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Aarhus
Kvinder fra Filippinerne leder os i bøn
”Har jeg gjort dig uret”
Mødet fandt i år sted i Katolsk, Vor Frue Kirke, Aarhus, ud fra ovenstående
spørgsmål. Dagens skriftsted er fra Mattæus 20, 1-16.

Den rummelige kirke var smukt pyntet, og indledningsvis bar filippinske kvinder fra
menigheden nogle frugter op til alteret som pynt. På alteret var der også placeret 2
kors. 3 spande med røde roser blev båret ind. De blev senere delt ud til hver
fremmødt.
Efter en kort velkomst blev deltagerne af den første leder opfordret til at rejse sig og
synge en salme. Der var dejlig orgelmusik til salmerne.
Herefter blev der budt velkommen ved tre ledere, og vi lærte, at ordet Mabuhay
betyder bl.a. velkommen. Vi bød nu hinanden velkommen med et ”Mabuhay”.

Nu kom tre kvinder hver især med deres vidnesbyrd om deres hårde og uretfærdige
økonomiske livsvilkår som kvinder i Filippinerne. De fortalte om hårde økonomiske
vilkår, uretfærdig udnyttelse og om en ny lov fra 2012, der skal tjene til at beskytte
hushjælp imod disse uretfærdigheder. En kvinde fortalte om tab af hus og forretning i
forbindelse med tyfonen Yolanda og regeringens langsomme reaktion med at udbetale
erstatninger på trods af de store beløb, som modtoges fra den internationale verden.
Her opsummeres resultatet: Solidaritet er kilden.
Lederne kommer herefter ind og opfordrer til at handle på disse uretfærdigheder og
svare på Guds kald til retfærdighed i stedet for at udskyde dette med undskyldning på
undskyldning.
”Tilgive os, Gud, og sæt os fri. Forny os og sæt os i bevægelse, så det bliver til
handling. Amen”.
Taleren i år var Herbert Krawczyk. Han indledte med at læse fra Matæus 20, 1-16,
som omhandler arbejderne i vingården, som husbonden betaler ens efter endt
arbejdsdag, skønt de er begyndt på forskellige tidspunkter af dagen. Dem, der kom
først, knurrer og mener, de bliver uretfærdigt behandlet, at de burde have mere end
dem, der kom senere. Men Guds retfærdighed ser anderledes ud end menneskers.
Præsten tale om, at Gud ønsker at se alle mennesker frelst, og at det ikke er for sent at
blive det i sidste øjeblik. Jeg kom til at tænke på røveren på korset, som nåede det i
sidste øjeblik. Herbert Krawczyk talte således om, at Guds nåde er ny hver morgen og
om, at det aldrig er for sent at møde Gud og opnå frelsen. Hans kærlighed er større
end vi kan begribe.
Herefter en stille stund til refleksion over temaet ”Har jeg gjort dig uret?”.
En læser taler om forholdene på Filippinerne i forbindelse med høsten. Ingen får løn,
men høsten deles mellem alle risbønderne. Denne praksis kaldes ”dagyaw”, som
symboliserer et fællesskabs loyalitet, medfølelse og omsorg for hinanden. Her

sammenlignes dagyaw med vinbondens gavmildhed som en hjælp til at forstå, hvad
Himmeriget er.
Nu kommer en bøn til en forpligtelse til solidaritet, som et resultat/opsummering af
de tre kvinders vidnesbyrd. Ved en virkeliggørelse af åndens frugter vil
retfærdigheden sejre. Giv os et land med kærlige mennesker med hjertevarme. Rens
os - Omdan os – Sæt os fri – Gennemfør vor høst – Brug os til at fremme din vilje og
til din ære. Amen.
Efter en salme omtaltes kollektens formål i år, og der blev herefter samlet ind til:
Dansk Armeniermissions arbejde i Armenien samt til
Sundhedspersonalets Missions Fællesskabs projekt WarmAir i Rusland.
Gudstjenesten sluttede med velsignelse og salmesang.
Der var ca. 50 deltagere fra forskellige menigheder i
Aarhus og omegn og naturligvis fra værtskirken. Så vidt
vides spiste næsten alle med i den store sal. Der
serveredes dejlig filippinsk mad tilberedt af filippinske
kvinder fra værtsmenigheden. Oven over døren ind til
serveringsrummet stod ordet Mabuhay. Fællesspisning
giver hver år anledning til at udveksle og knytte netværk
med andre kirkesamfund, og man genser ofte gamle
bekendte, som man har mødt før til kirkelige
arrangementer eller stævner rundt omkring.
Efter/under middagen var der præsentation af DØK – og
kvinderne i Århus gruppen ved Lene Johnson.
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