömszerző szereteted
nyilvánul meg.
Mind: Egyedül tied a dicséret, dicsőség és tisztelet örökké! Életadó Isten, fogadd
dicsőítésünket!
Bűnvalló ima
Vezető: Valljuk meg bűneinket Istennek, aki hű és igaz, és megbocsát nekünk (ld.
1János 1:9).
Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a te neved, előtted állunk most kegyelmed
házában, hogy megvalljuk bűneinket. Megvalljuk, hogy hallottuk szavadat, de
nem cselekedtünk aszerint. Gyakran olyan dolgokat teszünk, amiket nem kellene
megtennünk, és elmulasztjuk cselekedni azt, melyet meg kellene tennünk.
Családunk és nemzetünk életében sok nehézséggel és kihívással nézünk szembe.
Építeni próbáljuk otthonainkat úgy gondolva, hogy Jézus Krisztus szavaira
alapozunk, de valójában homokra építkeztünk. Szeretnénk megváltozni, állíts
helyre minket, hogy azt tegyük, ami helyes és igazságos! Teremtő Istenünk,
megvalljuk, hogy szennyeztük a környezetet, és ártottunk a tenger élővilágának
azzal, hogy szemetet dobtunk lakhelyükbe. Veszélyeztetjük a tenger biológiai
egyensúlyát, tönkretesszük a természet fenntarthatóságát. Tudjuk, hogy képesek
vagyunk változtatni ezen. Megvalljuk és bánjuk mindezt, és elkötelezzük
magunkat arra, hogy teljesítsük a tőled kapott megbízatást: jó gondviselői leszünk
teremtett világodnak. (Ide illesszetek be egy helyi sajátosságokhoz illő bűnvalló
imádságot!)
Mind: Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!
Elköteleződés imája
Vezető: Isten lakóhelyet keres.
Azt kérdezi: „Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene
tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden –
így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet
tiszteli.” (Ézs 66:1–2).
Alázatosan jövünk eléd és kérünk, hogy add nekünk a bölcsesség és az ismeret
lelkét! Taníts meg, hogy felismerjük az igazságot! Vezess és irányíts minket, hogy
neked tetsző módon éljünk! Alázatosan felajánljuk önmagunkat, hogy mi legyünk

az a ház, amelyben lakhatsz. Igéd erejével alakítsd át életünket és népeink életét!
Tégy minket az igazságosság és a béke otthonává! (Ide illesszetek be egy helyi
sajátosságokhoz illő elköteleződési imádságot!)
Mind: Kegyelmes Isten, fogadd elköteleződésünket!
VANUATU HANGJAI
Rhetoh: A nevem Rhetoh. Egy nyolcgyermekes család második gyermeke
vagyok. A 6. osztály befejezése után abbahagytam az iskolát, mivel nem volt pénz
a további taníttatásomra. A családom csak a bátyám iskoláztatását engedhette
meg magának, az enyémet nem, mivel én másodszülött és lány vagyok. Egyszer
azt hallottam, hogy a helyi központban varrótanfolyam indul lányok számára.
Jelentkeztem és fel is vettek, de apámnak nem volt pénze a tandíj megfizetésére.
Elkeseredtem, hiszen nem volt saját pénzem a tanulmányaim finanszírozására.
Nagyon szerettem volna szakmát tanulni, de a hivatalos iskolai keretek között
erre nem volt lehetőségem. Aztán a gyülekezet tagjai felé fordultam a tanulás
iránti vágyammal. Beléptem az ifjúsági csoportba, bibliatanulmányozásban
vettem részt, majd később bekapcsolódtam a női szolgálatba.
Ezzel az eltökéltséggel és az Istenbe vetett hittel megtaláltam a módját, hogyan
képezzem magam, sőt olyan tudást is szereztem, ami megélhetéshez segít, és a
családomról is gondoskodni tudok. Most olyan termékeket készítek, melyeket a
MamasMarkets piacokon értékesítek. Itt a hozzám hasonlóan alacsony végzettségű
nők keresnek megélhetést újonnan elsajátított szakmai ismereteikkel.
Gondoskodom a családomról, mellyel megáldott Isten. A férjemmel közösen
három gyermekünket nevelem. Dicsőítem Istent az életemben kapott áldásokért.
Köszönöm Istennek, hogy ő az erőm forrása, és segít a gyakorlatban
megvalósítani a tanultakat. Az Úrban erőssé és bölccsé lettem.
Felolvasó: Vanuatuban a vidéki gyerekek nagy távolságokból járnak gyalog az
iskolába, néhányuknak már nagyon fiatalon el kell hagyniuk otthonukat és
bentlakásos iskolába kerülnek. Nincs általános iskolakötelezettség. Az oktatás
francia vagy angol nyelven történik. A bislama közvetítő nyelv a városban élők
számára, hogy a kommunikációs akadályokat leküzdjék, de vidéken még
mindenki a saját anyanyelvét használja. A lányoknak még mindig nincs a fiúkkal
egyenlő esélye a tanulásra.
Mothy: A nevem Mothy. Öcsémmel együtt egy csonka családban nőttünk fel.
Amikor anyám újra férjhez ment, otthagyott minket a nagyszüleinknél. Miután
apám újranősült, elvitt minket, hogy az ő új családjával éljünk. Miután mostoha
anyánknak gyermekei születtek, a hozzánk való viszonya teljesen megváltozott.

Mivel több gyermeket kellett etetnie, és nem volt hely a házban az összes gyerek
számára, így magamnak kellett ennivalót szereznem, ahogy tudtam, és egy
kunyhóban aludtam. Egy régi zsákot használtam takaróként a hideg ellen.
Valahogyan összetalálkoztam néhány keresztyén emberrel, akik azt mondták,
hogy Isten szeret engem. Szenvedéseim közepette nem nagyon értettem, hogy
hogyan szerethetne, de mégis úgy döntöttem, hogy bízni fogok benne. Bíztam
abban, hogy Isten gondoskodni fog rólam annak ellenére, hogy a saját családom
nem biztosított fedelet a számomra. Ez a bizalom egyre nőtt bennem, és életem
alapjává vált. Ma már erős vagyok keresztény hitemben, és megosztom
élettörténetemet másokkal, hogy elmondjam, bíznunk kell Istenben és az Ő
gondviselésében. Ma azokért a gyermekekért imádkozom, akik hozzám
hasonlóan magukat kell, hogy eltartsák. Bárcsak tudatában lennének annak, hogy
Isten szereti őket, és bárcsak lenne a számukra gyermekotthon mindenütt a
világon.
Felolvasó: A csendes-óceáni térség országai közül az egyik legmagasabb becsült
értéket Vanuatun találjuk, ha a népességnövekedését vesszük figyelembe. Ebből
adódik, hogy az alultápláltság kérdése mind vidéken, mind a városokban komoly
aggodalomra ad okot. Noha a biokertészet hagyománya erős, az élelmiszeripar is
egyre inkább terjeszkedik, és a tejpor, az egészségtelen gyorsételek egyre nagyobb
mértékben jutnak szerephez a piciny babák, gyerekek táplálásában.
Jacklynda: A nevem Jacklynda [Dzseklinda]. Egy kis faluból származom. Kislány
korom óta arról álmodoztam, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos munkám
lesz Port Vilában. El is utaztam a fővárosba, hogy munkát szerezzek, de nincs
meg a megfelelő képzettségem ahhoz az álláshoz, amelyről álmodom. A
családom nem itt él, ezért a külvárosban lakom. Nincs pénzem megfelelő
szállásra, étkezésre, de arra sem, hogy visszatérjek a falumba. Tudom, hogy nem
ez Isten terve velem, de nem tudom, mit tegyek. Imádkozom, hogy Vanuatu
vidéki térségeire odafigyeljenek, és a fiatalok otthon, a saját közösségükben is
megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyeket keresnek. Bízom benne, hogy
Isten gondoskodni fog arról, hogy a fiatalok gyarapodni tudjanak és
hozzájárulhassanak Vanuatu jólétéhez.
Felolvasó: Mivel a lakosság 75%-avidékenél, ahol kevés a foglalkoztatási
lehetőség, a fiatalok kénytelenek olyan területekre vándorolni, ahol jobbak a
gazdasági
kilátások.
Minimális
iskolázottsággal
érkeznek,
nincs
szakképzettségük, így a városban nem tudnak munkát találni. A fiatalok körében
elterjedt nagyfokú munkanélküliség egy olyan nemzedéket termel ki, amelynek
nem lesz jövőképe. Ez nagy veszteség az ország számára. Olyan
gazdaságpolitikára és programokra van szükség, melyek a vidéki térséget

fejlesztik, ahol a fiatalok a saját közösségükben maradva képezhetik magukat és
találhatnak munkát.
ISTEN IGÉJE
Vezető:
Hallgassuk meg Isten Igéjét Máté evangéliumából, a 7. rész 24–27.verseit!
„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az
okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az
árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott
össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket,
de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.
És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek
abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”
Megjegyzések a Máté 7:24–27 az alapigéje az idei témánknak:
Kérjük, használjátok a bibliai szakaszt és témáját a csoportos reflexió
kidolgozásához!
1. „Biztos alapra építsünk!” Az igen a bölcs életvezetésről szól.
Jézus példázatai közül származik, a mennyek országába való belépésről szól.
A 7. fejezet vége az 5. fejezetben megkezdett tanítást, a Hegyi Beszédet zárja le.
Nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a kontextust, azt, amit Jézus mondott
igéjének hallgatásáról és megcselekvéséről (ld. 24. vers).
Ez nem üres utasítás; mögötte áll Jézus szolgálatának és a mennyek országának
teljes megértése.
Idézzük fel Jézus szavait a Máté 5:1–11-ből, erre alapozva kell cselekednünk,
hogy Isten áldásainak bölcs tanúi lehessünk. Jézus megszánta a tömeget, akik a
hegyre mentek Isten szavát hallgatni, hogy jobb életet éljenek. Éhesek és
szomjasak voltak. A Máté 5–7. fejezeteiben szereplő minden tanítás két dolgot
tárgyal: hallani és cselekedni. Az eredmények a meghozott döntéstől és a
végrehajtott cselekvéstől függnek. Jézus Hegyi beszédének záró példázata egy
összehasonlítás. A bölcs építő biztonságban volt, míg a bolond elveszítette a
házát. A bölcs Jézus szavai szerint élt, a bolond azonban nem. Gondoljuk át ezt
alaposan, mielőtt döntéseket hoznánk az életben! Gondolkodjunk el a következő
kérdéseken, és beszéljük meg a mellettünk élővel: Jézus két igével mutatott rá
példázat a tanulságára: hall és cselekszik (ld. 24. és 26. vers). Mit gondolsz erről?
Hogyan érzel ezzel kapcsolatban? Mire emlékeztetnek ezek a szavak? Ki a bölcs
vagy a bolond a mai világban és a te környezetedben? Te is álmélkodsz Jézus
tanításán, ahogyan annak idején a sokaság (ld. Máté 7:28)?

Jézus példázata arra figyelmeztet, hogy el lehet kerülni a nagy katasztrófát. Egy
módja van: Engedelmesség. Egyik ugyanis beteljesíti, megcselekszi, elvégzi, a
másik azonban nem. Jézus Hegyi Beszéde egy hatalmas felkiáltó jellel végződik.
Itt vagytok, halljátok, de hazamentek és hogy lesz tovább. Mi lesz?
Lesz, ami lesz, de az élet egyedi. Lesz, ami, ami lesz, de nem mindegy, hogy kihez
hasonló az életed, drága nőtestvérem.
Lesz, ami lesz, de nem mindegy, hogy megáll, helytáll, vagy összeomlik és
elpusztul. Lelkek, életek, hús-vér templomok vannak rád bízva és a vezetésedre
várnak. Kihez hasonlít Jézus? Okos vagy bolond emberhez?
Vezető: Rajta, építsük otthonainkat, nemzetünket és az egész világot Jézus
szavaira, aki emlékeztetett minket az aranyszabályra: „Amit csak szeretnétek,
hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyan úgy tegyetek ti is velük”
(Máté 7:12). Ez a mi biztos alapunk. Ez a mai igei üzenetünk alapja.
ADAKOZÁS: Támogassunk egy magára maradt, nélkülöző, de családjáért a
végsőkig küzdő asszonyt, aki hallja az Igét, de…
Közben hallgassuk meg a következő éneket:
https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI
ADAKOZÁST KÖVETŐ IMA:
Vezető: Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked és dicsőítünk Téged azokért az
áldásokért, melyeket nekünk adtál; köszönjük a családunkat, barátainkat,
otthonunkat, az ételt és a vizet. Dicsőítünk azért, hogy kreativitásra késztetsz
minket, így képesek vagyunk gondoskodni családunkról. Felajánljuk neked ezen
áldások egy részét: a pénzünket és a szolgálatunkat. A világ imanapi célra
szenteljük, megosztva ezeket az ajándékokat a rászoruló közösségekkel itt és
szerte a világon. Ámen.
IMÁDSÁGOK VANUATUÉRT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGÉRT
Közbenjáró ima
Vezető: Imádkozzunk együtt Vanuatuval és az egész világgal! Örökkévaló Isten,
Istenünk, akivel együtt létezik csak Vanuatu! Arra kérünk, segíts, hogy ki
merjünk állni a békéért a nemzetek közt és a családokban! A te bölcs kezedbe
ajánljuk Vanuatu vezetőit és népét. Segíts, hogy ellen tudjunk állni a nemzeteket
pusztító igazságtalanság erejének! Adj ehhez nekünk a szigetvilágokon,
nemzeteken átívelő bátorságot! Imádkozunk, hogy egységben, szeretetben és

békében élhessünk az etnikai és kulturális sokszínűség országában itt,
Vanuatuban és a világ számos hozzánk hasonló helyén.
Mind: Köss össze minket szeretetben, békében és örömben!
Vezető: Megemlékezünk a gyakorta természeti katasztrófák által sújtott helyeken
élő emberekről, gondolva a ciklonok, hurrikánok és vulkánok veszélyeire. Eléd
hozzuk a függőségektől szenvedők iránti aggodalmainkat.
Mind: Mindenható Isten, védd meg a közösségeket a katasztrófáktól és a
szenvedéstől! Gyógyítsd meg az emberek lelkét, hadd érezzék a szeretetet!
Vezető: Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el
a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
Záró ének: 299. dicséret: Jézus hív, bár zúg, morajlik…
https://www.youtube.com/watch?v=--Zmz6p_jdQ
ELBOCSÁTÁS ÉS ÁLDÁS
Vezető: Üdvözöljük Isten bennünk és velünk élő jelenlétét! Isten vezesse,
irányítsa, állítsa helyre és gyógyítsa meg nemzetünket! Legyen meg Isten akarata
otthonunkban úgy, amint a mennyben! Amikor elindultok, ne feledjétek, hogy
mindenki, aki hallja Jézus szavait és aszerint cselekszik, olyan lesz, mint a bölcs
ember: háza ellenáll a viharnak és az áradatnak. Menjetek és építsétek házatokat
Jézus szavaira! Induljatok haza ezekkel az áldásokkal Jézus Krisztus, a mi Urunk
és Királyunk csodálatos nevében!
Mind: Ez az erős alapunk. Követni fogjuk Jézust, aki az út, az igazság és az élet.
Ámen.
Énekelt áldás: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád
orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked
békességet!” (4Móz 6,24-26)
https://www.youtube.com/watch?v=mx6Q1Gpggwo

