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Bevezető 

Szolgálatainkat egy közös téma hatja át: legyünk jelen mindenekelőtt a lányok és nők bátorításában, 
megerősítésében és támogatásában. A 24. Általános Káptalan Irányvonala a nekünk szóló meghívással 
zárul, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Ezért tehát legyünk, és le-
gyünk jelen mások számára is, főként a nők számára, akiknek szükségük van együttérzésünkre. 

Imádságra hívás 

Isten, Atyánk és Anyánk, szeretett lányaid vagyunk. Legyünk hálásak ezért a kegyelemért és hálával 
hirdessük a szabadság és igazságosság üzenetét és váltsuk valóra a szolidaritás cselekedeteivel. Ámen.  

Tapasztalás  

… egy női szakmunkásképző iskolában 

Zeynep gyakran késik az iskolából, néha meg sem jelenik. De amikor ott van, aktívan bekapcsolódik, 
érdeklődő és lelkes, noha sokszor fáradtnak látszik. Nagyon nehezen tudja teljesíteni a sajátos szak-
nyelvű tananyagot, mivel három másik nyelvet beszél, és németül csak néhány éve tanul. Akkor értet-
tem meg rendkívüli motiváltságát, hogy elvégezze a képzést, amikor lassacskán megtudtam, hogy férje 
rosszul bánik vele, és gyakori az erőszak is. Időnként a legszükségesebb dolgokra sem telik neki, a férje 
nem ad elegendő pénzt élelmiszerre. Nemrég súlyosbodott a helyzet. Most Zeynep csak a gyerekek 
miatt él a lakásukban; éjszaka retteg, mert a hálószobájához nincs kulcs. Válni akar, de a tárgyaláson a 
férj olyan erőszakosan lépett fel, hogy elhalasztották a tárgyalást. 

Reflexió 

 Hol találkozom mindennapi életemben olyan nőkkel, akiknek segítségre van szükségük? 

 Mint jelent számomra, a béke, remény és szeretet embere számára, találkozni ezekekkel a 
nőkkel mindennapi helyzeteimben? 

 Tekintsünk hitünkre női nézőpontból: 

HISZEK ISTENBEN, 
aki a nőt és férfit teremtette 
Isten saját képmására, 
aki a világot teremtette 
és mindkét nemre bízta 
a föld gondozását.  

HISZEK JÉZUSBAN, 
Isten gyermekében, 
Isten kiválasztottjában, 
az asszony, Mária egyszülöttjében, 
aki figyelt az asszonyokra és szerette 
őket, aki otthonukban lakott, 
aki az igazságról beszélt velük, 

akit követtek és segítettek 
a nő-tanítványok.  

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki teológiáról beszélt egy nővel 
a kútnál 
és először nyilatkoztatta ki, 
hogy ő a messiás,  
aki bíztatta őt, hogy menjen, és  vigye hí-
rül a városnak.  

HISZEK JÉZUSBAN, 
akit egy nő kent fel, 
aki megfeddte a férfi vendégeket, akik 
kigúnyolták őt. 



HISZEK JÉZUSBAN, 
aki azt mondta, hogy erre a nőre 
emlékezni fognak, mert  
Jézust szolgálta.  

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki sabbat napján meggyógyított egy 
nőt, és éppé tette, 
mert ember volt. 

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki Istenről beszélt,  
amikor az elveszett drachmát kereső 
asszony mindent kisöpört,  
hogy megtalálja, ami elveszett.  

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki a terhességre és szülésre 
tisztelettel gondolt, 
nem úgy, mint büntetésre, 
de fájdalmas eseményként 
az átalakulás metaforája, 
újjászületés, amiben a 
fájdalom válik örömmé. 

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki úgy beszélt magáról, 
mint kotlósról, 

aki szárnyai alá gyűjti 
csibéit. 

HISZEK JÉZUSBAN, 
aki először Mária Magdolnának jelent 
meg, aki azzal az átütő üzenettel 
indította el őt, hogy   
MENJ, ÉS MONDD EL.  

HISZEK A MEGVÁLTÓ 
TELJESSÉGÉBEN, 
akiben nincs 
se zsidó, se görög, 
sem rabszolga, sem szabad, 
férfi vagy nő, 
mert mi mind egyek vagyunk 
az üdvösségben.  

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN, 
mert átjárja a teremtés vizeit  
és a földet.  

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN, 
Isten női lelkében, 
aki, mint egy tyúk 
megteremtett , 
világra hozott 
és betakart minket 
szárnyaival.  

„Woman’s Creed“ (A nő hitvallása) Rachel Conrad Wahlberg, a No Longer Strangers kötetbő (forrás:  ecumenicalwomen.org. ) 

Cselekvés 

 Csatlakozz a nők világimanapjához, amit minden évben március első péntekén ünneplünk: 
https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2019 

 Nézzük meg – nővéreinkkel és a környezetünkben élő nőkkel együtt – M. Sigmunda May nővér 
fametszetét, ami János evangéliuma 20:17 ihletett. Olvassuk el a Szentírást, és osszuk meg gon-
dolatainkat a képről és a nő hitvallásáról. 

Záró imádság 

Szentháromság egy Isten, Te elküldted Mária Mag-
dolnát, hogy vigye hírül a többieknek: az élet erő-
sebb a halálnál, a remény erősebb a kétségnél, Is-
ten igazságossága erősebb, mint bármilyen diszk-
rimináció, és a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Értsük 
meg ezt az üzenetet egyre mélyebben, és tegyünk 
tanúságot a világ szívében életünkön keresztül. 
Ámen.  

Készítette M. Gisela Hörmann nővér SSND, BY, 
 a nemzetközi Shalom irodának, Róma, Olaszország 

Címlap grafika a 24. Általános Káptalan irányvonalá-
ból. Tervezte a kongregációs kommunikációs iroda.  

 Sigmunda May nővér (1937 – 2017) fametszete 

https://ecumenicalwomen.org/theology/worship-resources/prayers-litanies-and-creeds/womens-creed/
https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2019

