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Ökumenikus Világimanap
2020. március 6.

Z I M BA BW E

„Kelj fel és járj!” János ev. 5:2-9
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A zimbabwei világimanap borítóképét Nonhlanhla Mathe művésznő készítette.
Mathe 15 esztendeje fest, alkotásai egyszer már kiállításra kerültek a Zimbabwei
Nemzeti Galériában, és a „Nemzeti Örökség” díjazottjai között a legjobb női képzőművésznek járó elismerést kapta meg.

A kép a zimbabwei társadalomban bekövetkezett változásokat örökíti meg. A jobb
felső sarokban lévő sötét múlttól a sugárzó reményig és az anyagi jólétig (amelyet
a növényzet szimbolizál) mutatja be a jelent, az itt és most valóságát.

János evangéliuma 5: 2-9 inspirálta a kép alsó részét: a szeretetet, a gyógyulást, a
megbékélést, mindazt, amely lehetővé teszi az asszonyok számára az önrendelkezés
szabadságát ábrázolja élénk színekkel az alkotó. Nonhlanhla Mathe munkájának
központi eleme az, ahogyan a nők egymást támogatják abban, hogy jogaiknak érvényt szerezzenek.
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Imanapi liturgia

Készítette a Zimbabwei Imanapi Bizottság
2020. március 6.

„Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” (János ev. 5:2-9)
Bevonulás

Istentisztelet

Ha már mindenki helyet foglalt, a liturgiát vezetők bevonulnak.
Az első vezető a Bibliát hozza, majd leteszi az oltárra a János 5:2–9-nél kinyitva.
A második vezető hozza a háncsszőnyeget, és leteríti az oltárra.
A harmadik vezető kíséri be a lányokat, akik három gyertyát gyújtanak meg, melyek
a szeretetet, békét és megbékélést jelképezik. A harmadik vezető a gyertyák elé helyezi a karton táblácskákat a feliratokkal (szeretet, béke, kiengesztelődés).

1. Nyitó/gyülekező ének: Kelj fel, bárhol is vagy!

Tradicionális zimbabvei dallam.
Választható ének: Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt (Ref. énekeskönyv 471.ének)
Kelj fel és járj!
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Köszöntés
1. vezető:

A Zimbabwei világimanapi bizottság hív meg ma titeket erre az ünneplésre. A világimanapot egész Zimbabwében számos keresztény
gyülekezetben, az egyetemeken, világi szervezetekben és iskolákban
megtartják.

Köszöntenek titeket Zimbabwe lakói. Zimbabwe azt jelenti: kőből épült
ház. Most a shona nép nyelvén köszöntünk titeket: Kwazwai! (kvázváj); és a ndebele nép nyelvén: Salibonani! (sza-li-bo-NA-ni). Angolul
azt mondjuk: Hello! Köszöntsük most egymást! (Hagyjunk időt a köszöntésekre!)

2. Ének: Jézus Nálad vagyunk

Zene és szöveg © 1990, 1996 Patrick Matsikenyiri, admin. General Board of Global Ministries t/a
GBGMusik. Engedéllyel felhasználva.
Választható ének: Isten szivén megpihenve (Evangélikus énekeskönyv: 266; Ref. énekeskönyv
395.ének)

Dicsőítő imádság
1. vezető:

Béke és szabadság Istene, köszöntünk közöttünk.

3. vezető:

Dicsőítünk azért, aki vagy most és mindörökké.

2. vezető:

Mind:

1. vezető:
4

Dicsőítünk minden emberi értelmet felülmúló szeretetedért.

Csodálatos Isten vagy!

Teremtő Isten, dicsőítünk téged természeti erőforrásainkért, melyeknek megóvására hívsz: Zimbabwe növényzetéért, az ásványkincsekért,
az állatokért, a vízesésekért és különösen erdőinkért.
Imanapi liturgia 2020 – Zimbabwe
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Mind:

2. vezető:
Mind:

3. vezető:
Mind:

Te vagy a világ Teremtője!

Jézus, dicsőítünk téged a tisztelet, az emberi méltóság, az egymás
iránti szeretet ajándékáért és azért, hogy erőt adsz Zimbabwe népének, hogy keményen meg tudjon dolgozni a betevő falatért.
Te vagy az Élet Kenyere!

Szentlélek, dicsőítünk téged, mert összegyűjtesz minket Isten imádására Zimbabwében és az egész világon.

Te vagy az igazság Lelke, aki egyesítesz minket az imában és a cselekvésben.

3. Ének: Jöjj Szentlélek! (Garai pano)

garai pano, garai pano
garai panoisheanouya
iye nouya, iye nouya
iye nouya, ishe a nouya

Maradj itt, maradj itt
Maradj itt, az eljövetel ura
aki jön, aki jön
ő jön, az Úr jön

Tradicionális zimbabwei ének (szabadon felhasználható)
Választható ének: Isten élő Lelke jöjj! (Evangélikus én: 244,; Református én: 463.)
Kelj fel és járj!
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Bűnvalló imádság
2. vezető:
3. vezető:
1. vezető:
Mind:
2. vezető:
Mind:

1. vezető:
Mind:
3. vezető:
Mind:

2. vezető:
2. vezető:

6

Kegyelmes Istenünk, népünk nevében jövünk eléd, elismerve, hogy
változásra van szükségünk.

Vétkeztünk ellened és testvéreink ellen meggondolatlan szavainkkal
és tetteinkkel.

Engedetlenek voltunk, és olyan dolgokat tettünk, amiket nem kellett
volna.

Megvalljuk vétkeinket, és tőled kérünk bátorságot a változtatáshoz.
Megbocsátó kegyelmedből hallgasd meg imádságunkat!

Látjuk, hogy nők és gyermekek szenvednek a szegénység, éhezés és
erőszak miatt.
Add, hogy együtt érezzünk a szenvedőkkel és segítsük őket!

Életünkből hiányzik a becsületesség. Nem tudjuk igazán szeretni és
maradéktalanul elfogadni azokat, akikkel megosztanak az etnikai,
nyelvi vagy politikai különbségeink.

Bocsáss meg nekünk, és gyógyítsd meg szívünket és gondolkodásunkat!
Jézus azt kérdezi: „Akarsz-e meggyógyulni?”

Mindenféle kifogást felhozunk, hogy elkerüljük a változást. Irgalmazz
nekünk, és add, hogy továbbra is keressük a gyógyulást és megbocsátást! Kegyelmedből hallgass meg minket!

Most csendesedjünk el egy percre, és valljuk meg bűneinket csendes
imádságban. (Rövid csend.)

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Boldogok,
akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.” (Zsoltárok 106:1,3.)
Imanapi liturgia 2020 – Zimbabwe
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4. Ének: Új szívet adj Uram énnekem!

Kelj fel és járj!
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3. vezető:

A zimbabwei asszonyok levelet írtak a világimanapi alkalmak résztvevőinek. Halljuk most az ő gondolataikat:

Levél Zimbabwéből
Kedves Testvéreink a Jézus Krisztusban!
Sok szeretettel köszöntünk Benneteket ezen a napon szerte a világban!
Mindannyian Isten színe előtt állunk az életünkkel és valamennyien az igazságosság
útján igyekszünk járni. Ezért akarjuk, hogy levelünkből megtudjatok néhány dolgot
rólunk. Országunknak sokszínű a lakossága és régmúltra tekint vissza a történelme.
A Nagy Zimbabwei Birodalomtól a mai napig sok mindent mondhatnánk el. Harcoltunk a gyarmatosító hatalom ellen a függetlenségünkért, majd a nemzeti kormány
megalakításáért, melyet a lakosság többsége által választott vezetők vezetnek. A
nemzeti választások során azonban politikai erőszakkal szembesültünk. Azok az erőfeszítések, amelyekkel minden irányzatot igyekszünk bevonni az igazság és a megbékélés folyamatába, hosszabb időt vesz igénybe, mint a legtöbb ember remélte.
A fegyveres konﬂiktus által kiváltott traumák még mindig hatással vannak Zimbabwe társadalmára.

Talán tudják is sokan közületek, hogy 2017-ben fordulat következett be. Kormányváltás történt. Azóta sokan, az ökumenikus szervezetek és az egyházak tagjai aktívan
dolgoznak azon, hogy tudatosítsák a lakosságban a békés átmenet fontosságát. A
2018-as nemzeti választásokon nagyszámban vettek részt ﬁatalok, köztük sokan
életükben először szavaztak. Békésen járultunk az urnákhoz, bár a megosztottság,
a feszültség ez alatt az időszak alatt érzékelhető volt és azóta is az. Mit lehet tenni
ilyen helyzetben? Nem szűnünk meg imádkozni azért, hogy békeszerzők legyünk és
a kiengesztelődést, megbékélést munkáljuk az országunkban.
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5. Ének: Istenünk itt hozzuk Néked mindenünk!

Kedves Barátaink a kerek világon! Tudnotok kell, hogy mi itt Zimbabwében hogyan
is élünk! Alig néhányunknak van biztos munkahelye. Nehezen tudjuk biztosítani
családjainknak a megélhetést. A vidéki háztartások többségét nők vezetik, akiknek
nincs semmijük, amivel a családjukat táplálhatnák. A férﬁak elköltöztek, hogy a városokban és bányákban vállaljanak munkát. A ﬁatalságunk egy része pedig elvánKelj fel és járj!
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dorol, hogy a szomszédos országokban vagy a világ másik sarkában találjanak maguknak megélhetést. Ott viszont a migránsok iránti világméretű ellenállással találják
szembe magukat. Ez megnehezíti életük újra kezdését.

Bizonyára sejtitek, mennyire rosszul esik nekünk, hogy ennyi negatív dolgot kell
megosztanunk az országunkról. Ám arról is meg vagyunk győződve, hogy mindezeken változtathatunk, és egyszer büszkék lehetünk arra, hogy zimbabweiek
vagyunk.
De már most is sok jót megtapasztalunk. Értékesnek tartjuk a kultúránkat, amely
a közösségre épít, a családok szoros összetartozására, annak ellenére, hogy az
önző magatartás, az individualizmus és az erőszak a zimbabwei családokat sem
kerüli el. Egyre tudatosabban beszélünk a nemek közötti egyenlőségről, és lobbizunk azokért a törvényekért, amelyek védik a nőket a hátrányos megkülönböztetéstől és az erőszaktól.

Azok az anyák, akiknek a gyermeke valamilyen fogyatékkal él vagy sajátos nevelést
igényel, eléggé magukra hagyatottak a gondjukkal. Az autista gyermekek iskoláztatásához való hozzáférés például nagyon korlátozott számban vehető ígénybe.
Másrészről sok családban viszont pont a gyermekek kénytelenek átvenni a családfő szerepét, gondoskodnak testvéreikről, mert elvesztették szüleiket a HIV és
az AIDS miatt.
Nagyon sokan vannak közöttünk, akik szociális segélyre szorulnak. Várjuk a szociális
szolgáltatások javulását és több lehetőséget az oktatásra, a szakmai képzésekre, és
a fenntartható gazdasági fejlődésre.
Zimbabwe lakóinak többsége keresztyén. Kitartóan imádkozunk azért, hogy egyházaink és országunk népe hiteles tanúja legyen keresztyén hitünknek.
Keresztyén asszonyokként ennél még többet akarunk tenni. Elődeink is szívükön
hordozták a szükséget szenvedők, nők és gyermekek gondját. Szóltak érdekükben,
könnyíttettek nyomorúságukon. Isten kegyelméből az ő nyomdokukba kívánunk
lépni, és folytatjuk az általuk megkezdett utat.
„Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond.” (Zsoltárok 37:30)

Mind:
10

Ámen
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6. Ének: Velem vándorol utamon Jézus

Kelj fel és járj!
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Igehirdetés

Textus: János 5:2-9a
„ 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának
neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. 3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak
tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. 4Mert az Úr angyala
időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz
felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett). 5Volt ott
egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus,
hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle:
„Akarsz-e meggyógyulni?” 7A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem,
hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más
lép be előttem.” 8Jézus azt mondta neki: „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” 9És
azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt!”
Segítő gondolatok

Jézus elment Jeruzsálembe egy zsidó ünnepre. A történet helyszínének részletes
leírását a János 5-ben találjuk. A Juh-kapunál volt egy medence, ahová különféle
betegségekben szenvedő emberek mentek gyógyulásra vágyva. Az emberek hitték, hogy a medence vizében van a gyógyulás; ezért a történetben szereplő ember
is a víztől várta gyógyulását. Mivel egyedül nem tudott bejutni a felkavarodott
vízbe, nem tudta, hogyan gyógyulhatna meg. Ezért a hordágyán várta a következő
alkalmat.

Mit mond el ez a találkozás erről az emberről? A történetbeli férfi magányosnak
tűnt; senki sem segített neki, hogy meggyógyuljon. Élete erőtlen és stagnáló volt.
Talán ezért tette fel neki Jézus az életét megváltoztató kérdést: „Akarsz-e meggyógyulni?”
Mit mond el ez a találkozás Jézusról? Jézus együtt érzően, szeretettel, megértéssel
és gondoskodással cselekedett. Jézus az emberi mivoltában azonosulni tudott az
emberi szenvedéssel. Jézus alázatosságában meg tudta hallgatni az embert anélkül,
hogy elítélte volna kifogásaiért. Jézus esélyt adott annak az embernek.

Mit mond el ez a találkozás Istenről? Jézus három cselekvésre szólító igét használt
arra, hogy a 38 évig beteg ember megtapasztalja Isten szeretetét: „Kelj fel, vedd az
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ágyadat, és járj! ”Jézus és az ember közötti párbeszéd túlmutat a ﬁzikai gyógyuláson.
A felszólító módú igék azt sugallják, hogy ne féljünk cselekedni Isten szavára. Isten
felajánlja nekünk a személyes és társadalmi átalakulás lépéseit.

Hogyan nézhetjük a történetet Jézus szemszögéből? A bibliai történetben a csodát
és az átalakulást a hordágy/matrac jelképezi. A matrac volt az a hely, ahol az ember
feküdt a kifogásaival együtt, bár gyógyulást keresett. A Jézussal való találkozás után
a hordágy jelkép lett, ami a gyógyulására emlékeztette őt.

Jézus meggyógyít minket, hogy tegyünk azért az átalakulásért, amit Isten felkínál
nekünk: keljünk fel, vegyük az ágyunkat – bármi legyen is az számunkra – és járjunk! Jézus képessé tesz bennünket arra, hogy a gyógyulást, az egészséget válaszszuk, legyen az ﬁzikai, szellemi, lelki vagy társadalmi. Amikor meggyógyulunk,
megbékélünk Istennel, magunkkal és közösségünkkel. Ha megbékélünk, akkor tudunk igazán szeretni, és ha igazán szeretünk, el tudunk indulni a másokkal való kiengesztelődés felé. Szóval, „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!”

• Ha lehetséges, a mellettünk lévő személlyel, párokban gondoljuk át az elhangzottakat, és tegyük fel a következő személyes kérdéseket:
• Milyen élethelyzetben vagy te most, avagy a közösséged, amikor hangzik
feléd Jézus életet megváltoztató kérdése: „Akarsz-e meggyógyulni?”
• Melyek azok az akadályok vagy kifogások, amelyek nem engedik az átalakulást?
• Mit jelent a „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” a te életedben?
• A meditáció befejezéseként írják fel a párok a kártyákra vállalásaikat,
hogy hogyan tehetik meg közösségeikben az első lépéseket a szeretet, a
béke és a kiengesztelődés, vagyis egymás elfogadása felé. A kártyákat az
adakozás során gyűjtik össze.

Kelj fel és járj!
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7. Ének: Tedd, mit Jézus mond! Kelj fel!
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Zene és szöveg: Sylvia Marowa, ©WDPIC. WDP 2020 Zimbabwe program alkalmából komponálva.
Engedéllyel felhasználva.
Javasolt ének: Szívem csendben az Úrra ﬁgyel, ki segít (Református új énekeskönyv: 489)

Az elköteleződés szavai
2. vezető:
1. vezető:
Mind:

2. vezető:

Tapasztaljuk meg mi is a Jézus és a beteg közötti lezajlott párbeszéd bátorító, gyógyító erejét! (Hajtsuk le a fejünket, lazítsuk
el vállunkat!)
Jézus azt kérdezi tőlünk: „Akarsz-e meggyógyulni?”
Igen! Igen!

Akkor Jézus azt mondja: „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” (Mindenki álljon fel, és tegyen néhány lépést helyben járva.)

Piros ruhás lány: Isten szeretet. Keljünk fel szeretettel a szívünkben!

Fehér ruhás lány: Jézus a Béke Fejedelme. Vegyük fel ágyunkat, hogy békesség legyen
köztünk! (Mindenki kézbe veszi a kártyáját, amire vállalását írta.)

Sárga ruhás lány: Isten mindent újjáteremt. Krisztusban megbékéltünk Istennel,
induljunk hát a megbékélés felé! Induljunk el egy új élet, a megbékélés felé.
Mind:

Ámen! Halleluja!

8. Ének: Vezess Jézusunk

Kelj fel és járj!
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Adakozás

Idei céladományunkkal az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) gyógyító projektjét támogatjuk. Az EKME tagjai több mint negyedévszázada segítik az olyan nyomorban élő gyermekeket és családjaikat, akik emberi szempontból senkinek sem
fontosak, elhagyatottak, reménytelenek. A ﬁzikai segítségnyújtáson keresztül pedig
Isten megtartó szeretetét igyekeznek közvetíteni a sorsukat kilátástalannak érzők
felé Afrikában és Indiában.
A gyermekek és családjaik nem jutnak hozzá kielégítő egészségügyi ellátáshoz,
miközben többen betegek, sőt Afrikában különösen is terjed az AIDS. Az EKME
munkatársainak közreműködésével 2020 februárjában egy orvos-csapat látogat el
a fekete kontinensre, hogy a pártfogói programban támogatott családokat, rokonaikat, ismerőseiket megvizsgálják. Az egészségügyi szűrésen túl felvilágosító előadásokat is szerveznek. A világimanapi adománnyal az orvosok által előírt
gyógyszerek, roboráló szerek, vitaminok megvásárlását tesszük lehetővé a nyomornegyedekben élő asszonyok és gyermekeik számára
3. vezető:

Mivel hallottuk Jézus életet megváltoztató kérdését, és készek vagyunk
felkelni, venni az ágyunkat és járni – ezért kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel vállalásaitokat és adományaitokat, amelyekkel mint a szeretet,
béke és megbékélés cselekedeteivel támogathatjátok a közösségeket.

9. Ének: Tégy Uram engem áldássá!

Tégy, U-ram, en- gem test-vér-ré!

Lel - ke-det úgy ké - rem,

Tedd Te a szí - vem, tedd kész-szé, bíz - ni
Sej - te - ni en - gedd: mit é - rez,
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a test - vér - ben

bol - dog-e, szen - ved - é?

Vígy kö - ze - lebb a test-vér - hez, né - pe - det tedd egy - gyé!
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Hálaadó és közbenjáró imádságok

1. felolvasó: Csatlakozzunk Zimbabwe tartományaihoz és a világ minden tájához,
hogy hálát adjunk Istennek. Keljünk fel és járjunk Jézus feltétel nélküli
szeretetében.
Mind:

A világ nekünk adatott sarkából felkelünk és járunk.

Mind:

Mi vagyunk Isten teremtett világának gondviselői.

Mind:

Segíts nekünk, hogy megtanuljuk egymást szeretni!

Mind:

Adj nekünk bölcsességet és kegyelmet, hogy béketeremtők legyünk!

2. felolvasó: Istenünk, kérünk, hogy továbbra is áldj meg minket az élet és a gondviselés ajándékával, a jó esővel és a termékeny talajjal, amely táplálékot ad.
3. felolvasó: Siratjuk testvéreinket, akiknek más országba kellett költözniük. Kérjük, védd meg őket, és adj nekik jó egészséget!
4. felolvasó: Közbenjárunk szerte a világon élő közösségekért és nőkért, akik félelemben élnek a családjukban és országukban jelen lévő erőszak miatt.

5. felolvasó: Köszönjük a zimbabwei bátor és szorgalmas úttörő asszonyokat, akik
a világimanapot előkészítették, és közösségeinket imádságra, szeretetre és megbocsátásra tanították.
Mind:

folytassuk a bátor nők örökségét a közösségeinkben!

Mind:

Mi Atyánk…

6. felolvasó: Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Áldás

1. vezető:
2. vezető:
3. vezető:

Mind:

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten ﬁainak neveztetnek.” (Máté 5:9 )

Menjetek békével és szolgáljatok a világban az Isten, Jézus és a Szentlélek nevében!
„Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!”

Ámen

Kelj fel és járj!
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10. Záró ének: Lásd Urunk egy nap újra eltűnt

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 dicséret
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.
Dallam és szöveg: John Ellerton, Ev. énekeskönyv 124. ének, 1996-os Ref. énekeskönyv 287.

A Világimanapi adományokat a következő számlákra várjuk:
Magyarországi utalás esetén: Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854
Közlemény: „2019 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: KODBHUHB • SWIFT code 2: COBADEFF (Euro)
Bank címe: H-1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., Hungary
Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „2019 Világimanapi persely”
További információért, kérjük, látogasson el weboldaláinkra:
https://vilagimanap.hu • www.meot.hu/Noi_Misszio
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. • Telefon: 06-1-3712690, fax: 06-1-371-2691
A 2020. évi világimanapi magyar istentiszteleti liturgia a Világimanapi Nemzetközi Bizottság
(World Day of Prayer International Committee) által – szabad felhasználásra kibocsátott –
szövegének fordítása alapján készült.
Forditotta: Nikodém Noémi és B.Pintér Márta,
az énekszövegeket forditotta Bittner Abigél
Lektorálta: Dr.Gaál Izabella
Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága, B.Pintér Márta elnök
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Zimbabwe

A Zimbabwei Nagybirodalom (a XIII – XV. században) többek között elefántcsonttal,
arannyal és kölessel kereskedett. A XIX. század végétől (1890-es évektől) brit fennhatóság alá került. A függetlenségét csupán 1980 április 18-kán nyerte el az ország
a több éven át tartó szabadságharcuk eredményeként. Az elsőként megválasztott
Robert Mugabe elnökre a nép nagy reménységgel tekintett, ám hamarosan kiderült,
hogy ő egy önkényuralmi, elnyomó hatalmi rendszert hozott létre.

A 2000 esztendő óta az ország gazdasági válságot él át. Az élelmiszerek ára jelentősen megemelkedett, az áruk behozatalához szükséges deviza hiányzik, és az inﬂáció hatalmasra szökött. Elkezdődött a mai napig tartó tömeges elvándorlás. Mugabe
elnök hatalmát 2017-ben Emmerson Mnangagwa döntötte meg katonai puccsal. A
2018 júliusában megtartott választást is ő nyerte meg, valószínűsíthetően választási
csalással. A gazdasági helyzet 2019 januárjára újabb mélypontjára süllyedt.

A nők és férﬁak közötti egyenlőséget ugyan biztosítja hivatalosan az alkotmány,
mégis – különösen vidéken – a többnejűség uralkodik, az egészen ﬁatal lányokat
kényszerházasságba erőltetik (idős férﬁakhoz adják férjhez sokadik feleségként) és
a megkülönböztetésnek számtalan egyéb formája érvényesül.

Sok civil szervezet küzd azért, hogy a nők érdekében hozott törvénynek érvényt szerezzen és az asszonyok élethelyzete javulhasson. Igaz nagyon hosszú, nehéz út áll
még a zimbabweiek előtt…

(A rövid ország ismertetőt német asszonytestvérek fogalmazták meg. Írásukat ezzel a sorral egészítették ki: a zimbabwei asszonytestvéreknek az imanapi szöveg egy részét be kellett mutatniuk a kormányzat képviselői előtt.)
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