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Oltalomba zártan
Globális üzenete lett a világimanap
hét évvel ezelőtt megfogalmazott vanuatui üzenetének
A 2021. évi világimanap vélhetően különösen emlékezetes marad a föld minden keresztény közössége
számára: a március 5-i alkalmakat ugyanis a legtöbb
helyen online térbe kellett áthelyezni. A járványhelyzet ismeretében az imanapi mozgalmat irányító világszervezet is készült erre az eshetőségre. A New York-i
központ munkatársai egy olyan angol nyelvű istentiszteletet rögzítettek videóra, amelyben az idei nap
liturgiáját készítő vanuatui asszonyok is szolgáltak.
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Március első péntekén bárki megtalálhatta az ünnepi felvételt
az ökumenikus világszervezet honlapján. Angolszász nyelvterü
leteken komoly segítséget jelenthetett ez a videó, de azokban
az országokban, ahol az angol nyelvet kevesen értik, a szerve
zők bizony nem sok hasznát vehették a központilag készített
istentiszteleti anyagnak.
A magyarországi közösségek azonban nem jöttek zavarba.
Dacolva a félelmekkel – és valóban nagyon ügyelve a bizton
sági távolság és a higiéniai előírások betartására –, a legtöbb
helyen mégiscsak összegyűltek az ünnepre előzetesen készült
csoportok. Azokhoz pedig, akik a személyes jelenlétet nem
merték vállalni, az imaesten rögzített videófelvételt juttatták
el a nőtestvérek.
Bár a beszámolók valamivel lassabban érkeznek a Magyar
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának „pos
taládájába”, néhány imanapi alkalom sikeréről már tudomást

szerezhettek a hazai szervezők. A Budapest Belvárosában élők
például a Deák téri evangélikus templomban gyűltek össze,
Kecskeméten pedig a YouTube-csatornán közvetítették is élő
ben az alkalmat. De nem csupán az egyházi közösségek mozgó
sították magukat: néhány településen a helyi kábeltelevíziók is
láttak fantáziát az istentiszteletek megörökítésében. Így történt,
hogy március 5-én 18 órai kezdettel a Buda Környéki Televízió
ban is adásba került a világimanap megünneplése.
De vajon mi történt ezen a napon Vanuatun? Hogyan em
lékeztek meg a világimanapról ott, ahol az ünneplés nem lett

„karanténba zárva”? (Egy friss, március 6-i híradás szerint mind
össze két koronavírusos beteget találtak a szigetcsoport alkotta
csendes-óceáni országban.)
Nos, Vanuatun fesztivált tartottak. Már az imanapot meg
előző napon, csütörtökön felvonulást szerveztek Port Vilában,
az ország fővárosában (képünkön). A Vanuatui Egyházak Taná
csa által indított menethez valamennyi keresztény felekezet
közössége csatlakozott. Az egyre duzzadó tömeg hatalmas pla
kátokon hirdette, hogy idén ők írták a világimanap liturgiáját.
A közösségi oldalakra feltett amatőr videók megörökítették,
hogy a felvonuló asszonyok és férfiak arcáról milyen büszkeség
és öröm sugárzik. Lám, Isten az ő kis nemzetüket is fel tudja
használni, hogy a világnak reményt hirdessenek!
A jól ismert bibliai történetet idéző – imanapra választott –
jelmondatuk („Biztos alapra építsünk!”) bizonyságtétel arról,
amit ők maguk is sokszor megtapasztalnak. Hogy viharok köze
pette is van oltalom: életü(n)k Jézusban biztos alapon nyugszik!
Az idei világimanap mindazonáltal nem csupán az online
kényszermegoldások miatt maradhat emlékezetes, hanem azért
is, mert vanuatui nőtestvéreink szinte prófétai módon érezték
meg, hogy milyen üzenetre lesz szüksége a világnak 2021 tava
szán. Ők ugyanis hét esztendővel ezelőtt kapták meg a felkérést
az idei istentisztelet témájának kiválasztására!
Hét esztendővel ezelőtt mit sem tudhattunk a ránk zúdult
világjárványról, erről a „tomboló viharról”… A hét évvel ezelőtt
leírt világimanapi gondolatok most tehát számunkra is fájón
aktuálisnak bizonyultak, miként most buzdításuk, imádságuk
is különösen bátorító, reményt adó.
De Vanuatu keresztényei friss üzenettel is szólnak hozzánk.
Azon az említett március 4-i felvonuláson az élen haladók kezé
ben volt egy transzparens a következő felirattal: „Ne viharban
kezdj a házépítéshez, hanem még a vihar kitörése előtt!” Szelíd
intésük maradjon velünk az idei világimanap elmúltával is. Is
tennel való kapcsolatunkat rendezzük e mostani böjtben. Ne
akkor kelljen kapkodnunk, amikor már késő…
 B. Pintér Márta
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