Imanap az emberkereskedelem
és a modern kori rabszolgaság

vánvaló, hogy évente több százezer nő, férfi
és gyermek válik áldozattá.
A fegyver- és kábítószer kereskedelem mellett az emberkereskedelem a szervezett bűnözés harmadik legnagyobb bevételi forrása.
Az emberkereskedelem magában foglalja különösen a prostitúciós vagy kényszermunka
jellegű kizsákmányolást, a szervezett koldultatást, az illegális örökbefogadást, illetve a
szervkereskedelmet. Az áldozatok közül sokan Kelet Európából, Latin Amerikából, Afrikából és Ázsiából származnak. Ebben az elmélkedésben rájuk gondolunk és értük imádkozunk.

felszámolásáért
Február 8. a szudáni származású rabszolga, később szerzetesnő, Bakhita Szent Jozefina liturgikus emléknapja. E napot Ferenc pápa 2015-ben
az emberkereskedelem elleni fellépés napjává
nyilvánította, és imanapot hirdetett az emberkereskedelem és a modern kori rabszolgaság felszámolásáért. Az alábbi imádságok arra hívnak,
hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő testvéreinkért kérjük az Urat.

Te vagy a fény…
1. Bevezetés
Az emberkereskedelem ősi jelenség és minden korban jelen van. Nőkkel, férfiakkal és
gyermekekkel folytatott kereskedés, szexuális kizsákmányolás céljából a rabszolgaság
leggyakoribb módja. Senki sem ismeri az áldozatok pontos számát. Ennek ellenére, nyil-

2. Könyörgés
Urunk, Istenünk, Te aki barátja szeretnél lenni, mindenkinek, aki nevedet tiszteli, segíts,
hogy állva maradjunk Előtted egy olyan világban, ami erőszak és igazságtalanság poklában tántorog. Jöjjön el az idő, amikor a Te
ígéreteid beteljesednek. Jézus nevében kérjük ezt Tőled.
3. Egy áldozat története
Szeretném veletek megosztani gyógyulást kereső utam történetét. Abban reménykedem,
hogy ti és a hozzátok hasonlóan gondolkodó
emberek véget tudnak vetni az emberkereskedelemnek.Bár én már egy túlélő vagyok, a
megpróbáltatásaimnak nincs vége. Állandó
félelmeim vannak. Félek az áldozatokkal
szembeni előítéletektől, a megbélyegzéstől.
Félek a jövőtől, nem érzem magam biztonság-

ban. Különösen azért, mert az emberkereskedők szabadon vannak és vadászhatnak másokra.
Sokan nem akarjuk másokkal megosztani a
történetünket, hiszen borzasztó rémálmokat
idéznek fel bennünk. Gyakran bizonyítani sem
tudjuk mi történt velünk. Ez még nehezebbé
teszi a helyzetet, mert nem hisznek nekünk,
vagy nem vesznek komolyan minket.
Időközben lehetőségem nyílt arra, hogy szakmát tanuljak és már laknom is van hol. Átlagos családi életet akarok élni, de ez folyamatos küzdelem.
Sokszor érzem úgy, méltatlan vagyok arra,
hogy szeressenek. Félek, hogy mindig egyedül
leszek. Mindez hatalmas nyomásként nehezedik rám, és akadályoz abban, hogy valódi önmagam legyek.
A gyógyuláshoz hosszú időre van szükség…
4. Mécses gyújtása
Egy mécses meggyújtásával emlékezünk az
áldozatokra és imádkozunk értük.
5. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival:
Uram, tebenned remélek,
soha meg ne szégyenüljek!
Igazságodban szabadíts meg,
és ments meg engem!
Hajlítsd hozzám füledet
és nyújts segítséget!
Légy oltalmam sziklája,
és erős váram, hogy megszabadíts engem,

mert te vagy az én erősségem és menedékem!
Istenem, szabadíts meg a bűnös kezéből,
s a törvényszegő és a gonosz kezéből!
Hisz te vagy az én reménységem, Uram;
te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam.
Születésem óta rád támaszkodom,
anyám méhétől te vagy oltalmazóm;
szüntelenül rólad szól dicséretem.
Mert ellenségeim ellenem beszélnek,
s akik életemre leselkednek,
együtt tanakodnak.
Így szólnak: »Isten elhagyta,
vegyétek űzőbe, fogjátok meg,
hisz nincs, aki megszabadítsa!«
Én azonban mindenkor reménykedem,
és szüntelen dicsérlek téged.
Egész nap jótéteményeidet
és igazságosságodat hirdeti szám,
bár elsorolni sem tudom.
Hirdetem az Úr hatalmas tetteit,
Uram, csak igazságodról elmélkedem.
Isten, te ifjúkorom óta oktattál engem;
mindmáig hirdetem csodáidat.
Öregségemre s aggkoromra
se hagyj magamra, Isten,
hogy hirdethessem
az egész jövendő nemzedéknek
karod erejét, hatalmadat
és igazságodat, amely égig ér, Isten,
aki nagy dolgokat cselekedtél:
Isten, ki hasonló hozzád?
Milyen sok nehéz szorongatást
engedtél megérnem,
de aztán ismét életet adtál nekem,
s a föld mélységeiből újra visszahoztál engem.

Hozzám fordulsz, naggyá teszel
és megvigasztalsz engem. Zsolt. 72.
Az Örökkévaló mondja:
Láttam a nők és férfiak megpróbáltatását
És hallottam panaszunk jajkiáltását
fogvatartóik ellen,
Igen, nagyon is tudatában
vagyok szenvedéseiknek.
Valóban tudomásom van arról,
hogy elnyomják őket,
Kiáltásuk szava eljutott hozzám.
Így hát, menj és tégy az ő megszabadításukért!
(A Kivonulás 3 alapján)
6. Egy bibliai történet: Lk 7, 36-50.
Rövid elmélkedés a szentírási részről:
Egy olyan történet hallgattunk meg, amelyben
Jézus elfogad egy fiatal nőt, a társadalom kivetettjét, akit vallásos kortársai megvetettek.
Amit a történetet hallgatjuk, belső figyelemmel szemléljük, hogy viszonyulnak ehhez a
nőhöz a történet szereplői, kiváltképpen Jézus
viszonyulására legyünk figyelmesek.
Jézus, a farizeus és az asszony! Három teljesen
különböző ember találkozását szemléljük, valószínű először és utoljára találkoznak össze.
A találkozás helyszíne a farizeus háza. Ki- ki
mit gondolhat a másik kettőről?
A farizeus, vallásos zsidó, akit a törvény betűjének hűséges megtartása foglalkoztat és az
erkölcsös viselkedés. Számára a nő egy bűnös,

aki sem figyelmet, sem tiszteletet nem érdemel. Jézussal kapcsolatban, a farizeus
tudja, hogy kortársai prófétának tartják, de
ő maga kételkedik benne. Ha ez próféta volna …
Talán éppen azért hívta meg Jézus a házába, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban az-e, akinek tartják.
A nőt bűnösként ismerték a városban. Számára a farizeus távoli, a város elitjéhez tartozó személy. Azt is tudja, hogy a farizeusok nem igen szentelnek figyelmet egy bűnösre. És kicsoda számára Jézus? A szöveg
alapján azt feltételezhetjük, hogy olyan,
akiben
megbízhat.
Van
bátorsága
hivatlanul is belépni a farizeus házába, a
vacsora alatt, azzal az egyedüli céllal, hogy
Jézus közelébe kerüljön és olajával megkenje.
Biztosnak kellette lennie abban, hogy Jézus
elfogja őt, különben nem lett volna bátorsága megtenni azt, amit tett. Jézus olyan
személy volt, aki nyitott volt kora társadalmának és egyházának kivetettjei felé.
Jézus, a példabeszéde alapján, úgy tekint a
nőre, mint ínségben lévő nővérére, akinek
gyengédségre, elfogadásra és megértésre
van szüksége. Annak ellenére, hogy mindenki bűnösként elítéli őt, Jézus mélyebbre
lát: meglátja a nő hatalmas képességét arra, hogy szeressen. Jézus nem húzódik el
tőle, amikor az könnyeivel öntözi lábát,
majd olajjal keni meg. És nem is küldi el.
Inkább elfogadja, amit a nő tesz. Elfogad

egy olyan embert, akit a vallásos zsidók nem fogadtak el.
Sokszor mi is, a törvények megtartása által akarjuk bebiztosítani magunkat és sokszor pontosan
ez akadályoz minket abban, hogy Isten szeretetének ingyenességét megtapasztaljuk és meglássuk azok szeretet - tetteit, akik nem tartoznak
vallásunkhoz.
A nő, tudva, hogy szeretik, elfogadják, és megbocsátják bűnét, képes volt kifejezni szeretetét,
háláját könnyeit, csókjai, olaja által.
Jézus ezeket a szimbólumokat használja, hogy
szembesítse a farizeus: a nagy lakoma ellenére
kevés szeretet van benne.
A hited megmentett, menj békében!
Jézus nem ítéli el őt. Szívesen fogadja. A nőt hite
segítette a felépülésben, hogy újra megtalálja
önmagát az Istennel való kapcsolatában. És miben állt hite? Volt bátorsága belépni a farizeus
házába, még ha tudta is, hogy elítéli őt. A nő
azért volt bátor, mert hitt Jézusban. Biztos volt
benne, hogy Jézus szeretettel fogadja és ez a befogadás új erőket ébresztett fel ebben a nőben,
ami segítette újjászületni. Ez az erő ma is megújít embereket.
Rövid csenddel vagy megosztással folytatható.

élők, kiszabadultak szenvedéstörténeteire és
megaláztatásaira
gondolva
imádkozzunk
mindazokért, akik még rabszolgaságban vannak. Mindannyian meghívást kaptunk egy
olyan világ építésére, ahol senki nem él szolgaságban vagy rabszolgaságban. Kéréseinkkel
forduljunk Mennyei Atyánkhoz:

Az áldozatok nevében…

Mind: Az áldozatok nevében könyörgünk
Hozzád Istenünk, szabadulásért és gyógyulásért.
Kérünk, Istenünk, mindazok emberi
méltóságának visszanyeréséért, akiket
nyereségre törekvő lelkiismeretlen emberkereskedők megvásároltak, eladtak
vagy elraboltak.

Az áldozatok nevében…

Az áldozatok nevében…
Kérünk Urunk, a mezőgazdaságban,
bányákban, gyárakban árucikké degradált kényszermunkásokért, akiket emberszámba sem vesznek.
Az áldozatok nevében…
Hozzád kiáltunk azokért az embertársainkért, akiknek prostitúció, betegség
vagy szégyen miatt megértésre, a szenvedés feldolgozására, vigaszra és védelemre lenne szükségük, de nem térhetnek vissza otthonaikba.
Az áldozatok nevében…

7. Kéréseinket hozzuk eléd, Urunk
Előimádkozó: Tudjuk, hogy a legkülönfélébb
okokból és módokon napjainkban is sok ember
válik az emberkereskedelem áldozatává. A túl-

Kérünk, Urunk mindazokért, akik egy
olyan társadalmi magatartás áldozatai,
amely minden áron élvezetre és még
több pénzre törekszik. Segítsd őket
Urunk, hogy visszanyerhessék emberi
méltóságukat és szabadságukat.

Kérünk, Istenünk azokért a nőkért,
férfiakért és gyermekekért, akik hazánkból kerültek az erőszak és az emberkereskedelem hálózatába. Adj nekünk érzéket és bátorságot, hogy időben észrevegyük és segítsük, ha környezetünkben valaki bajba jut.

Különösképpen kérünk, Urunk azokért a gyermekekért, akik a családon
belüli erőszak, kényszermunka, koldulás, szervkivétel, törvénytelen örökbefogadás áldozatai, vagy akiket katonaságra kényszerítenek az erőszak, a
gyűlölet és a háború eszközeként.
Az áldozatok nevében…
Istenünk, te mondtad, nem akarod a
bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen
és éljen. Ezért kérünk, küldd Szentlelked megvilágosító kegyelmét mindazok szívébe, akik akár közvetlenül
akár közvetve emberekkel kereskednek, akik ebből profitálnak.
Az áldozatok nevében…
Előimádkozó: Mennyei Atyánk, te Bakhita
Szent Jozefina személyében hathatós közbenjárót ajándékoztál Egyházadnak. Kérünk,
hallgasd meg rajta keresztül Hozzád szálló
imáinkat az erőszak és emberkereskedelem
áldozatiért. Ámen.

8. Ének: Ó, halld meg Uram...

9. Záró imádság
Urunk, akit szolgálunk,
egy nő térdelt lábaidhoz.
Nem vízzel és szappannal,
hanem illatos olajjal és könnyeivel.
Megalázta magát, hogy láthassuk:
nem kell szégyenkeznünk egymás előtt.
Megmutatta, hogy a szolgálat
nem csak segítségnyújtásból é
és szolidaritásból áll,
hanem együttérzésből is.
Példája által azt mutatod meg nekünk,
hogyan szolgálhatjuk egymást.
Nem azért,
mert többel rendelkezünk
vagy többet tehetünk,
hanem azért, mert nincs más választásunk,
mint leborulni és megmosni lábadat,
és mindazok lábát, akiket Te szeretsz.
Segíts Urunk, hogy szolgálókká váljunk,
mert a szolgálat tesz minket
Isten gyermekeivé.
(Lusmarina Campos Garcia, Brazília)
10. Áldás
Istenünk, légy előttünk, hogy vezess minket.
Légy mögöttünk, hogy sürgess minket.
Légy alattunk, hogy hordozz minket.
Légy fölöttünk, hogy megáldj minket.
Végy körül minket, hogy védelmezz.
Légy bennünk, hogy szívvel- lélekkel
szolgáljunk Téged, neved dicsőségére. Ámen.

Solwodi Hungary Egyesület
Az egyesületet - közel hároméves reflexiós

tek kikerüljenek a prostitúciós veszélyeztetettségből.

munka eredményeként - magyarországi szerzetesnővérek alapították. A Ferenc pápa által
a világ sebének nevezett emberkereskedelem

Az Egyesület elérhetőségei

globális kihívása motiválta az alapítókat, mint

1147 Budapest, Fűrész u. 30-32., fszt.4.

a Katolikus Egyház szerzeteseit, tagjait, hogy

E-mail cím: info@solwodi.hu

tevékenyen részt vállaljanak az áldozatok segítésében illetve a társadalom, az Egyház e témában történő érzékenyítésében. A nővérek
fókuszában az emberi, elsősorban a női méltóság és annak védelme, őrzése áll. Az Alapszabály aláírására 2017. február 8-án Szent
Bakhita emléknapján került sor.
Az Egyesület célja a védelem, támogatás és
segítés, főként a családi erőszak és az emberkereskedelem által érintett nők részére. Kiemelt cél a gyermekek és fiatalkorúak prostitúciójának megelőzése. A prostitúcióval felhagyni kívánóknak pedig más szervezetekkel
való kapcsolatai révén rehabilitációs lehetőségek felkínálása.
Ezen csoportok érdekében további felvilágosító tevékenység végzése preventív célzattal a
családon belüli erőszak tekintetében, valamint
családsegítő feladat ellátása, hogy az érintet-

