Vera in luč danes – bolj kot kdajkoli
Pismo našim sestram in bratom v Veri in luč
Bili smo pretreseni, ko smo slišali novice, ki so jih objavili različni mediji in posebno Barka, o
določenem Jeanovem vedenju v povezavi z duhovnim spremljanjem nekaterih odraslih žensk med
letom 1970 in 2005.
Naše prve reakcije so bile različne: od nevere do razočaranja, od jeze do prizadetosti, tudi strahu in
postavili smo si mnogo vprašanj, in nihče od nas ni ostal brezbrižen. In ni moglo biti drugače, ker
smo Jeana imeli radi in vedeli smo za mnogo dobrega, kar je storil mnogim ljudem. To lahko vedno
zagovarjamo.
Prva stvar, ki vam jo želimo povedati je, da čutimo enako kot vi. Tudi mi smo člani skupnosti Vera
in luč in kot vas, je tudi nas poklical sam Jezus, da smo postali del te družine. Zato vam želimo na
začetku tega pisma povedati, da smo z vami, da delimo enake občutke in da razumemo vse različne
reakcije glede novic o Jeanu. Danes želimo bolj kot kdajkoli, da se počutite sprejeti v naše naročje,
da razumemo kaj mislite in čutite.
To pismo ne more dati več informacij ali pojasnil, ker ne vemo nič več kot vi. Ne želimo soditi, niti
obsoditi, niti zanikati. Želimo vam samo spregovoriti iz srca. To pismo korenini v naših molitvah in
premišljevanjih, ki smo jih imeli v teh nekaj dnevih.
To pismo smo želeli napisati 26. februarja. Ne slučajno: na ta dan mnogi praznujemo pepelnično
sredo in pričetek postnega časa, ki nas vodi h križanemu in vstalemu Kristusu. Pepeljenje nas
spomni, da smo prah, pepel, krhkost, da smo torej nepomembni, pa vendar ljubljeni od Boga. Da,
Bog ljubi ta pepel, kar smo. Toda to spreobrnjenje, ki naj ga naredimo v postu, ni le sad naših
naporov, naše moči, naše volje … to je milost, dar samega Boga. Ljubi nas iz čiste milosti,
brezpogojno! Ko rečemo »Bog je ljubezen« mislimo, da je bistvo Boga ljubiti in ostati v ljubezni.
Kakšna dobra novica! Bog nas ljubi, čeprav smo prah in pepel. Prva stvar, ki jo moramo narediti je
sprejeti to, da smo prah in pepel. Ničesar ne moremo narediti sami, brez Boga, očeta in matere smo
kot sirote.
Do sedaj verjetno nismo razmišljali, da če smo prah in pepel, da smo krhki, tudi Jean ni izjema.
Mislimo, da je vedel in se zavedal svoje krhkosti. Nihče razen Boga ne ve, zakaj ga je navdihnil,
skupaj z drugimi, da je ustanovil družino Vera in luč. In nas vse je poklical ta isti Bog, da smo del te
skupnosti, kjer lahko čutimo in doživimo krhkost in majhnost.
Naša prva skrb je, da vas opogumimo, da še enkrat pogledate na Jezusa. On je srce naših skupnosti
kot tudi naših prijateljev s posebnimi potrebami, ki so v srcu naših skupnosti. Danes bolj kot
kadarkoli potrebujemo Vero in luč; Cerkve in svet potrebujejo Vero in luč bolj kot kadarkoli.
Kakšna je Vera in luč danes in kakšna bo v prihodnosti je največ odvisno od vseh nas, ki smo del te
družine, razširjene po vsem svetu. Nedvomno smo odvisni od svojih sposobnosti, da poslušamo
Svetega Duha, ki vzdržuje in vodi ritem našega čolna.
Naš čoln je pravkar doživel sunek. Kot so ga doživeli Jezusovi učenci, ko je nastal vihar sredi
Galilejskega morja. Kot oni smo prestrašeni in se odzovemo na nepričakovan način. Toda Jezus, ti
ni mar, da se potapljamo? Vendar Jezus nam da danes enak odgovor, kot ga je dal svojim učencem:
ne bojte se! Saj sem z vami!
Vsaka situacija v življenju, posebno najtežja, lahko postane prednost, če smo modri in ponižni.
Modri smo, ker vidimo pomembnost gibanja Vera in luč kot obrambo vsega življenja, tudi z

nezmožnostjo, v podporo mnogim družinam, v pomoči tolikim prijateljem pri odkrivanju vere in
spremljanju tolikih ljudi s posebnimi potrebami, ki jim pomagamo razumeti, kako dragoceni so.
V svetu kulture »videza« je ponudba Vere in luči, da smo srečni in veseli takšni kot smo, da
spoznamo, da nas Jezus rešuje po majhnih, da sprejmemo, da nam ni treba uporabiti make-up ali
nositi mask ker se imamo radi takšne kot smo. Biti ponižen, ker nas novica o Jeanu spominja, da je
Vera in luč božje delo. In če nekega dne Vera in luč ne bo več obstajala, bo vstali Jezus še vedno
med nami. On je pot, resnica in življenje za vsakega od nas. Jezus, ki da našemu bivanju globlji
smisel in ki nam da upanje za življenje po smrti. Bog uporabi krhke in slabotne osebe … grešnike!
Evangelij nas spomni na vsa Jezusova srečanja z grešniki ...«nisem prišel klicat pravične, temveč
grešnike.« Poznamo tudi podobo dobrega pastirja, ki gre in išče izgubljeno ovco, ostalih 99 pa pusti.
In lik očeta, ki pričakuje vrnitev sina, ki je zapustil dom in zapravil polovico svoje dediščine ter ga
sprejme z odprtimi rokami … Da, Bog je uporabil Jeana in mnoge druge, kliče tebe in mene k
dobrim delom, da svet poučimo o tistih vrednotah, ki gradijo življenje in srečo; da obrnemo
resničnost v nekaj, kar se zdi da je božji sen za nas in za naš svet.
Drage sestre in bratje Vere in luči, na začetku posta prepoznajte svojo krhkost in jo predajte v božje
roke. Naj jo On spremeni, ne glede kako in kdaj, v življenje, veselje, mir in upanje za človeštvo.
Sedaj je vrsta na nas vseh, ki smo del Vere in luči, da veslamo močneje in močneje v našem
preprostem čolnu. Premagati moramo mnogo izzivov. Če potrebujete pogovor, povejte, kaj čutite!
Toda vaš pogled naj bo na križanem in vstalem Jezusu.
Kot mednarodni koordinatorji nimamo rešitve za vse, ne vemo vsega, vemo pa, v koga lahko
zaupamo! Če gledamo Jezusa, se nimamo ničesar bati. Zahvaljujeva se vam za vašo podporo, vašo
povezanost in vašo molitev v tem času. Naj danes, bolj kot kadarkoli, živimo edinost v Veri in luči,
kajti bolj kot kadarkoli je Vera in luč potrebna, vedeti in čutiti moramo, da smo združeni v našem
poslanstvu.
Ohranjamo vas v svojem srcu, kot znajo le naši prijatelji s posebnimi potrebami.
Gospod Jezus Kristus,
ti si z nami, ti skrbiš za nas, opogumljaš nas
smo v tvojih rokah, tvoji smo
naj ne bomo malodušni
pomagaj nam, da bomo srečni ljudje, ljudje miru in skupnosti
naj bomo eden v teh trenutkih
in daj nam milost, da bomo imeli jasen pogled
osredotoči naša življenja in naše skupnosti nate
daj nam svojega Duha
da bomo ladjo Vere in luči obdržali v tvoji smeri in s tvojo hitrostjo.
Amen
Združeni v Jezusu, združeni v molitvi, združeni s svojimi prijatelji s
posebnimi potrebami, združeni v Veri in luči.
Maria Silvia in Raul
mednarodna koordinatorja

