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Rasa sayang
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Meditace nad obRáZkeM

Informace k obrázku
O autorce:
Hanna Cherian Varghese se narodila 1938 roku v syrské ortodoxní rodině v Selangoru. Zemřela roku
2009. Odmala ji inspirovaly biblické příběhy, jejichž ztvárnění zůstala celý život věrná. Originál obrazu
visí v právnické kanceláři v Kuala Lumpur. Nese název „Spravedlnost“ a ztvárňuje Biblický text: Micheáš
6,8. Je to již její druhý obraz použitý ke Světovému dni modliteb. Obraz „Mladá žena“ byl vybrán pro SDM
z Indonésie v roce 2000.
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O obraze:

Seshora proudí žlutobílý trychtýřovitý pruh, který se vlévá do žluté barvy uprostřed. Je to síla Ducha Svatého, která vytváří mocný proud, který se dotýká zeleně – země. Jako výraz síly nás upoutají tři ženské postavy, lehce skloněné. Kopírují tvar písmena S. Prostřední bílá postava má ruce položené na ramenou dvou
červených. Tímto gestem je vyjádřen úzký vztah a spojení tří postav. První žena uchopila ruce klečící ženy.
Pevně ji drží, zvedá a přitahuje k sobě. Oporou jí jsou obě těsně vedle ní stojící ženy.
Použity jsou zářivé barvy – červená, žlutá, zelená. Jsou to syté kontrastní barvy, často používané v reklamě.
Na první pohled mají upoutat pozornost (semafor). Ženy oděné do červených šatů (červená zde vyjadřuje
vitalitu a jednotu) obklopuje žlutá barva symbolizující teplo a sílu zdroje energie. Zelená barva listů zmírňuje
sílu činu a rozhodnost žen. Celý obrázek je v pohybu a přímo nás vybízí k činu.
Ve čtyřech ženách bychom mohli vidět představitelky Malajské společnosti: Malajky, Číňanky, Indky a domorodé obyvatelky ve spojení se všemi utlačenými, poníženými a všemi, kteří se ocitli na dně. Na ně i na
nás se vztahuje požadavek autorky: „Dopomozte ke spravedlnosti.“

Meditace:
Zářící postava
Kdo jsi, zářící postavo?
Zdáš se průsvitná a proniknutá světlem, které přichází seshora a proplouvá tvým tělem až do základů
země, a které zasahuje i postavy vedle tebe.
Kdo jsi?
Jsi síla Ducha Svatého, v kterého doufáme?
Kdo jsi, že se od tebe lidé nechají obejmout? Že je dokážeš napřímit? Že je necháš povstat?
Že zmírňuješ ponížení?
Kdo jsi?
Jsi síla ducha, kterou potřebujeme?
Kdo jsi?
Jsi vdova, která dotírá na nespravedlivého soudce? Vdova, která své právo prosadí i přese všechny
nezdary? Vdova, která se nedá odradit lhostejností a nezájmem? Vdova, která ostatní povzbudí svým
činem?
Kdo jsi?
Vdova, která ostatní povzbudí konáním a slovem?
Kdo jsi?
Každá žena, která prosazuje právo a spravedlnost? Každá žena, která odvážně hledá svou cestu? Každá
žena, která ostatní s láskou objímá? Každá žena, která je schopna bojovat za své přesvědčení?
Každá žena v Malajsii a v Čechách a kdekoliv na světě?
Kdo jsi?
Dívám se na tebe a vidím samu sebe.
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Recepty
Palačinky ROTI JALA(čti roty žala)
40 dkg mouky,0,5 l vody, 1/2 čajové lžičky soli, 3 vejce, 0,4l kokosového mléka (i z konzervy)
Roti jala se podávají teplé. Je možné je potřít arašídovým máslem nebo přikusovat k ostrým omáčkám.
Děti je nejraději jedí s ovocným salátem(např. z banánů,manga,cukrových melounů,strouhaného kokosu,ananasu,papáji, liči, karamboly (květ kaktusu), pomerančů a grapefruitů), nebo potřené banánovým krémem.
Banánový krém: 2-3 zralé banány rozmačkat vidličkou,zakapat citronem,vmíchat do 0,5 kg tvarohu,podle chuti osladit, popř. vylepšit 0,2 l šlehačky.
Masové kuličky
0,5 kg mletého masa, 3 vařené rozmačkané brambory, 3 cibule jemně nakrájené, 3 pokrájené
stroužky česneku,1-2cm jemně nakrájeného oddenku zázvoru, 1-2 lžíce mouky, 2 žloutky, 1-2 lžičky
sojové omáčky, sůl,pepř, 1 nepálivá feferonka.
Na oleji podusit cibuli do zlatova ,přidat jemně pokrájenou feferonku(bez semen),zázvor a česnek a
podusit,až je paprička měkká.Nechat vystydnout a přidat k mletému masu a dalším přísadám.Dobře
promíchat.Formovat malé kuličky a opéci je do zlatova.Podávat s chlebem nebo rýží,příp.omáčkou.
Arašídová omáčka:Jemně pokrájet 1 cibuli,2 stroužky česneku,kousek zázvoru a ½ chili papričky a
opéci na trošce oleje.Přidat sklenici arašídového másla a plechovku kokosového mléka.Za stálého
míchání přivést k varu(krátce).Přidat ¼ l vývaru.Ochutit 2 lžícemi sojové omáčky a limetkou.Pomalu
svařit do požadované hustoty.Lze i zamrazit.
Kuličky plněné ořechy
0,5 kg mouky,25 dkg másla,15 dkg mletých ořechů a 5 dkg mletých loupaných mandlí,10 dkg moučkového cukru.
Z mouky a másla udělat těsto.Cukr a ořechy(+mandle) promíchat.Z těsta vytvořit kuličky a plnit je
ořechovou směsí.Na pomaštěném plechu upéci mírně zploštěné kuličky dozlatova.Nepéci je
dlouho,ztvrdly by. Pocukrovat a podávat.

