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Четири предлога за 2018.

 

Неисцрпна радост
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Једна млада веома болесна жена рекла ми је прошле године: „Волим
живот.“ И даље сам дубоко дирнут унутрашњом радошћу која ју је
испунила, упркос ограничењима које јој намеће болест. Нису ме
дотакле само њене речи већ и мио израз на њеном лицу.

А шта да кажемо о дечјој радости? Недавно сам видео децу у Африци
чије присуство испуњава живот светлошћу, чак и у избегличким
камповима где има толико трагичних прича. Њихова енергија
претвара масу сломљених живота у јаслице пуне обећања. Кад би
само знали колико нам помажу да одржимо наду! Њихова срећа што
постоје је зрак светлости.

Желели бисмо да се просветлимо баш таквим примерима, док у 2018.
години започињемо размишљање о радости, једној од три
стварности – уз скромност и милост – које је брат Роже поставио у
срце живота наше тезејске заједнице.

 

 

Са једним од мојих браће био сам у Џуби и Румбеку у ЈУЖНОМ
СУДАНУ, затим у Хартуму, главном граду СУДАНА, како би боље
разумео ситуацију ове две земље и молио се заједно са женама и
мушкарцима који су међу најискушенијима нашег доба.

Посетили смо разне цркве и видели њихов рад наставе,
солидарности, бриге за болеснима и угрожене. Дочекани смо у кампу
за расељена лица, где бораве многа деца која су изгубила родитеље
током трагичних догађаја.

Посебно су ме задивиле жене. Мајке, често веома младе, сносе велики
део патње изазване насиљем. Многе су морале да беже из својих
кућа. А ипак су остале у служби живота. Њихова храброст и нада су
изузетни.
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Та посета нас је још више приближила младим избеглицама из
Судана које смо примили у Тезеу у последње две године.

Пре тога, друга два брата и ја смо били у ЕГИПТУ на петодневном
сусрету младих у заједници Анафора, коју је 1999. године основао
коптски православни епископ. Провели смо време у молитви,
упознавајући једни друге и откривајући дугу и богату традицију
египатске цркве. Стотину младих је дошло из Европе, Северне
Америке, Етиопије, Либана, Алжира и Ирака; а примило их је
стотинак младих копта из Каира, Александрије и Горњег Египта.

Посветили смо посебну пажњу наслеђу мученика Коптске цркве, као
и њеним монашким коренима, који су стални позив к једноставности
живота. Моју браћу и мене је топло дочекао папа Тавадрос II,
поглавар Коптске православне цркве.

 

 

Када смо се вратили из Африке, рекли смо себи: људи не обраћају
толико пажње гласу оних који су подвргнути најтежим искушењима
– било да су нам близу или далеко. То је као да се њихов клицај губи
у празнини. Слушати их кроз медије није довољно. Како на то
можемо одговорити својим животима?

Следећи предлози, за 2018. годину, су делимично надахнути овим
питањем.
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Први предлог:

Продубимо изворе радости

Зашто сваке суботе увече, црква у Тезеу добија свечану атмосферу,
осветљена свећицама које свако држи у руци? Зато што је Христово
Васкрсење симбол светлости у срцу хришћанске вере. Оно је
тајанствени извор радости који наши умови никада неће моћи у
потпуности докучити. Пијући са овог извора, свако може „у себи
носити радост, јер знамо да ће на крају Васкрсење имати последњу
реч“ (Оливје Клеман, православни теолог).

Радост није преувеличани осећај , нити срећа појединца која би нас
одвојила од других, већ спокојна сигурност да живот има значење.

Радост Јеванђеља долази од поверења да нас Бог воли. Далеко од
тога да је она преувеличано стање које бежи од изазова данашњице,
она нас чини   осетљивијим на патњу других.



5

 



6

Други предлог:

Чујмо јецај најугроженијих

Зашто толико много људи пролази кроз многа искушења –
искљученост, насиља, глади, болести, природних катастрофа – а ипак
њихови гласови се не чују довољно?

Потребна им је подршка – склониште, храна, образовање, рад и
медицинска помоћ – али оно што је исто толико важно за њих је
пријатељство. Примање помоћи може бити понижавајуће.
Пријатељске везе додирују срца оних који имају потребу, као и оних
који показују солидарност.

Слушати јецаје повређених, гледати у његове очи, слушати или
додиривати оне који пате, старије особе, болесне, затворенике,
бескућнике, мигранте. . . Овај лични сусрет дозвољава да откријемо
достојанство других и помаже нам да добијемо нешто од њих, јер
чак и најсиромашнији имају нешто да понуде.

Зар најугроженији људи не представљају незамењив допринос
изградњи братског друштва? Они откривају нашу сопствену
рањивост, и на тај начин нам помажу да постанемо хуманији.
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Трећи предлог:

Делимо искушења и радости

Након његовог васкрсења, Исус је и даље носио трагове клинова
његовог распећа (види Јован 20:24-29). Васкрсење обухвата патњу
крста. За нас који идемо његовим стопама, радости и искушења
постоје истовремено; оне се спајају и постају самилост.

Унутрашња радост не слаби солидарност са другима; она је јача. Чак
нам и помаже да превазиђемо границе како би се придружили онима
који пролазе кроз потешкоће. Она у нама подстиче истрајност да
останемо верни   посвећивању нашег живота.

У привилегованим круговима, у којима су људи добро храњени,
добро образовани и добро збринути, радост је понекад одсутна, као
да су ти људи истрошени и обесхрабрени баналним животом.

Понекад, парадоксално, сусрет са сиромашном особом преноси
радост, можда чак само искру радости, али ипак аутентичне радости.
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Четврти предлог:

Хришћани, радујмо се даровима других

Бог је послао Христа на свет да уједини читав свемир, сво створење,
да понови све ствари у њему. Бог га је послао да споји човечанство
у једну породицу: мушкарце и жене, децу и старије, људе свих
порекла, језика и култура, па чак и супротстављене народе.

Многи људи желе да се Хришћани уједине, како више не би
замрачили својим поделама поруку универзалног братства коју
поручује Христос. Зар наше јединство као браћа и сестре не би било
нека врста знака, предвиђање, јединства и мира међу људима?
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Од недеље до недеље, међународни сусрети младих, како би се осврнули на изворе
вере, тражили начине да чујемо јецај најрањивијих чланова наших друштава и
одговорили својим животом, да потражимо како да боље поделимо искушења и
радости са људима како близу тако и далеко.

Од четвртка 5. до недеље 8. јула, неколико дана пријатељства између младих обе
религије како би поделили наш однос са Богом и начин на који се молимо,
пронашли речи да изразимо оно што нас уједињује и што се разликује.

Од недеље 19. до недеље 26. августа: Заједничке молитве. Размишљање о Библији.
Разговори у групама о првом предлогу за 2018: „Продубити изворе радости.“
Радионице и округли столови са излагачима из Европе и другде. Концерти и
тренуци прославе.

По први пут ће се одржати сусрет у Украјини од петка 27. априла до уторка 1. маја
у Лавову, и за младе из других земаља.

Од 14. до 19. маја, са неколико браће и младима, брат Алојз ће отићи у Москву,
а   затим ће учествовати на православним прославама Вазнесења у Кемерову,
у   Сибиру.

Седми међународни сусрет младих у Азији ће се одржати од среде 8. до недеље
12. августа у Хонг Конгу. Ова станица ходочашћа поверења ће окупити младе из
читаве Азије и других континената; њих ће угостити различите цркве града.

Од четвртка 25. до недеље 28. октобра, у Грацу ће се одржати регионални сусрет
младих из многих земаља централне Европе.

41. Европски сусрет младих ће се одржати од 28. децембра 2018. до 1. јануара 2019.
године у Мадриду, у Шпанији.




