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Uvod
Vsaka Šolska sestra de Notre Dame postane močnejša v svoji veri in bolj pogumna, kadar
premišljuje o pogumu drugih žena, tistih iz preteklosti in sedanjih. Svetopisemske zgodbe
žena so za nas navdih: življenje matere Terezije nas poživi; zgodbe sodobnih žena so po eni
strani za nas navdih, po drugi strani pa ustvarjajo izkustvo povezanosti med ženami. V tej
povezanosti se obračamo s svojo ljubeznijo in skrbjo do vseh žena po vsem svetu, katerih
življenja terja od Boga dan pogum. Z navdihom, ki nam ga dajejo Debora, Ester, Judita, Rut,
Marija, Marija Magdalena, Marija Terezija Jezusova in Wangari Maathai, naj bi priznale svoj
prirojeni pogum, da bi z molitvijo in dejanji izboljšale probleme sodobnih žensk.
Klic k molitvi
"O žena, velika je tvoja vera," je rekel Jezus kanaanski ženi – ženi, ki je imela pogum, da je
Jezusa postavila pred izziv, da je vključil njo, poganko, porinjeno na rob družbe, da je bila
deležna njegove radodarnosti. Vsak dan molímo za eno od naslednjih skupin žena, za njihovo
vero in pogum za sprejem izzivov; predstavljajmo si eno ženo v skupini in molimo zanjo in
za žene, kot je ona:








Nedelja: za žene v ponižujočih zakonskih situacijah, da bi imele pogum za
spremembo;
Ponedeljek: za žene v močvirju revščine, da bi imele pogum za iskanje izhoda iz
svojega položaja;
Torek: za žene, ki razmišljajo o splavu, da bi imele pogum in rodile otroka;
Sreda: za žene, ki imajo politično moč in odgovornost, ki se soočajo z nepopustljivim
nasprotovanjem, da bi imele pogum ostati trdne;
Četrtek: za žene, ki so ujetnice trgovine z ljudmi, da bi imele pogum za iskanje
svobode;
Petek: za žene, ki čutijo, da so poklicane v redovno življenje, da bi imele pogum in se
ga oklenile;
Sobota: za žene, katerih notranji potencial družba preprečuje, da bi imele pogum za
samoodločanje.

Izkušnja
"Kot ona (mati Terezija) nikogar ne izključujemo iz svojih skrbi, posebej pa smo pozorne do
otrok, mladine in žena" (Poslane ste, K 24).
DRUŽBENO: v majhni cerkvici na obrobju Monrovie v Liberiji je starejša gospa v skupini
zbranih žena skočila na noge. Z nasmehom na obrazu je zaklicala: "Žene, o žene!" – to je
začetek pesmi, ki jo liberijske žene rabijo, da se povežejo druga z drugo. Skupina je z močjo
odgovorila: "Nikar samo ne sedite. Naredite nekaj pozitivnega." Potem so začele govoriti o
nasilju v družini. "Rodila sem sedem živih otrok, toda sedaj jaz in moji otroci zgledamo
grozno [živimo v revščini]," je rekla Ma Annie, ki je stara 50 let. "On sedaj 'leta' za novo
prijateljico. Toda kadar govorimo [o tem], me pretepa. Tepe me po vsem telesu, toda ne po
glavi." Ta žena ima pogum, da prinese svojo situacijo pred skupino za samopomoč in dobi
nasvet (Global Development, 2012).

DUHOVNO: Pogum naše matere Terezije je legendaren. Poslane ste pravi (K 24): "Gnala sta
jo globoka vera in resnično velik pogum…" in njena pisma pripovedujejo zgodbo. Rišejo
podobo pogumne žene; vidimo jo, kako je bila izziv za ljudi na visokih položajih; kako je
jasno prosila za to, kar so potrebovale njene sestre; kako se je soočala s krivicami in
odpoklicala svoje sestre iz krivičnih situacij – vse z glasom, ki je istočasno ponižen in močan.
POLITIČNO: Wangari Maathai, Nobelova nagrajenka za mir iz Kenije, je vzornica za žene
danes, ki postavljajo izzive oblásti, kadar je le-ta proti interesom ljudi, ki jim vlada.
Mobilizirala je žene proti izsekavanju gozdov in one so zasajale drevesa in začele gibanje
Zeleni obroč (Green Belt). Govorila in delala je proti revščini in skorumpirani gospodarski
politiki. Dajala je moč ženam in potem usmerjala njihovo moč za dejanske spremembe.
Pomagala je, da se je končala 24-letna diktature v Keniji.

Premislek
Vse od začetka človeške zgodovine je podedovano breme patriarhata oviralo žene, da bi
"držale pokonci pol neba" in njihov manj vreden se nadaljuje tudi v 21. stoletju. Zato je
pogum žena potreben na vseh nivojih človeškega življenja. Velika zavzetost matere Terezije
za edinost je zahtevala, da se je zavzemala za vzgojo deklic in žena, kajti pravo edinost je
mogoče doseči samo, kadar imajo moški in ženske v družbi enak status in vzgoja je bistveni
korak za dosego tega statusa.
Temeljni razlog, korenine diskriminacije žena najdemo globoko v naši družbeni strukturi in
njeno zrcalno podobo v strukturi naše Cerkve. Različni predeli sveta, kjer Šolske sestre de
Notre Dame živimo in delujemo, imajo različne stopnje diskriminacije proti ženam. Zato "v
odgovor na mnogovrstne potrebe delujemo v različnih apostolatih, v katerih si prizadevamo
za celostno vzgojo človeka" (Poslane ste, K 23).

Dejanje
 Dajte si več moči s tem, da prebirate pisma matere Terezije in matere Karoline.
 Dalje se izobražujte in se poučite v vprašanjih, ki zadevajo žene. Enkrat tedensko poiščite
na spletnem iskalniku in se osredotočite na specifičen problem žena po svetu; poučite se in
molite. Če je mogoče, si oglejte DVD "Taking Root: The Vision of Wangari Maathai"
(Zakoreniniti se: vizija Wangari Mathai-e).

 Pripravite skupno praznovanje Mednarodnega dneva žena 8. marca.
 Glejte z novimi očmi na vsako ženo, ki jo srečate v vsakdanjem življenju. Z načinom,
kako se z njimi srečujete, pomagajte v srečanju vsaki začutiti moč in nov POGUM, ne
glede na to, kako je kratko ali dolgo.
Sklepna molitev
Bog, naš Oče in naša Mati, pošlji svojega Duha vsem ženam povsod po svetu in jim vlij novo
razumevanje, kako se je treba zoperstaviti krivičnim oblastem; daj jim novo vero v njihovo
moč, da morejo to narediti ter nov pogum za priznanje njihovega človeškega dostojanstva.
Daj jim milost, ki jo potrebujejo, da bodo kot močne žene utelešale pravičnost, da bi mogle
one voditi naš svet po poti miru.
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