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Bevezetés
Napjainkban is azt tapasztaljuk, hogy nem tartják tiszteletben a nőket a világ számtalan országában
és régiójában, sőt inkább lenézik és elnyomják őket. Szakmai, társadalmi életükben vagy a családi
döntéshozatali folyamatban a nőknek gyakran nem hallathatják hangjukat a férfiakkal egyenlő
módon. Erre sajnálatos példát találunk Indiában. A nők és lányok elleni erőszak Indiában a női lakossággal szembeni társadalmi megvetés megrázó és ijesztő hozadéka.
Ennek ellensúlyozására a kormány 2015-ös kampánya –
“It’s a girl!” ( Lány!) – alkotó módon hasznosította a modern médiát. Annak érdekében, hogy a szülők pozitívan
álljanak leány utódaikhoz, a kormány a fotózást választotta, ami most rendkívül népszerű, és világszerte alkalmazzák a mobiltelefonokkal készített szelfiket. A “Selfie with
Daughter (Szelfi a lányommal)” kampányban szülőket látunk, akik büszkén mutatkoznak be lányaikkal. A fotók
gyors terjedése azt üzeni, hogy remek, ha az embernek lánya van. Ez kicsi, de jelentős lépés lehet
ahhoz a tudati átalakuláshoz, hogy a nők fontosak és értékesek!

Imádságra hívás
Isten, Atyánk és Anyánk, mi a Te szeretett és nagyszerű lányaid vagyunk. Engedd, hogy érezzük az
energiát, ami abból fakad, hogy ez örömmel tölt el Téged. Segíts minket, és minden embert az
egész világon, akik az igazság és egyenlő jogok mellett kötelezik el magukat.

Tapasztalás
Aida a Moosburg-i Plébánia közösségi központjában volt, amikor éppen egy óriás edényben kevert
valamit. “Alidcha-t”-zöldségragut- főzött kb. ötven embernek. Ez nemzeti étel hazájában, Eritreában. Mint sokan mások, két és fél évvel ezelőtt menekült el otthonából az uralkodó rezsim üldözése és elnyomása miatt. Mindössze 18 éves volt, és nevetése szívből jött. Könnyednek tűnt, de amikor a családjáról kérdeztem, az arca elkomolyodott és hirtelen sokkal idősebbnek látszott. Elmondta, hogy nagyon nehéz számára a német nyelv elsajátítása. Aztán azt mondta, hogy nem járhatott
iskolába Eritreában és most kezd rájönni, hogy hogyan is kell tanulni. Nagyon szorgalmas, és az az
álma, hogy háztartási ismereteket fog tanulni. Aztán ismét sugárzóvá változott. A szemében kigyúlt a remény fénye, amit az összes nehézsége ellenére sem vesztett el.

Miután befejezte a mesterképzést, Nadine elhatározta, hogy osztozik a nővérek életében, küldetésében és mindennapjaiban egy éven keresztül egy másik országban. Most Nyalieng’a- ban él, a
Nyugat-kenyai Homa Bay közelében, ahol megosztja adottságit, tudását és képességeit a Children
Outreach program (gyermek- és családtámogatási program) keretében. Nadine 25 éves. Védett
közegben nőtt fel egy Dél-németországi faluban. Soha nem volt kitéve fizikai erőszaknak, soha
nem tapasztalt kegyetlenséget – sem magával, sem másokkal szemben – mindaddig, amíg nemrégiben látta, amint egy lányt brutálisan megkorbácsolnak. Korábbi eszményi világképe összeomlott.
Mélyen megrázta őt az a helyzet, amit korábban el sem tudott volna képzelni; egész éjszaka zokogott. Következő reggel választás elé került: “Kétségbe akarsz esni, mert jelen van köztünk a kegyetlenség vagy töltekezni akarsz ebből a tapasztalatból és változtatni akarsz valamin?” Az utóbbi mellett döntött, lehetőséget keresett arra, hogy olyan emberekkel beszéljen, akiket ismert, és akikben
megbízott, sokat beszélgetett és támogatást és bátorítást kapott. Bátor elhatározásával továbbra
is segít és hagyja, hogy megérintsék őt azok a kihívások, amelyek kenyai életének ismeretlen és
szokatlan voltából fakadnak.

Reflexió
•

Direktóriumunkban az áll, hogy szolgálatunkban különösen érzékenyek vagyunk a nőkkel
szemben (YAS, C 24). Milyen mértékben van ez jelen életemben? Milyen bátor nőkkel találkoztam? Hol látok igazságtalanságot a nőkkel szemben és hogy reagálok erre?

•

A Biblia korának írásos dokumentuma – egy olya koré, amikor a társadalom nem értékelte
nagyon nagyra a nőket. Ezért a női erőt, ami mindig a bátor tanúságtételen keresztül hatott,
sokszor a sorok közt olvasva ismerjük fel. Láss neki, és keress ilyen jeleket!

•

A saját életem milyen mértékben bizonyság a bátorságra és női öntudatra? Képes vagyok arra, hogy nőiségemre és élettapasztalataimra gyengédséggel és elismeréssel tekintsek?

Cselekvés
•

Nézd meg a Malala c. filmet egy gyermekjogi aktivista, Malala Yousafzai életétől. Engedd,
hogy meghasson ennek a meglepően fiatal nőnek a története, és történetét oszd meg másokkal is.

•

Kérdezd meg a környezetedben élő nőket (élet)történeteikről, különösen saját nővértársaidat! Mindegyiküknek van valami megkapó mondanivalója. Engedd, hogy vallomásuk erőt
adjon és örömmel töltsön el.

•

Március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot. Kövesd a vatikáni eseményt, a Hit hangjait
(Voices of Faith). Hogyan vannak jelen és hogy kapcsolódnak be a nők ebbe az eseménybe? I

Záró imádság
Isten legyen veled, Isten legyen a barátod.
Ő adta neked a Földet és a Mennyet, hogy fedél legyen feletted.
Ő teszi napjaidat fényessé és ő véd meg a hatalmaskodóktól.
Ő tart veled egy olyan országba, ahol könnyebb jónak lenni.
Ámen.
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