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A címlap kép leírása 
A festmény, amelynek címe: Pam II ciklon - 2015.március 13., egy édesanyát ábrá- 
zol, amint imádkozva borul gyermeke fölé. A hullámok ugyan átcsapnak testén, de 
egy pálmafa mégis védelmezően hajlik mindkettőjük fölé. 
A művésznő kedvenc fája a pálmafa, hiszen ez a növény a mélyre nyúló gyökereivel 
képes ellenállni bármely erős viharnak. A képen látható asszony szoknyája az Erro- 
mango szigetén élők hagyományos öltözékét mintázza. Szemmagasságban apró 
kereszteket láthatunk, amelyek a Pam II ciklon áldozataira emlékeztetnek. 
A művésznő, Juliette és szomszédasszonyai szintén átélték a ciklon pusztitását. Egy 
tárolóban húzták meg magukat a rémisztő viharban. Egy éjszaka alatt, hirtelen érte 
el a Pam ciklon Vanuatu szigeteit. Az emberek semmit sem láttak, csupán imádkozni 
tudtak. 
Ezt tette Juliette is. Reggel, amikor az asszonyok kimerészkedtek a tárolóból, látták, 
hogy szinte mindent tönkretett a vihar. Ám ekkor észrevették, hogy a művésznő 
műhelye mellett álló, hagyományos, pálmalevélből szőtt kunyhojuk épen maradt. 
A fölötte magasló fák megóvták a vihar közepette. 
Juliette bizonyos abban, hogy Isten hallotta meg imádságukat és Ő használta fel a 
természetet, a fákat, hogy megóvják őket azon az éjszakán. 

 

A festőről: 
Juliette Pita Vanuatu legismertebb kortárs festőnője. Erromango szigetén született 
1964-ben, nyolc gyermek közül harmadikként. Özvegy, három gyermeke van, de 
egyik unokahúgát is ő neveli. Korán kiderült művészi hajlama. Mindig ő volt a leg- 
jobb az iskolai rajzórákon. Tannán tanult bentlakásos iskolában, mert szigetükön 
nem volt oktatási intézmény. Később Efaté-ba került, tanulmányait itt folytatta. 
Szülei nem tudták fedezni taníttatásának költségét, így egy baráti család vállalta 
azt, és magukhoz is költöztették a diáklányt. Juliette az első nő Vanuatun, aki az Ins- 
titut National de Technologie du Vanuatu intézményben szerzett végzettséget. So- 
hasem gondolta, hogy a festményeiből pénzt kereshet, de hitt abban, hogy Istennek 
terve van ővele. A bevételeit a rászoruló emberek között osztja szét. 
Vanuatu függetlenségének elnyerésekor, 1980-ban úgy érezte, hogy a munkáiban 
azt kell ábrázolnia, hogy népe, az itt élő emberek valóban megértek arra, hogy or- 
szágukat önállóan kormányozzák. 
Párizsban legelőször 1994-ben nyílt kiállítása, ezt követően Sydney-ben, Új-Kaledó- 
niában mutathatta be műveit, majd Európa számos országában. 
Vanuatu hagyományai, tradicionális kultúrája inspirálja az alkotásban, de megje- 
lennek a mai, modern élet motivumai is műveiben, és mindazok a dolgok, amelye- 
ket ő maga él át mindennapjaiban. 
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Imanapi liturgia 
 

2021. március 5. 
Készítette a Vanuatui Imanapi Bizottság 

„Biztos alapra építsünk!” 

Előkészületek: 

Lehetőleg több nemzedékből (nők, fiatalok és gyermekek) válogassuk az istentisz- 
telet vezetőit. Idén a program szervezői nem határozzák meg a vezetők számát, kér- 
lek, válasszatok a liturgia vezetésére a helyi sajátosságok szerint embereket, és így 
osszátok el az olvasmányokat! 

Készítsetek salusalut, azaz virágfüzérnyakláncot a liturgia vezetőinek! 

A vezetők táncolva és énekelve vonuljanak be együtt az istentiszteletre azokkal a 
tárgyakkal és szimbólumokkal, melyekkel az oltárt/úrasztalát díszítik majd! 

Készítsetek ki két asztalt, amire a bevonuláskor bevitt tárgyakat és szimbólumokat 
elhelyezitek! Az egyik asztalra tegyétek Vanuatu zászlóját és az idei témát - a „Biztos 
alapra építsünk!” mottót - megjelenítő képet! Ha lehet, állítsatok ki olyan kézműves 
termékeket és/vagy ételeket, melyek jellemzők Vanuatura! Például szantálfaolajat, 
kosarakat, gyöngyöket, kagylónyakláncokat és gumós növényeket. A másik asztalon 
helyezzétek el a gyertyát és a Bibliát! 

Ha lehetséges, legyen valaki, aki majd megfújja a kagylókürtöt vagy a sófárt, esetleg 
megüt egy gongot/dobot! 

Válasszatok ismerős éneket, vagy iktassatok közbe csendes perceket a liturgia egyes 
szakaszainak (hálaima, bűnvallás és elköteleződés, Vanuatu hangjai) elválasztására! 
Írjatok saját magatok is olyan bűnvalló és a keresztény életben való elköteleződé- 
seteket kifejező imádságot, amelyet a liturgia egy pontján majd felolvashattok! 

Az idei év bibliai szakasza a Máté 7:24–27, mottója így hangzik: „Biztos alapra épít- 
sünk!”. Az üzenet arra fókuszál, hogyan élhetünk bölcsen. Az alapigét használhatjuk 
meditációként, igehirdetési alapigeként vagy a csoportos megbeszélés témájaként. 
Amikor Isten Igéjét hallgatjuk, elmélkedjünk a szövegen! Gondoljuk végig, vajon mit 
üzen ma, és mi a válaszunk a hangzó igére! A meditációba beleépíthetjük a biblia- 
tanulmány egy részét, ehhez, kérlek, nézzétek meg a teljes bibliatanulmányt, melyet 
a vanuatui világimanapi bizottság készített elő! 
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A fő bibliai szakasz olvasása kreativ módon dramatizálva is történhet vagy párbe- 
szédes formában. A jelenet segíthet értelmezni az elbeszélést, és felvethet olyan 
kérdéseket, melyek arra ösztönzik a résztvevőket, hogy elgondolkodjanak azon, 
vajon milyen módon válaszolhatnak cselekedeteikkel Isten hívására. A történetet 
bemutathatjuk úgy is, hogy egy mai család életén keresztül jelenítjük meg, mit is 
jelent Istenbe vetni a bizalmunkat, a család tagjai együttesen hogyan tudnak szem- 
besülni életük kihívásaival. 

 

 

ISTENTISZTELET 

BEVONULÁS 
 

Egyik nő a kezében égő gyertyát hoz, egy másik pedig a kinyitott Bibliát. Őket to- 
vábbi asszonyok és/vagy gyermekek követik a vanuatui zászlót és más, előre elké- 
szített terméket, szimbolikus tárgyakat hozva. Énekelve és a táncolva jönnek az 
oltárhoz/úrasztalához, ahová leteszik a gyertyát és a Bibliát, a többi tárgyat pedig 
egy erre a célra előkészített asztalra helyezik. 

 

KÖSZÖNTÉS 
Vezető: Isten hozott titeket a 2021. évi Világimanapon, melyet a Vanuatui Köztár- 
saságban élő keresztyén nők készítettek elő. Köszöntjük testvéreinket szerte a vilá- 
gon az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! 

 
Vanuatu kultúrájának, nyelveinek, hagyományos értékeinek és szellemiségének for- 
rása főként a melanéziai népesség, de van egy polinéziai eredetű kisebbség is köz- 
tük. 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 nád- 
fedeles házuk, melyeket kőbaltákat használva építettek. Nők és férfiak a Farea-ban 
(a faluk közösségi tere) gyűltek össze, hogy megvitassák a főbb kérdéseket. 

 

Vanuatu kis ország a Csendes-óceán déli részén. Államformája köztársaság, melyet 
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1980-ban alapítottak, amikor az ország függetlenné vált a francia és brit kondomí- 
nium (közös kormányzás) alól. Ma Vanuatu büszkén lengeti saját zászlóját, címeré- 
ben pedig mindenki ezt olvashatja: Istennel együtt létezünk („Long God 
yumistanap”). 

 
Ének: Greeting Song [Köszöntő ének]; a vanuatui világimanapi bizottság tagjai írták 
az előkészítő műhelymunka során a 2021. évi alkalomra. ©WDPIC. Engedéllyel fel- 
használva. A szöveget lásd az éneklistában, ugyanott a szerzői jogokra vonatkozó 
megjegyzések (a dallam változhat). 
Énekjavaslat (amennyiben nincs módotok ezt az éneket megtanulni, vagy a járvány 
miatt még nem tudtok összegyűlni) 

134. zsoltár mindhárom versével: Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az 
Urat vigan! 
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ISTENTISZTELETRE HÍVÁS 

(Ha lehetséges, valaki fújjon meg egy kagylókürtöt vagy egy sófárt, illetve üssetek 
meg egy gongot vagy dobot! Miután a hangszerek elhallgatnak, a liturgiát vezető 
a zsoltár olvasással folytatja a programot.) 

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:ListeningtotheVoicesfrom Vanuatu [Hallgassuk Vanuatu hangjait] a vanuatui 
világimanapi bizottság tagjai írták az előkészítő műhelymunka során a 2021. évi al- 
kalomra. ©WDPIC. Engedéllyel felhasználva. A szöveget lásd az éneklistában, 
ugyanott a szerzői jogokra vonatkozó megjegyzések. 

Énekjavaslat: (amennyiben nem áll módotokban ezt az éneket hallgatni) 

Ref. Énekeskönyv: 236, MRÉ 392. dicséret 
Ev. énekeskönyv: 322 
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2. Ha nem az Úr Isten építi a házat, Ahány építője, mind hiába fárad. Nincsen Isten 

nélkül segítség és idvesség. 

3. Csak hiába lészen reggel felkeléstek Néktek, kik erősen Istenben nem hisztek 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 

4. Ekképen történik mindnyájan tinektek, Munkával, bánattal kenyeret kik 

esztek Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 

5. Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, Kik csak benne bíznak s hozzá 

fohászkodnak: Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 

6. Mint a sebes nyilak az erős kezében, Erősek a hívek Isten kegyelmében: Nincsen 

Isten nélkül segítség és idvesség. • 

7. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi : Nincsen 

Isten nélkül segítség és idvesség. 

 
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 való közösséget és a világimanapra összegyűlt nőtestvére- 
ket 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 nagysá- 
godat és hatalmadat hirdetik nekünk. 
Köszönjük a gyermekek dalát, nevetésüknek, boldog kiáltozásuknak hangját, kö- 
szönjük 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! 
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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 há- 
zában, hogy megvalljuk bűneinket. Megvalljuk, hogy hallottuk szavadat, de nem 
cselekedtünk aszerint. Gyakran olyan dolgokat teszünk, amiket nem kellene meg- 
tennünk, 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 alapo- 
zunk, de valójában homokra építkeztünk. Szeretnénk megváltozni, állíts helyre min- 
ket, hogy azt tegyük, ami helyes és igazságos! 
Teremtő Istenünk, megvalljuk, hogy szennyeztük a környezetet, és ártottunk a ten- 
ger élővilágának azzal, hogy szemetet dobtunk lakhelyükbe. Veszélyeztetjük a ten- 
ger biológiai egyensúlyát, tönkretesszük a természet fenntarthatóságát. Tudjuk, 
hogy képesek vagyunk változtatni ezen. Megvalljuk és bánjuk mindezt, és elköte- 
lezzük 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.” (Ézsaiás 66:1–2). 
Alázatosan jövünk eléd és kérünk, hogy add nekünk a bölcsesség és az ismeret lel- 
két! 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! 
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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 vet- 
tek, 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 vá- 
gyammal. 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 
elsajátitott szakmai ismereteikkel. 
Gondoskodom a családomról, mellyel megáldott Isten. A férjemmel közösen három 
gyermekünket nevelem. Dicsőítem Istent az életemben kapott áldásokért. Köszö- 
nöm Istennek, hogy ő az erőm forrása, és segít a gyakorlatban megvalósítani a ta- 
nultakat. Az Úrban erőssé és bölccsé lettem. 

 
Felolvasó:Vanuatuban a vidéki gyerekek nagy távolságokból járnak gyalog az isko- 
lába, néhányuknak már nagyon fiatalon el kell hagyniuk otthonukat és bentlakásos 
iskolába kerülnek. Nincs általános iskolakötelezettség. Az oktatás francia vagy angol 
nyelven történik. A bislama közvetitő nyelv a városban élők számára, hogy a kom- 
munikációs 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 csonkacsaládban nőttünk fel. Ami- 
kor anyám újra férjhez ment, otthagyott minket a nagyszüleinknél. Miután apám 
újranősült, elvitt minket, hogy az ő új családjával éljünk. Miután mostohaanyánknak 
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 kuny- 
hóban aludtam. Egy régi zsákot használtam takaróként a hideg ellen. 
Valahogyan összetalálkoztam néhány keresztyén emberrel, akik azt mondták, hogy 
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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 ér- 
téket Vanuatun találjuk, ha a népesség növekedését vesszük figyelembe. Ebből adó- 
dik, 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 odafigyelje- 
nek, és a fiatalok otthon, a saját közösségükben is megtalálják azokat a munkahe- 
lyeket, amelyeket keresnek. Bízom benne, hogy Isten gondoskodni fog arról, hogy 
a fiatalok gyarapodni tudjanak és hozzájárulhassanak Vanuatu jólétéhez. 

 
Felolvasó: Mivel a lakosság 75%-a vidéken él, ahol kevés a foglalkoztatási lehetőség, 
a fiatalok kénytelenek olyan területekre vándorolni, ahol jobbak a gazdasági kilá- 
tások. 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 képez- 
hetik magukat és találhatnak munkát. 
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ISTEN IGÉJE 

Vezető: Hallgassuk meg Isten Igéjét Máté evangéliumából, a 7. rész 24–27. verseit! 
Megjegyzés: a Máté 7:24–27 az alapigéje az idei témánknak: „Biztos alapra épít- 
sünk!”; és a bölcs életvezetésről szól. Kérjük, használjátok a bibliai szakaszt és té- 
máját a meditáció, a prédikáció vagy a csoportos reflexió kidolgozásához! 

 
Bevezetés az igeszakasz csoportos megbeszéléséhez: A Vanuatu-i imanapi isten- 
tisztelet alapigéje Jézus példázatából származik, a mennyek országába való belé- 
pésről 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 mon- 
dott 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 ál- 
dásainak 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 min- 
den tanítás két dolgot tárgyal: hallani és cselekedni. Az eredmények a meghozott 
döntéstől és a végrehajtott cselekvéstől függnek. Jézus Hegyi beszédének záró pél- 
dázata egy összehasonlítás. A bölcs építő biztonságban volt, míg a bolond elveszí- 
tette 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 ülővel: 
Jézus két igével mutatott rá példázata 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, a te környezetedben? 
Te is álmélkodsz Jézus tanításán, ahogy annak idején a sokaság (ld. Máté 7:28)? 

 
Vezető: Rajta, építsük otthonainkat, nemzetünket és az egész világot Jézus szavaira, 
aki emlékeztetett minket az aranyszabályra: „Amit csak szeretnétek, hogy az em- 
berek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük” (Máté 7:12). Ez 
a mi biztos alapunk. Ez a mai igei üzenetünk alapja. 
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ADAKOZÁS (a közösségetekben szokásos módon, de egyénileg is megtehetitek, 
ha utaljátok a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa: 13597539- 

12302010-00031854 számlájára, közlemény: „2021. Világimanapi 
persely”) Ebben az esztendőben egy Vanuatun élő magyar missziós házaspár szol- 

gálatát segítjük adakozásunkkal. 

Közben hallgassuk az éneket: „Surelygoodness and mercyshallfollow me” [Bizony, 
jóságod és szereteted kísér (Zsoltárok 23:6)] Dallam és szöveg: John W. Peterson 
(1958) és Alfred B. Smith (1958). @1958 Singspiration (ASCAP) A szerzői jogok tu- 
lajdonosa: Brentwood-Bensonmusic. Lásd az éneklistát és a szerzői jogokra vonat- 
kozó további megjegyzéseket. 

ADAKOZÁST KÖVETŐ IMA: 

Vezető: Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked és dicsőítünk Téged azokért az ál- 
dásokért, melyeket nekünk adtál; köszönjük a családunkat, barátainkat, otthonun- 
kat, az ételt és a vizet. Dicsőítünk azért, hogy kreativitásra késztetsz minket, így 
képesek vagyunk gondoskodni családunkról. Felajánljuk neked ezen áldások egy ré- 
szét: a pénzünket és a szolgálatunkat. A világimanapi 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 ke- 
zedbe ajánljuk Vanuatu vezetőit és népét. 

Segíts, hogy ellen tudjunk állni a nemzeteket pusztitó igazságtalanság erejének! Adj 
ehhez nekünk a szigetvilágokon, nemzeteken átivelő bátorságot! 

Imádkozunk, hogy egységben, szeretetben és békében élhessünk az etnikai és kul- 
turális 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. 
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Mind: Mindenható Isten, védd meg a közösségeket a katasztrófáktól és a szenve- 
déstől! 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; min- 
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de sza- 
badíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 

Záró ének: „Lord dismissuswiththyblessing.” [Uram, bocsáss el minket áldásoddal!] 
Szövege John Fawcettnek tulajdonítva, közkincs. Lásd az éneklistát és a szerzői jo- 
gokra vonatkozó további megjegyzéseket. 

Vagy: énekeljük az ev. énekeskönyv 124. énekét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Hála, hogy ébren szentegyházad: Nappalokon és éjeken Szüntelen áldhat és 

imádhat, Nem hallgat el egy percre sem. 

3. Mert int a hajnal könnyű szárnya Nem pihen, partról partra kel, Zeng új dícséret 

és új hála, Néped imája nem hal el. 

4. Már a nap távol testvért ébreszt, Még alig hamvad fénye itt, Friss ajak dícsér 

egyre téged, És magasztalja tetteid. 

5. Így legyen! Mert tiéd az ország, A hatalom és dicsőség. Jö a nap, melyen majd 

együtt áld És együtt dícsér minden nép. 



 

ELBOCSÁTÁS ÉS ÁLDÁS 

Vezető: Üdvözöljük Isten bennünk és velünk élő jelenlétét! Isten vezesse, irányítsa, 
állítsa helyre és gyógyítsa meg nemzetünket! Legyen meg Isten akarata otthonunk- 
ban 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 cso- 
dálatos nevében! 

 
Mind: Ez az erős alapunk. Követni fogjuk Jézust, aki az út, az igazság és az élet. 
Ámen. 

 
Énekelt áldás: „Nowontohim” [„Annak pedig…” Júdás 1:24 alapján] Zene és szöveg: 
David W. Morris, 1986, @ Integrity’sHosanna! Music. A szerzői jog tulajdonosa: Ca- 
pitol CMG Publishing.Lásd az éneklistát és a szerzői jogokra vonatkozó további meg- 
jegyzéseket. 

 

Énekeljük az ároni áldást! 
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A Világimanapi adományokat a következő számlákra várjuk: 

Magyarországi utalás esetén: 

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854 

Közlemény: „2021 Világimanapi persely” 

Külföldről való utalás esetén: 

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854 IBAN: 

HU74135975391230201000031854 Bank neve: KDB Bank (Magyarország Zrt.) 
SWIFT code 1: KODBHUHBSWIFT code 2: COBADEFF (Euro) 

Bank címe: H-1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., Hungary 
Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „2021 Világimanapi persely” 

Ez az anyag 2021. évi világimanapi istentisztelet 
előkészítő csomagjának része 
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admin@worlddayofprayer.net – http://worlddayofprayer.net 

Az angol szövegben a bibliai idézetek forrása a New Revised Standard Version of 
theBible, copyright © 1989 bytheDivision of Christian Education of the National 
Council of Churches of Christ in the U.S.A. Engedéllyel felhasználva. Minden jog 
fenntartva. 

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

Fordította: Nikodém Noémi 
Lektorálta Gerőfiné Dr.Brebovszky Éva 

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

További információért, kérjük, látogasson el weboldalunkra:  

http://meot.hu/index.php/noi-m 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. 
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