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Чатыры прапановы
на 2018 год

Невычэрпная радасць
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Летась маладая дзяўчына, што цяжка хварэла, сказала мне: “Я люблю
жыццё”. Я надаль вельмі крануты па прычыне той радасці, што
напаўняла яе нягледзячы на значныя абмежаванні па прычыне
хваробы. Я быў узрушаны не столькі яе словамі, але прыгажосцю,
якою прамянела твар дзяўчыны.

А што мы можам сказаць наконт радасці дзяцей? Наконадні я бачыў
дзяцей у Афрыцы, чыя прысутнасць нават у лагерах для бежанцаў,
дзе сканцэнтравана столькі трагізму, спрычынілася да абуджэння
жыцця. Іх энергія пераўтварыла зламаныя жыцці ў расаднік поўны
надзеі. Каб яны толькі ведалі, як шмат дапамаглі нам заставацца
шматспадзеўнымі! Іх шчасце быць жывым праменем святла.

На працягу 2018 г. нам хацелася б быць асветленымі такімі
прыкладамі, што адлюстроўваюць адну з трох характарыстык –
радасць, разам са сціпласцю і міласэрнасцю, якія былі закладзены
Братам Ражэ ў якасці істоты нашае супольнасці ў Тэзэ.

Разам з адным з маіх братоў мы наведалі Джубу і Ямбек у
Паўднёвым Судане, а затым Хартум – суданскую сталіцу, дзеля таго,
каб лепш зразумець сітуацыю гэтых дзвюх краін ды маліцца разам
з мужчынамі і жанчынамі, што найбольш пакутуюць у нашыя часы.

Мы наведалі розныя цэрквы і ўбачылі іх працу па навучанні,
салідарнасці, клопаце за хворымі ды адрынутымі. Атрымалася
пабываць у лагеры для перамешчаных асоб, дзе перабывае багата
дзяцей, што ў выніку страшэнных падзей страцілі сваіх бацькоў.

Асаблівым чынам мяне ўразілі жанчыны. Маткі, часцяком вельмі
маладыя, нясуць на сабе значную частку пакутаў выкліканых
лютасцю. Многія былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў спешцы. І
ўсё-ткі яны надаль застаюцца на жыццёвае службе. Іх мужнасць і
надзея неверагодныя.
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Гэты візіт зблізіў нас з маладымі бежанцамі з Судану, якіх цягам
апошніх двух гадоў мы прымаем у Тэзэ.

А перад гэтым два браты і я былі ў Егіпце на пяцідзённай сустрэчы
моладзі ў манастыры Анафора, што быў закладзены ў 1999 г. копцкім
біскупам. Час быў праведзены за малітваю, пазнаваннем адзін
аднаго, а таксама адкрыццём доўгае і багатае традыцыі Егіпецкае
Царквы. Сотня маладзёнаў прыехала з Еўропы, Паўночнае Амерыкі,
Эфіопіі, Лівану, Алжыру ды Іраку; іх усіх прымала сотня маладых
коптаў з Каіру, Александрыі і Верхняга Егіпту.

Асабліва нашую ўвагу прыцягнула пытанне спадчыны мучанікаў
Копцкае царквы, як таксама манаскія сцежкі, якія надаль вядуць да
сціпласці жыцця. Маіх братоў і мяне вельмі цёпла прыняў глава
Копцкай царквы папа Тэадор ІІ.

Пасля нашага вяртання з Афрыкі мы казалі самі сабе: людзі надаюць
так мала ўвагі голасу тых, хто сёння перажывае такія цяжкія
выпрабаванні, усё адно паблізу ці здалёк ад нас. Іх крык нібы
губляецца ў пустаце. Пачуць пра тое ў СМІ не будзе дастаткова. Якім
жа чынам мы можам адказаць на гэта нашым жыццём?

Наступныя прапановы на 2018 г. часткова былі натхнёныя й гэтым
пытаннем.
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Першая прапанова:

Укопвацца глыбей да вытокаў радасці

Чаму так адбываецца, што кожную суботу ўвечары храм у Тэзэ
асвятляецца загадзя прыгатаванымі малымі свечкамі, што кожны
трымае ў сваёй руцэ? Таму, што ўваскрасенне Хрыста нібы святло ў
сэрцы хрысціянскае веры. Гэта містычная крыніца радасці, якую
розумам мы ніколі да канца не спазнаем. Наталяючы смагу з гэтае
крыніцы, мы можам “несці радасць унутры нас, бо мы ведаем, што
ў канчатковым рахунку апошняе слова будзе за ўваскрасеннем”
(Аліўе Клеман, праваслаўны багаслоў).

Радасць – гэта не раздзьмутае пачуццё, не індывідуалістычнае
шчасце, што адасабляла б нас ад іншых, але бесклапотная
ўпэўненасць, што жыццё мае сэнс.

Радасць Евангелля паходзіць з упэўненага даверу, што Бог нас
любіць. Здалёк ад стану экзальтацыі адварочвае нас ад клопатаў
сучаснасці, робіць нас больш чулымі адносна няшчасцяў іншых.
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Другая прапанова:

Пачуйце крык найбольш безабаронных

Чаму так багата людзей праходзяць праз столькі выпрабаванняў –
выключэнне, лютасць, голад, хваробы, прыродныя катастрофы, – а
іх галасы надаль цяжка пачуць?

Ім патрэбна падтрымка – прытулак, ежа, адукацыя, праца ды
медыцынская дапамога, – аднак найбольш істотным для іх будзе
сяброўства. Быццё змушаным прымаць помач можа быць
паніжальным. Адносіны ж сяброўства кранаюць сэрцы, як сэрцы тых,
хто мае патрэбу, так і тых, хто дэманструе салідарнасць.

Прыслухоўванне да крыку тых, што былі зраненыя, зазіраючы ім у
вочы, слухаючы ці дакранаючыся тых, хто пакутуе, хто хварэе,
знаходзіцца ў вязніцы, зняволены, мігрант… Такая асабістая сустрэча
дазваляе нам адкрыць годнасць іншых і дазваляе нам нешта ад іх
атрымаць, бо нават самым абяздоленым ёсць што прапанаваць.

Ці ж бы не самыя ўразлівыя людзі робяць незаменны ўнёсак у
стварэнне больш братэрскае супольнасці? Яны паказваюць нам
нашую ўласную ўразлівасць, дапамагаючы нам такім чынам
станавіцца больш чалавечнымі.
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Трэцяя прапанова:

Дзяліцца выпрабаваннямі ды радасцямі

Пасля свайго ўваскрасення Езус надаль меў сляды ад цвікоў падчас
укрыжавання (гл. Яна 20:24-29). Уваскрасенне ахоплівае пакуты на
крыжы. Для нас, хто крочыць услед за Ім, радасць і выпрабаванні
могуць суіснаваць; яны зліваюцца і становяцца спачуваннем.

Унутраная радасць не аслабляе салідарнасці з іншымі, яна яе
падсілкоўвае. Гэта нават заахвочвае нас пераадольваць межы, каб
далучыцца да тых, хто мае цяжкасці. Гэта падтрымлівае ў нас жывую
настойлівасць у захаванні вернасці нашым жыццёвым пакліканням.

У прывілеяваных колах, дзе людзі добра маюцца, добра адукаваныя
і добра забяспечаныя, часцяком адсутнічае радасць, так нібы
некаторыя з іх знасіліся і сталі збянтэжанымі ўласным жыццём.

Часамі, як ні парадаксальна, сустрэча з жабраком спрычыньваецца
да радасці, магчыма, толькі сполаху радасці, аднак, як бы тое не было,
сапраўднай радасці.
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Чацвёртая прапанова:

Цешыцца дарам іншых сярод хрысціянаў

Бог паслаў Хрыста ў свет сабраць у адзінае ўвесь сусвет, усё
стварэнне, аднавіць усё ў Ім. Бог паслаў Яго сабраць чалавецтва разам
у адной сям’і: мужчын і жанчын, дзяцей і старых, людзей рознага
дасвядчэння, моў і культур, а нават розных нацый.

Многія людзі імкнуцца да аб’яднання хрысціянаў, каб тыя ўжо не
былі больш падзеленыя, паводле паслання ўсеагульнага братэрства,
што пакінуў Хрыстос. Ці ж бы нашае адзінства як братоў і сясцёр не
павінна стаць знакам, прадчуваннем адзінства і супакою паміж
людзьмі?
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Ад нядзелі да нядзелі адбываюцца моладзевыя сустрэчы дзеля таго, каб ісці да
вытокаў веры, шукаць спосабы пачуць крык найбольш абяздоленых членаў нашага
грамадства і адказваць на яго нашым жыццём, каб шукаць шляхоў таго, як лепш
дзяліцца выпрабаваннямі і цяжкасцямі тых, што блізка і далёка.

Ад чацвярга 5 да нядзелі 8 ліпеня адбудуцца дні, прысвечаныя сяброўству паміж
моладдзю абедзвюх рэлігій, каб падзяліцца нашымі адносінамі да Бога, практыкаю
нашае малітвы, каб знайсці словы дзеля выразу таго, што нас яднае, а што дзеліць.

Ад нядзелі 19 да нядзелі 26 жніўня: Супольная малітва. Біблійныя разважанні.
Абмеркаванне ў групе Першае прапановы на 2018 г. “Укопвацца глыбей да вытокаў
радасці”. Варштаты і круглыя сталы з лідарамі груп з Еўропы і не толькі. Канцэрты
і моманты ўрачыстасцяў.

Упершыню Сустрэча Тэзэ будзе арганізаваная ва Украіне. Яна пройдзе ва Львове
з пятніцы 27 красавіка да аўторку 1 траўня і будзе адкрытая таксама для моладзі
з іншых краін.

14-19 траўня з некалькімі братамі і маладзёнамі Брат Алоіс скіруецца ў Маскву,
а пасля возьме ўдзел у праваслаўных урачыстасцях Ушэсця ў сібірскім Кемераве.

Сёмая міжнародная сустрэча моладзі ў Азіі адбудзецца з серады 8 па нядзелю 12
жніўня ў Ганконгу. Гэты этап Пілігрымкі Даверу збярэ разам моладзь з усяе Азіі,
а таксама з іншых кантынентаў. Усе яны будуць угошчаныя рознымі Цэрквамі
горада.

Ад чацвярга 25 па нядзелю 28 кастрычніка пройдзе рэгіянальная сустрэча моладзі
з некалькіх цэнтральна-еўрапейскіх краін у аўстрыйскім Грацы.

41-ая Еўрапейская Сустрэча моладзі пройдзе з 28 снежня 2018 па 1 студзеня 2019
у гішпанскім Мадрыдзе.




