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Az imanapi címlapkép alkotójáról és művéről: 
Tajvant a történelem során különböző idegen or-
szágok gyarmatosították, ami számos etnikai
konfliktushoz, kulturális és társadalmi változás-
hoz vezetett. A művész olyan motívumokat hasz-
nál, amelyek kiemelik Tajvan legismertebb
jellemzőit. Alkotásában rámutat arra, hogy a ke-
resztény hit hogyan hoz békét és ad új jövőképet
hazájának.
A festményen látható nők egy patak mellett
ülnek, némán imádkoznak és felnéznek a sö-
tétbe. Az előttük álló út bizonytalansága ellenére
tudják, hogy az üdvösség Krisztusban már eljött
és az övék.
Két veszélyeztetett állatfaj is szerepel a képen: a

mikádófácán és a fekete arcú kanalasgém. Ezek mindegyike egyedülálló je-
lentőséggel bír az ott élők számára. A mikádófácán Tajvan hegyvidéki régió-
iban endemikus (csak ott él), és a nemzeti madarak egyikeként tartják
számon. A fekete arcú kanalasgém évente több ezer kilométer utat tesz meg,
hogy Tajvanon töltse a telet. A madárnak ezt a különlegességét az itt élő em-
berek szimbolikusan magukra is vonatkoztatják: magabiztosak és a kitartóak
a nehéz időkben.
A zöld fű és a Phalaenopsis (Pillangó) orchideák kiemelkednek a sötét háttér-
rel szemben.
Ők Tajvan büszkeségei. A sziget világszerte az „Orchideák Királyságaként” is-
mert. Az elmúlt évtizedekben a tajvani orchideák exportja nőtt, és a pillangó
orchideák gyakran szerepeltek nemzetközi versenyeken. Ez a gyönyörű sziget
gazdag természeti erőforrásairól ismert. A zöld fű a tajvaniakat egyszerűnek,
magabiztosnak, erősnek és Isten gondja alatt állónak ábrázolja.

Az művészről: 
Hui-Wen HSAIO 1993-ban született a tajvani Tainanban. 2017-ben a tajinani
Kun Shan Egyetemen vizuális kommunikációs tervezésből szerzett alapdiplo-
mát. Jelenleg művészetterápia (Intermediale Kunstterapie) mesterképzést
folytat az MSH Orvostudományi Egyetemen, Hamburgban, Németországban.
„Fiatal korom óta járok egy presbiteriánus gyülekezetbe édesanyámmal és
a bátyámmal. Az Isten igéjének tanulmányozása és a liturgia megtapasztalása
formálta és erősítette a hitemet. A tajvani presbiteriánus egyház hagyomá-
nyosan tajvani nyelven (Tâi-gí) tart istentiszteleteket, ami jól mutatja a nyelv
megőrzésének jelentőségét. Annak ellenére, hogy manapság a fiatalok gyak-
ran beszélnek mandarinul, nagyra értékelem, hogy a hitemet tajvani nyelven
táplálták.”



Világmanapi liturgia
Készítette: Tajvan Imanapi Bizottsága 

2023. március 3. 

„ ... hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt
megnyilvánuló szeretetről.” (Ef.1,15)

ISTENTISZTELET

Bevezető muzsika
(Az az öt személy, akik a liturgia során a tajvani nők leveleit felolvassák, a
kirakós tajvani térkép felé sétálnak, és a puzzle darabokat a helyükre illesz-
tik.)
Üdvözlés és köszöntés
1. vezető: „Pîng-an.” Ez a tajvani kifejezés azt jelenti, hogy „Isten adjon békét,
békés kapcsolatot Istennel és egymással”.
2. vezető: Üdvözöljük a testvéreket a mai istentiszteletünkön a tajvani nő-
testvérek nevében. 
1. vezető: Kedves testvéreink, ezen az ünnepen a Tajvanon élő asszonyok kí-
vánják velünk megosztani élettapasztalataikat: bizonyságot tenni Isten cso-
dálatos kegyelméről, arról, ahogyan átélték Isten hatalmas tetteit az
életükben. 
Zene: élő hangszeres vagy CD-ről 
Zenehallgatás után a jelenlévők osszák meg egymással Krisztus békéjét. 

Imádságot bevezető gondolatok
1. vezető: Dicsérjétek az Urat! Hálát adunk Istennek mindazért a sok áldásért,
amelyet Tajvan kapott.
2. vezető: Dicsérjétek Istent, a Teremtőt, aki megteremtette ezt a gyönyörű,
hegyi erdőkkel borított szigetországot, amelyet az óceán fog körbe. Adjatok
hálát, hogy Tajvan ilyen gazdag lehet a természeti erőforrásokban!
Mind: Áldott legyen az Úr neve! Dicsőséged legyen velünk, Urunk!
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1. vezető: Több mint száz évvel ezelőtt érkeztek Tajvanra az első misszioná-
riusok, aki elhozták az evangéliumot, és terjesztették Isten szeretetének jó
hírét. Az emberek meghallották az üzenetet, és részesülhettek az üdvösség
kegyelmében.
Mind: Áldott legyen az Úr neve! Dicsőséged legyen velünk, Urunk!
2. vezető: A 16. század óta Tajvant különböző idegen erők gyarmatosították;
népének sok etnikai, kulturális, társadalmi és politikai változást kellett átél-
nie. Isten kegyelméből a szigeten élők ma békében lehetnek. Tajvan lakosai
nagy vendégszeretetet tanúsítanak, és hajlandóak segíteni, és áldássá válni
mások számára.
Mind: Kegyelmes Istenünk, köszönjük áldásaidat, és dicsérünk téged. Dicső-
séged legyen velünk, Urunk!
Ének: Az Úristent magasztalom (Ökumenikus Énekeskönyv 5.) 
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2. Csodálatos tetteiről, / szabadító erejéről, / emlékezem jóvoltáról, / bizodalmat
veszek abból.
3. Mert ő erős hatalommal, / dicsőséges szent jobbjával / az ő népét megmentette,
/ fogságából kivezette.
4. Úgy vezette szent Egyházát, / mint jó pásztor kedves nyáját, / ételéről gondosko-
dott, / utat neki ő mutatott.
5. Hálát adjunk az Istennek, / Atya, Fiú, Szentléleknek, / három személy Fölségének,
/ egymivoltú Istenségnek.



Bűnvalló imádság
1.  felolvasó: Megbocsátó Urunk, megvalljuk neked bűneinket, mert gyakran
vétkezünk ellened. Mulasztásaink miatt nem gondoskodtunk kellően a ránk
bízott földről, tisztességtelen módon kihasználtuk a természetet, szennyez-
tük a környezet, és a különféle állat- és növényfajok kipusztulását okoztuk.
Mind: Urunk, könyörülj rajtunk!
2.  felolvasó: Kegyelmes Istenünk, önzőek és gőgösek vagyunk. Nem fordí-
tunk gondot embertársaink méltóságának megőrzésére; figyelmen kívül
hagyjuk a kisebbségek, a migránsok és a bevándorlók jogait. Mulasztásunkkal
a körülöttünk élő rászorulók szenvedését, elnyomását növeljük.
Mind: Ó Uram, könyörülj rajtunk!
1. vezető: Istenem, te hűséges és igaz vagy. Bocsáss meg nekünk, tisztíts meg
bűneinkből, és segíts, hogy a világosságban tudjunk élni! Adj nekünk a böl-
csességet, hogy felismerjük akaratodat, ráhagyatkozzunk vezetésedre és így
megteljünk hittel és szeretettel! Mutasd meg magadat előttünk, hogy meg-
ismerjük hatalmad mérhetetlen nagyságát! Ámen.
Mind: Ámen.
Ének: Ó halld meg Uram …
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Isten Igéje és élettapasztalatunk
Igeolvasás: Pál levele az Efezusiakhoz 1:15-19

1. felolvasó: 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 min-
ket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen
mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.

1. vezető: Pál hálát adott Istennek azért, ahogyan az efezusiak megélték sze-
retetüket és hitüket. Imádkozott, hogy megkapják a bölcsesség és a kinyilat-
koztatás lelkét, és teljesen „megismerjék [Istent]” a Szentlélek megvilágosító
munkája által!
Bennünket gyakran frusztrálnak a nehézségeink, az akadályaink. Ilyenkor el-
veszíthetjük reménységünket és hitünket, és inkább gyenge emberi termé-
szetünkre támaszkodunk. Pedig mi éppen arra kaptunk meghívást, hogy
„reményünket” Isten országába vessük, és hitünkkel Isten ígéreteibe kapasz-
kodjunk. A Szentlélek megvilágosító ereje által látjuk meg, milyen hűséges,
szerető és irgalmas Istenünk van.
Az efezusiakhoz írt levél szerzője szüntelenül azért imádkozik, hogy olvasói
fel tudják fogni, milyen széles és hosszú, magas és mély Krisztus szeretete
(Ef. 3:18). Erre a mérhetetlen szeretetre úgy válaszolhatunk, ha hajlandók
vagyunk többé már nem magunknak, hanem Istennek élni. Krisztus szeretete
tárulhat fel a cselekedeteinken keresztül, amellyel arra a dicsőséges és bő-
séges örökségre mutathatunk rá, amelyet Krisztusban kaptunk!
Isten szemében nem széllel szálló konfettidarabok vagyunk, amelyek össze-
vissza repdesnek, hanem olyanok vagyunk, mint egy kirakós kép pótolhatat-
lan darabjai. Különböző a társadalmi hátterünk, különböző a kultúránk, Jézus
Krisztusban mégis egységbe illeszkedünk.

Csend

2. vezető: Megismertük néhány tajvani asszony és fiatal lány történetét. Bá-
torító levelet küldünk nekik. Halljátok a leveleket!

6 Imanapi liturgia 2023 – Tajvan



1. nő: 

Kedves Pao-Chu testvérnő!

Amikor a legutóbbi összejövetelünkön találkoztunk, meghallottam, amit
mondtál, hogy a környezetünket sürgősen védenünk kellene. Bizonyságté-
teled nagy hatással volt rám, és azóta én magam is a nyomodba léptem. Újra
felhasználom a háztartásomban meglévő dolgokat, csatlakoztam egy strand-
takarításhoz, és a hulladékot különválogatom. Saját evőeszközt és poharat
viszek magammal, hogy ne használjak eldobható műanyagot. A legfőképpen
pedig megtanítom a következő generációinkat a környezet védelmére. Re-
méljük, hogy Tajvan a jövőben atommentes ország lesz. Tanuljunk együtt,
hogy Isten teremtett világának jó sáfárjai legyünk!

Csend

Ének: Ének: „I have heard about your faith” (Ef. 1,15-16 versei angolul), 
VAGY Hiszek benned, Istenemben (EÉ 251)
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2. nő: 

Kedves Fen-Jiau testvérnő!

Hallottam Istenbe vetett hitedről. Középkorú, bennszülött asszonyként cso-
dálatos áldássá váltál a hasonló korú nők számára.

Háziasszonyként évtizedek óta a családodnak szenteled magad. Amikor meg-
próbáltál munkát találni, hogy eltarthasd a családodat, nagy kihívást jelen-
tett, hogy az életkorod miatti diszkriminációval kellett szembesülnöd.
Nyomást éreztél szívedben, mert nem tudtad elfogadni a nőkkel szembeni
társadalmi elvárásokat. Úgy érezted, hogy elhanyagolod a családodat, mi-
közben éppen a családodról való gondoskodás volt az oka annak, hogy mun-
kát kerestél. Miközben vívódtál, Isten útmutatására hagyatkoztál, és
megtaláltad a megoldást arra, hogy hogyan támogathatod a családodat: ha-
gyományos szövéstechnikákat tanítasz és a néptörzsed hagyományait ápo-
lod. Kreativitásod kivirágzott. Bizonyságtételed pedig csodálatos inspiráció
és áldás sok nőtestvéred számára.

Csend

Ének: „I have heard about your faith” VAGY 
EÉ 251,4 
4. Hiszek benned, Jézusomban, / Krisztusomban, én Uramban. / Isten Fia,
légy oltalmam!
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3. nő: 

Kedves Jojo testvérnő!

Amikor fiatal voltál, apád megkért, hogy állj munkába, ahelyett, hogy hagyott
volna tanulni. Az ő szemszögéből nézve a lányoknak nem arra van szükségük,
hogy iskolázottak legyenek, hanem hogy férjhez menjenek. Te azonban ra-
gaszkodottál ahhoz, hogy továbbra is tanulhass.

Istentől kértél bölcsességet, hogy úgy tudj beszélni apáddal, hogy meggon-
dolja magát. Imádkoztál, hogy apád felismerje azt, hogy a lányoknak és fi-
úknak egyformán joguk van a tanuláshoz. Apád lassan megértette, hogy a
lányok nem alacsonyabb rendűek a fiúknál.

Érettségi után elmentél dolgozni. Itt a feletteseid lenézték az iskolázott és
szakképzett nőket. Ismét Istentől kértél bölcsességet, hogy ellenállj a kísér-
tésnek, mert legszívesebben beolvastál volna a főnökeidnek, akik nem egy-
formán értékelik a nők és férfiak teljesítményét. Rájöttél, hogy hosszú út
vezet még addig, amíg a nemek szerinti megkülönböztetés megszűnik. Ennek
ellenére nem adod fel, és mindent megteszel annak érdekében, hogy meg-
győzd a környezetedet arról, hogy a nők és a férfiak egyenlő jogokat kell,
hogy élvezzenek.

Csend

Ének:  „I have heard about your faith” VAGY 
EÉ 251,7 
7. Hiszek tebenned, Szentlélek, / segítséget tőled kérek, / üdvöt általad re-
mélek.

4. nő: 

Kedves Pearl nővér!

Kórházi takarítóként a COVID-19 világjárvány idején a frontvonalon kockáz-
tattad az életedet azért, hogy kitakarítsd és fertőtlenítsd a betegszobákat a
kórházban. Munka után nem mehettél haza, mert nem akartad esetleg meg-
fertőzni a három kisgyermekedet. Csekély jövedelmed mellett még egy szobát
is bérelned kellett, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzél a munkahelye-
den kívül.  A kényszerű izoláció miatt nem tudtál gondoskodni a családodról,
ezért frusztráltnak és magányosnak érezted magad. Mélyen megérint, hogy
mekkora áldozatot hoztál a családodért. Őszinte szívvel imádkozom érted,
hogy az Úristen, aki az én életem erőforrása is, adjon neked erőt!
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Csend

Ének:   „I have heard about your faith” VAGY 
EÉ 251,8 
8. Hiszem Istennek országát, / Krisztusomnak szentegyházát, / és bűneim
bocsánatját.

5. nő: 

Kedves Daiken testvérnő!

Szüntelenül hálát adok Istennek, hogy megszabadultál attól - a verbális és
szexuális bántalmazás okozta - fájdalomtól, amelyet kicsi korodban elszen-
vedtél. Az elviselhetetlen kín késztetett akkor arra, hogy megkérdőjelezd,
hogy egyáltalán méltó vagy-e mások szeretetére. Egy tanárod segített rajtad
14 éves korodban.  Szociális munkások támogattak és törődtek veled. Rajtuk
keresztül tapasztaltad meg Isten szeretetét; Krisztus követője lettél.

Bár fájdalmas a múltad, mégsem voltál hajlandó elhallgatni mindazt, amin
keresztül mentél. Írásaiddal és festményeiddel fedted fel történetedet. Bá-
torítani szeretnéd azokat a nőket, akik lelki vagy fizikai bántalmazást szen-
vednek el, hogy bízzanak Megváltónkban, dacoljanak minden negatív
címkézéssel, és alkossanak új képet önmagukról. Most két gyermek édes-
anyja vagy, áldássá váltál családod és mások számára is.

Csend

Levelek olvasását záró imádság: 

Mind: Irgalmas Istenünk, úgy jövünk hozzád imáinkban, mint azok az asszo-
nyok, akiknek sorsa e levelekben megelevenedett. Küzdelmeikről és remé-
nyeikről meséltek nekünk. Nem a nehézségek győzték le őket, hanem a te
bölcsességed erősítette őket. Nem vagyunk egyedül, mert meghallgatsz ben-
nünket. Köszönjük jelenlétedet, útmutatásodat és védelmedet, miközben az
árnyak völgyében járunk. Dicsőítünk téged, és kérünk, segíts, hogy Krisztus
hiteles bizonyságtevőivé lehessünk! Ámen

(Csend)

Ének: Ébredj bizonyságtévő lélek (ÖÉ 14.) 
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Igehirdetés
Adakozásra hívás
2. vezető: A Világnap egy olyan ökumenikus mozgalom, amelynek jelmon-
datában - „Informáltan imádkozni, imádkozva cselekedni.” – megfogalma-
zásra kerül, hogy az egymásért való könyörgés áldott kötelességünk, de nem
egyedüli küldetésünk. Istenünk valódi tetteket is vár tőlünk. A mozgalom
célja, hogy áldozatvállalásunkkal világszerte javítsunk a gyermekek és nők
élethelyzetén. 

Ennek egyik módja, ha másokért anyagi terhet vagyunk képesek vállalni. Az
idei esztendő adományával a háborús övezetben élőket, az onnan menekülni
kényszerülőket kívánjuk segíteni. Támogatásunkat a tavalyi évhez hasonlóan
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottsága juttatja el a
rászorulókhoz. 
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2. Ó, bárha lángod fellobogna / s ébredne föl sok nemzet fényinél! / Ó, bár sok
szolga sarlót fogva, / aratna, mígnem leborul az éj! / Urunk, e roppant, ért vetésre
nézz: / a munka sok, a munkás oly kevés!
3. Küldd útra hírnökid csapatját, / és adj erőt onnan felül nekik, / hogy veszni a po-
gányt se hagyják, / és szerteűzzék sátán seregit. / Országod jöjjön el minél előbb, /
hirdetve szent neved dicséretét!

 



Közbenjáró imádság
1. vezető:

Irgalmas Istenünk! Napjainkban Tajvan nagyhatalmak harcába került. Évti-
zedek óta elszigetelődött nemzetközileg. Bár a nemzetközi közösség hivata-
losan nem ismeri el, Tajvan mégis mindent megtett, hogy segítse a világot a
mezőgazdaság, a technológia, az orvostudomány és a humanitárius segít-
ségnyújtás terén.

Ó, Szentlélek Isten, kérünk, adj erőt és bölcsességet a tajvani embereknek,
hogy megbirkózzanak a bizonytalan jövővel! Bízunk benned, hogy Tajvan
áldás maradhat a világ számára. Isteni Vigasztaló, te vagy a világ Ura; hozzád
ragaszkodunk, magunkat átadjuk neked, és Tajvan népét, országuk sorsát ke-
zedbe helyezzük.  Kérünk, őrizz meg minket, mert magunkban gyengék va-
gyunk! Légy oltalmunk és erősségünk! 

2. vezető:

Teremtő Istenünk! Köszönjük, hogy ránk bíztad ezt a csodálatos, természeti
erőforrásokban gazdag világot. Mi azonban sokszor figyelmen kívül hagytuk
Földünk kiáltását, és most komoly ökológiai problémákkal kell szembesül-
nünk, mint a levegőnk a vizeink szennyezett volta, a ránk omló hulladék hal-
mok, a kopárrá vágott domboldalak, az éghajlat ilyen mértékű változása. Élet
Istene, jóságod töltse be szívünket; vezess minket, hogy bölcsen vigyázzunk
maradék földünkre!

1. vezető:

Szerető Istenünk, a saját képedre teremtettél minket és megáldottál. Láttad,
hogy minden, amit megalkottál jó. Imádkozunk olyan lányokért, asszonyokért
és férfiakért, akik szeretetet és igazságosságot hoznak a világba. Szentlélek,
adj nekünk bölcsességet, hogy küzdeni tudjunk a kirekesztett emberekért,
az elnyomottakért, a szegényekért és a tehetetlenekért; adj bátorságot, hogy
az érdekükben meg merjünk szólaljunk! Késztesd a vezetőinket, hogy vilá-
gunkat biztonságosabb hellyé tegyék az asszonyok és a gyerekek számára!
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2. vezető:

Kegyelmes Istenünk, a COVID-19 világjárvány nagy kihívást jelentett a szá-
munkra. Imádkozunk azokért, akik elvesztették szeretteiket és azokért, akik
nem találtak enyhülést szenvedéseikre. Nagyon sok áldozata van a járvány-
nak. Istenünk, adj erőt, hogy segítségére tudjunk lenni és vigaszt tudjunk
nyújtani embertársainknak ebben a járvány utáni világban!

Köszönjük Urunk, hogy a 2020-as világjárvány idején is adtál kreatív ötlete-
ket, hogy a technika segítségével – ha bezártságban voltunk is - mégis össze-
kapcsolódhattunk a közös imádságban. 

Hálásak vagyunk, hogy a tajvani asszonytestvéreknek adtál módot arra, hogy
minden nehezítő körülmény ellenére is előkészíthették idei alkalmunkat. Kö-
szönjük, hogy az eltérő felekezeti háttérből érkezettekben munkáltad azt,
hogy megegyezésre jussanak.

Oltalmazó Urunk, köszönjük, hogy kegyelmedből ma együtt lehettünk a föld-
kerekség asszonyainak közösségében, a Te szent jelenlétedben. Kérünk, ve-
zess minket tovább a Krisztusban való egység útján! 
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Az Úr imádsága
Áldás és elbocsátás
Mind: Mennyei Atyánk hallja meg kéréseinket, és tartson meg minket a hit-
ben! Jézus adjon nekünk bölcsességet, hogy valóban felismerjük megváltott
voltunk jelentőségét! A Szentlélek nyissa meg szívünket, hogy áldássá lehes-
sünk mások számára. Ámen!

Ének: Lásd Urunk egy nap újra … (EÉ 124.) 
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2. Hála, hogy ébren szentegyházad! / Nappalokon és éjeken / szüntelen áldhat és
imádhat, / nem hallgat el egy percre sem.
3. Mert mint a hajnal könnyű szárnya / nem pihen, partról partra kel, / zeng új di-
cséret és új hála, / néped imája nem hal el.
4. Már a nap távol testvért ébreszt, / még alig hamvad fénye itt, / s friss ajak dicsér
egyre téged, / és magasztalja tetteid.
5. Így legyen! Mert tiéd az ország, / a hatalom és dicsőség. / Jő a nap, melyen majd
együtt áld / és együtt dicsér minden nép.



Ez az anyag 2023. évi világimanapi istentisztelet előkészítő csomagjának része
További információ: World Day of Prayer International Committee

475 Riverside Drive Room 729 New York, NY. 10115. USA
http://worlddayofprayer.net

A magyar fordításban a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítását használtuk
(Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó 2014.)

Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága, B. Pintér Márta, elnök

A Világimanapi adományokat a következő számlákra várjuk:
Magyarországi utalás esetén:

Külföldről való utalás esetén:

További információért, kérjük, látogasson el weboldalunkra:
http://meot.hu/index.php/noi-m

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.

Telefon: +36-1-371-2690
E-mail: oikumene@meot.hu
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