s. DORICA SEVER, FMM – KANADA (med Inuiti)

Kot misijonarki na kanadskem Daljnem severu sporočilo papeža Frančiška za "Misijonsko
nedeljo" odmeva globoko v moji notranjosti. Besede preroka Izaija »Tukaj sem, pošlji
mene (Iz 6,8) me napolnjujejo z vedno novim upanjem in mi dajejo usmeritev, medtem ko
živim in delam z ljudmi v njihovih vsakodnevnih naporih in težavah.
Sporočilo papeža Frančiška me izziva, da ponovno razmislim in ocenim svojo osebno,
misijonarsko prisotnost. Kdo so ljudje, h katerim sem poslana? Kakšne so njihove
najgloblje potrebe? Kako sem jim na voljo?
Čeprav imamo srečo, da v Nunavutu nimamo primerov koronavirusa, še vedno čutimo
enak strah in porajajo se nam ista vprašanja kot našim bratom in sestram, ki živijo v
mestih, ki so zelo prizadeta. Resnično delimo iste strahove in skrb z vsem človeštvom na
planetu Zemlji.
Biti poklicana in poslana kot misijonarka je privilegij s številnimi izzivi in odgovornostmi.
Stalen spomin na Jezusov klic ljubezni pa je temelj moje vere pri služenju Inuitom.
Doživljanje radosti, ki izhaja iz njegovega Duha, me navdihuje z vedno novimi idejami,
pobudami in globoko pripravljenostjo, da se soočim s številnimi izzivi tukaj na severu.
Vedno osmišljam in iščem smer, v kateri se lahko božje sporočilo Ljubezni razglaša in
odraža v mojem življenju.
Všeč mi je ideja, da je Jezus očetov misijonar. On je Življenje, ki izhaja iz Večnega vira
ljubezni. Bog nas ima najprej rad. Jezus je živo sporočilo njegove ljubezni. Ta sprejemajoča
ljubezen je temelj našega prizadevanja za evangelizacijo in za približevanje človeški in
božanski izpolnitvi njihovih življenj.
Živim z zelo ponižnimi in revni ljudmi. Prepričana sem, da se zaradi sočutnega poslušanja
in pogovarjanja čutijo pomembne, dragocene in razumljene.
»Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me
sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste
prišli k meni« (Mt 25,35-36).
Ta odlomek je zelo konkreten odgovor na to, kako služim številnim Inuitom. Ta odziv ni
zgolj teoretičen, je sočutno udejstvovanje, napolnjeno s spoštovanjem in ljubeznijo do
vseh ljudi, s katerimi se srečujem.
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