NEMZETKÖZI IMANAP
A FÜLÖP-SZIGETEK WDP KÖZÖSSÉGE ÁLTAL ELŐKÉSZÍTVE
2017 MÁRCIUS 3
“IGAZSÁGTALANUL CSELEKEDTEM VELED?”
ISTENTISZTELETI REND

ELŐKÉSZÜLETEK:
Készíts elő egy kis zsák nyers rizst, amit később az istentisztelet során kiosztasz a
résztvevőknek.
Az oltárt közepére helyezz egy keresztet, a kereszt elé egy nyitott bibliát, a biblia mellé
pedig egy gyertyát, amit az istentisztelet előtt meggyújtanak..
Ha lehetséges, akkor tervezz egy liturgikus táncot a szimbólumok oltárhoz vitele előtt.

BEVONULÁS ÉS A SZIMBÓLUMOK BEMUTATÁSA:
Gyere a körbe (insztrumentális zene a felvonuláshoz, a Wade in the Water
dallamára, Willie Mae Thornton, közkincs.)
A felvonulás alatt a három nő különböző Fülöp-szigeteki ruhába van beöltözve
(opcionális), amelyek a három szigetet képviselik: Luzon, Visayas, Mindanao. Ők
viszik a szimbólumokat: egy korsó vizet, egy köteg levelet, ami a rizs hajtásához
hasonlít( bambusz vagy pálma) és egy üveg olajat. A három nő a bejárattól táncolva
jön előre. És elhelyezik az elülső térben a szimbólumokat. Tovább táncolnak, amíg
mindhárom szimbólumot el nem helyezik az oltárra. Oldalt állnak, arccal az oltár felé.
Egy nő bennszülött ruhát hoz és a kereszt mellé fekteti. Egy munkásruhába
öltözött nő, egy létrát tartva bejön. Az egyik szeme le van takarva. Az előtér fele táncol
és a létrát a kereszt jobb oldalához teszi. Három lány jön, mindenik egy tányért tart,
benne száraz hallal, nyers rizzsel és banán levélre helyezett gyümölcsökkel. Egy másik
nő jön be, a művészi munkát olyan helyre teszi, ahol mindenki láthatja.
Liturgus: Álljunk fel és énekeljük el a nyitó énekünket.

NYITÓ ÉNEK:
Gyere a körbe (a Wade in the Water dallamára, Willie Mae Thorntontól, közkincs)
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Gyere a körbe és meséld el a történeted
Gyere, énekelj és oszd meg a benned levő világot
Gyere a körbe, a barátaid várnak,
Hogy meghallgassanak és elmondják az ő történetük. (Ismétlés, amíg minden
felolvasó az előtérbe ér)

KÖSZÖNTÉSEK:
1. Felszólaló: A Fülöp-szigeteken mi mindenkit a következő szóval köszöntünk:
Mabuhay! (Ezt “muh-BOO-hi”-nak ejtik). Ez a Tagalog (a mi nemzeti nyelvünk) szó
több jelentéssel bír: “élj soká”, “egészségére”, “Isten hozott” és “hurrá”. Mabuhay!

2. Felszólaló: Isten hozott a 2017-es Nemzetközi Imanapon. Mi, együtt a Fülöpszigeteki nőkkel arra hívunk, hogy gondolkodjunk el az idei év témáján:
"Igazságtalanul cselekedtem veled? Szívélyesen várunk a gyülekezetünkbe. Áldjuk
együtt az Urat és adjunk hálát neki.

ÁHITATRA HÍVÁS:
3. Felszólaló: Ó, milyen csodás ez a nap, hogy összegyűljünk az Úr házában!
Emberek: Érezzük az Úr jelenlétét!
2. Felszólaló: A szenvedés és a gondok között
Emberek: Érezzük a Szentlélek jelenlétét! !
1. Felszólaló: Adjatok hálát minden dolgotokban!
Mind: Hálát adunk a tökéletes ajándékért, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért.

NŐK HANGJA, AKIK GAZDASÁGI IGAZSÁGOSSÁGOT KERESNEK:
Liturgus: Halljuk a Fülöp-szigeteki nők hangját.
1. Nő: Merlyn vagyok, Mindanaoról, ami a szigetállam déli részén található. Amikor
hét éves voltam, anyám, aki családon belüli erőszak áldozata volt, meghalt rákban.
Egy hónappal később tanúja voltam annak, hogy apámat lelőtték egy a föld feletti vita
miatt. Arra kényszerültem, hogy munkát keressek, hogy a kisebb testvéreimet
iskolába tudjam küldeni. Egy munkásokat verbuváló hajóra szálltam, ami Manila
városba tartott. Tizenöt éves voltam, de azt hazudtam, hogy tizennyolc vagyok, azért,
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hogy megkapjam a munkát. A közvetítő ügynökség egy családhoz osztott be
dolgozni. Bejárónőként dolgoztam, 24 órát a hét minden napján, szabadnap nélkül.
Három hónap eltelte után még mindig nem kaptam fizetést ezért felmondtam és
elmentem. A munkaadóm panaszt nyújtott be ellenem, lopásért. Azzal vádolt, hogy
elloptam a lánya fülbevalóit. Három nap és két éjszaka egy városi börtöncellában
tartottak fogva. Egy keresztény ügyvéd ingyenes jogi szolgáltatást ajánlott fel. Az ő
segítségével megnyertem az ügyet a munkaadómmal szemben, tisztességtelen
foglalkoztatási gyakorlat miatt panaszt adtam be a Foglalkoztatási Minisztériumnál.
Kaptam kártérítést. A másik ügyet is megnyertem és törölték a nevem a bűnügyi
regiszterből.
Az én történetem hasonló sok más fiatal lányéhoz, akik vidékről jöttek vagy
elhagyják a hazájukat és a tengeren túl vállalnak munkát. A gazdasági helyzet
nyomására városi központokba vagy külföldre vándorlunk. Alig fejezzük be az
általános iskolát, bejárónőként dolgozunk. Sokszor visszaélnek a helyzetünkkel és
tapasztalunk gazdagsági igazságtalanságokat, habár 2012 novemberében a Fülöpszigeteki törvénykönyvbe bevezették a háztartásban dolgozók Kasambahay Bill (
háztartásban dolgozó Fülöp-szigeteki) 2012 törvényt.
Kasambahay Bill az emberek küzdelmének eredménye, hogy megvédjék a
háztartásban dolgozókat. A Fülöp-szigeteki háztartásban dolgozók száma több, mint 2
millió és nekünk tisztességes munkára van szükségünk, hogy legyőzzük a
szegénységet.
2. Nő: Celia vagyok, egy cukorültetvényen dolgozok és egy gyerekem van.
Napszámos vagyok egy Közép Luzon, észak filippin levő nagy sziget, közelében
található nagy cukorültetvényen. A napi bérem nem elég arra, hogy tápláljam a
családomat. A földhasználat módjának és a gépesítésnek következtében a haciendán
(cukorültetvény), csökkent az egyes munkások munkanapjainak száma.
Leggyakrabban csak két napot dolgozom egy héten.
Hogy plusz jövedelemre tegyek szert a családom számára, halgolyókat és sagot
(üdítőital) árulok tanév közben. Más családoknak mosok is vagy eladási ügynökként
szappant és fogkrémet árulok az utcán. Bár keményen dolgozok, nem keresek annyit,
hogy a családomnak napi háromszori étkezést biztosítsak, vagy megengedhessem
magamnak, hogy bevezessük a vizet. A vizet a közkútról kell hordanom.
Akárcsak a többi 5,000 farmon dolgozó, én is azt a napot várom, hogy lehessen
egy darab földem ebből a 6,453 hektárnyi cukorültetvényből. A tulajdonos megígérte,
hogy földet fog kiosztani a szakképzett farmereknek az állam átfogó agrár reformja
révén. Nekünk továbbra is küzdenünk kell a jogainkért egy tisztességes élet
reményében.
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3. Nő: Editha vagyok, 69 éves és özvegy. Mindhárom gyerekemnek már családja van.
Ormoc -ban lakok, ez egy város a szigetország közepén, amit a Yolanda Tájfun
(nemzetközi név, Haiyan) sújtott. Elvesztettem a boltom és az otthonom, de sikerült
biztonságban megmenekülnöm. Még mindig egy bódéban élek a szomszédommal
együtt ,és megosztjuk egymással az ennivalónkat. Semmilyen segítséget nem kaptam,
hogy újraépíthessem a házam, de hálásak vagyunk annak a néhány szervezetnek, akik
még mindig gondoskodnak a tájfun áldozatairól. A Cristian Aid-től ( keresztény
segélyszervezet, Egyesült Királyság) kaptam pénzt a munkámért.
A Haiyan tájfun mély sebet hagyott az életemben. Most munkát keresek és egy új
lakást. A kormány rehabilitációs programja lassú, hiába folyik be több millió dollár
adományok révén a nemzetközi közösségtől, válaszként a mindent megsemmisítő és
nagy területen pusztító Haiyan tájfunra.
Az ilyen helyzetekben jövünk rá, hogy a szolidaritás a legnagyobb erőforrás.
HITVALLÁS (BŰNVALLÓ IMÁDSÁG):
Liturgus: Most valljuk meg a mi bűneinket.
2. Felolvasó: Urunk, nő testvéreink történetei emlékeztetnek minket, hogy kiestünk a
te kegyelmedből. Kifogásként mondtuk, hogy mi csak egy hang vagyunk több más
közt.
Emberek: Urunk, hallgasd meg könyörgésünk a békéért.
1. Felolvasó: Azt a mentséget találtuk, hogy erős katonaságra van szükségünk, hogy
megvédjék az érdekeinket.
Emberek: Urunk, hallottad fiaid sírását a föld védelméért.
3. Felolvasó: Azt a mentséget találtuk, hogy a tudomány megtalálja a módot a bolygó
megmentésére.
Emberek: Hallottad, amint fiaid a békéért sírnak.
1. Felolvasó: Azt a mentséget találtuk, hogy nem ismerjük a más rasszokat és
kultúrákat.
Emberek: Uram, te azt mondtad, hogy segítsük a szegényeket és otthontalanokat.
2. Felolvasó: De mi azt a mentséget találtuk, hogy a segítséggel visszaélnek.
Mind: Urunk, kifogytunk az egyszerű mentségekből és most szembesülnünk kell saját
bűnösségünkkel. Felelősek vagyunk, hogy nem tettünk semmit fiaid könnyeinek
felszárítására. Válaszolnunk kell hívásodra. Te az igazságra hívsz. Bocsáss meg ó,
Urunk és szabadíts meg minket.. Ösztönözz és mozdíts minket cselekvésre. Ámen.
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A MEGBOCSÁTÁS ÍGÉRETE:
A nő, aki a létrát hozta: Hallgass meg te, aki a megszabadításért sírsz. Mert örömmel
jöttök ki, és békességben vezetlek benneteket. A hegyek és halmok ujjongva énekelnek
előttetek, és tapsol a mező minden fája. (Ézsaiás 51:1, 55:12)
Jézus mondta, “Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” Isten
megbocsájt és megszabadít minket, hogy szívünk mélyéről újrakezdhessük.
Mind: Ámen

VÁLASZÉNEK:
Ama Namin (The Lord’s Prayer, Szöveget írta és zenéjét szerezte Elena G. Maquizo,
1961, Hymnal of a Faith Journey, copyright 2002; vagy a Miatyánk elénekelve a helyi
nyelven)

IGEHIRDETÉS: Máté ev. : 20:1-16 (a felolvasást lehet dramatizálni)

REFLEXIÓ: “Igazságtalanul cselekedtem veled?”( Ünnepi téma) A csoport reflektáló
tevékenysége: A felvonuló nőket meg lehet kérni, hogy olvassanak fel.
Liturgus: Arra hívunk, hogy csendben gondolkodjatok el a kérdésen: “Igazságtalanul
cselekedtem veled?”
1. Felolvasó: Jézus az írástudóknak a mennyek országáról beszél. A mennyek országa
hasonlatos a szőlősgazdához, aki naponta többször is kiment munkásokat fogadni fel a
szőlőjébe és mindeniknek egy dénárt fizetett napjára.
2. Felolvasó: A munkanélküliség idejében, ünnepeljük, hogy egy nap folyamán több
munkást fogadtak fel. Bár mi érkeztünk előbb, valószínűleg panaszkodnánk, hogy
ugyanakkora fizetséget kapunk, mint az, akit legutolsónak fogadtak fel.
3. Felolvasó: A Fülöp-szigeteken, a rizstermesztők a szomszédaikat hívják, hogy
segítsenek az ültetésben és a betakarításban. Senkinek nem fizetnek, de szétosztják a
terményt mindannyiuk között. Ezt a tevékenységet dagyaw- nak hívják (rövid a-val,
DAG YAW - nak ejtik).
4. Felolvasó: Dagyaw egy jó példája a közösségépítésnek és fenntartásnak, az
irgalmasság és a mások iránti gondoskodás megjelenítése.
5. Felolvasó: A bibliai történetben Jézus a szőlősgazda nagylelkűségét hozta fel
példának, hogy megértsük, milyen a mennyek országa. Miért kaptak azok is
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ugyanannyit, akik a nap nagy részében nem dolgoztak, mint akik egész nap
dolgoztak? (szünet)
Hogyan hasonlítható a dagyaw a szőlősgazda nagylelkűségéhez? (szünet)
6. Felolvasó: Kik a "legutolsók" a te közösségedben? (szünet)
Meghívnád őket szüretre? (szünet)
Hol látod Istent, amint az igazságért való harcra hív téged? (szünet)
Hogyan válaszolnál Isten hívására? (szünet)
Oszd meg észrevételeidet és válaszaidat a melletted ülővel.

SZEMÉLYES ELKÖTELEZŐDÉS:
1. Felolvasó: A szüret ideje a bőség ideje. És az ünneplés ideje is. Meghívunk, gyere és
végy a szüret gyümölcseiből, ez legyen a mi dagyaw-unk! Az igazság gyümölcsei
tartják fenn a reményt és a mi elkötelezettségünket. Ez ösztönöz minket, hogy
folytassuk az akadályok ellenére is.
(A felolvasók kioszthatnak egy kis zsák vagy kis adag nyers rizst a résztvevőknek, míg
mindannyian a Here On A Table Spread (Sa Dulang ng Ama)-t éneklik, szöveget írta,
zenéjét szerezte: Gary Granada; vagy a For The Healing of the Nation-t, Fred Kann,
©1968, Hope Publishing Co., Tune: Joyful Joyful We Adore Thee.)
3. Felolvasó: Szerető Istenünk, felajánljuk neked ezeket a gyümölcsöket, amelyek a
lélek megszabadító gyümölcseit jelképezik - mert mikor ezek megérnek, igazság fog
uralkodni. Kérünk, változtasd át az embereket és a társadalmat könyörületes és
szerető emberekké a szívükben levő jóság által. Ó, életnek Ura, aki a magot
gyümölccsé változtatod, imádkozunk azokért, akik részt vesznek a vetés titkában és az
aratás örömében. Tedd az igazság magvait virágzókká, mint a vizek, a te kegyelmed
vize mellet élő növényt. Felajánljuk az igazság gyümölcseit, azon óhajunk kifejezésére,
hogy hozz reményt ebbe az igazságtalan világba. Felajánljuk a kezeinket, hogy tovább
is ültessünk és neveljünk velük, míg a szüret el nem jön. Tisztíts meg minket.
Változtass meg minket. Szabadíts meg minket. Tartsd meg a gyümölcseinket.
Használj fel minket a te akaratod szerint, a te dicsőségedre. Ámen.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Liturgus: Most felajánljuk kincseinket Istennek, hálaadásunk jeléül.
(A gondnok előre jön, hogy összeszedje az adományokat.)
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KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG:
Gyerek: Én gyerek vagyok. Egészségügyi ellátásra van szükségem.
Emberek: Remény és béke Istene, indíts meg minket, hogy viseljünk gondot
gyermekeinkre, enyhítsük a szenvedésüket. Segíts nekünk, ó, Isten.
Tengeren túli Fülöp-szigeteki munkás: Én egy tengeren túli Fülöp-szigeteki munkás
vagyok. Csak törvényekre van szükségem.
Emberek: Igazság és megszabadítás Istene, annak szenteljük életünket, hogy
megsemmisítsük a a törvénytelenség okait és az emberi méltóságot szolgáljuk. Segíts
nekünk, ó, Isten.
Fiatal: Én fiatal vagyok. Oktatásra van szükségem. Iskolába szeretnék járni.
Emberek: Isten, tanítónk és vezetőnk biztosítsd mindenkinek a lehetőséget, hogy
kibontakoztassa azt, ami benne rejlik és azzá váljon, amivé alkottad őt. Segíts nekünk,
ó, Isten.
Őslakos személy: Én őslakos vagyok. Meg akarom őrizni az embereimnek az istentől
kapott örökséget.
Emberek: Urunk és alkotónk, elkötelezzük magunkat a szeretet közösségének
építésére, az igazság védelmére és a szolgálatra. Segíts nekünk, ó, Isten.
Farmer és munkás: Én farmer vagyok.
Én munkás vagyok.
Jobban meg szeretnénk ismerni és beteljesíteni a tettre való felhívásod, hogy mind a
változás előmozdítói legyünk.
Mind: Szeretet, Igazság és szolgálat istene, ültesd el a változás magvait bennünk, tégy
minket az eszközeiddé, hogy megértsük a te Békéd Országát.

ÉNEK: We shall go out with hope of resurrection(Menjünk ki a feltámadás
reményével), szöveg: June Boyce-Tillman, copyright © 1993 Stainer & Bell, Ltd. (UK),
Hope Publishing Company, az Above the Hills of Time (Londonderry air). dallamára

1 Felolvasó: Jézus, az élet kenyere küld téged, hogy táplálj másokat.
Mind: Megosztjuk az életünket a testvéreinkkel.
2. Felolvasó: Az igazság Istene küld, hogy ültessétek el a remény magvait, amelyek a
megszabadítás és a szeretet gyümölcseivé válnak.
Mind: Felajánljuk kezeinket, hogy ültessünk, neveljünk és szüreteljünk..
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3. Felolvasó: A Szentlélek küld, hogy legyetek az igazságosság és az öröm eszközei.
Mind: Használj fel minket a te akaratod szerint, a te dicsőségedre. Ámen.

ÁLDÁS: (ahogy a közösségben szokásos)

KIVONULÓ ÉNEK: Let Justice roll like a river (Follyon az igazság, mint a folyó?),
Colin Gibson-tól, Words © 1994 Hope Publishing Company
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