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Пропозиції на 2014 рік

Шукати видимі знаки спілкування між
всіма, хто любить Христа

Лист «На шляху до нової солідарності» (2012-2015) надалі
буде основою спільної поетапної подорожі до 2015 року
(див. програму на 2015 р.). В наступному році перед нами
постає зобов’язання «шукати видимі знаки спілкування
між всіма, хто любить Христа». Нижче зазначені 4
пропозиції, які об’єднають нас у цьому пошуку.

Протягом 2014 року ми приділятимемо особливу увагу молодим
американцям. У квітні та травні відбудуться зустрічі у Техасі (Остін,
Даллас та Х’юстон), а також у Мексиці на початку травня. У жовтні
відбудеться зустріч у Домініканській Республіці, після якої ми вирушимо
у паломництві до Гаїті та інших Карибських островів.

Наступна європейська зустріч відбудеться у Празі з 29 грудня 2014р. по
2 січня 2015р.
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Пропозиції на 2014 рік

Шукати видимі знаки спілкування між
всіма, хто любить Христа

Христос поширив свою дружбу між усіма, не відштовхуючи нікого. Ті, хто
люблять Христа, за Його прикладом формують величезну дружню спільноту
по всій землі. Це називається співпричастя. Завдяки цьому вони сприяють
загоєнню ран людства: не нав’язуючи себе, вони пропагують глобалізацію
солідарності, в якій кожен народ, і навіть кожна людина береться до уваги.

Який внесок в це може зробити кожен з нас?

Перша пропозиція

Приєднайтесь до місцевої молитовної спільноти

Певні події, такі як міжнародні зустрічі, свідчать про цю дружню спільноту.
Але такі події відбуваються час від часу. Скрізь можна знайти частину цієї
великої спільноти, навіть якщо вона досить маленька. Неможливо жити
вірою наодинці. Віра народжується від досвідчення спільноти, коли ми
усвідомлюємо, що Христос є джерелом необмеженої єдності.

Якби ж місцеві спільноти (або парафії), групи чи осередки, де працюють
священики, все більше ставали місцями, які поширюють дружбу! Затишні
та привітні місця, де ми підтримуємо один одного, де ми уважні до
потребуючих, до іноземців, до людей, які не поділяють наші думки…
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Друга пропозиція

Поширюйте дружбу за межі, що розділяють нас

Ісус був уважним до всіх, кого він зустрічав, особливо до бідних, до дітей,
до тих, хто здавався неважливим. Слідом за ним, ми можемо вийти за межі,
щоб підтримати потребуючих. Ми можемо прийняти участь у актах
солідарності разом з християнами різних обрядів, а також з людьми, які не
поділяють нашу віру.

Якою б бідність не була, матеріальною чи духовною, солідарність передбачає
двосторонній обмін: надаючи допомогу, ми часто її отримуємо.

Третя пропозиція

Регулярно діліться та моліться разом

Для деяких молодих людей болючі випробування, занедбаність, самотність
або гостре усвідомлення несправедливості у світі унеможливлює віру в
існування Бога. Віра – це постійний ризик, ризик довіри.

З ким я можу крокувати разом, розважаючи над вірою?
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Четверта пропозиція

Нехай спілкування між усіма тими, хто любить
Христа, стане помітнішим

У нашому селі, місті чи районі є люди, які також люблять Христа, але не
так, як ми. Називати себе «християнами» – значить носити ім’я Христа. Ми
отримуємо християнську ідентичність через хрещення, яке об’єднує нас з
Христом. Нехай наша спільна ідентичність буде помітнішою за
приналежність до певної конфесії.

Навіть коли здається, що розбіжності не можна подолати, це не повинно
стати причиною для розколу. Живучи на землі, Христос виходив поза межі,
а на хресті Він розвів у два боки руки, між тими, хто є роз’єднаний. Якщо
християни хочуть слідувати з Христом, щоб Боже світло сяяло у світі, вони
не можуть залишатись роз’єднаними. Нас об’єднує Дух Святий.
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У 2013-му році перед зустріччю у Страсбурзі ми вирушили у
подорож, як планували, щоб послухати молодих людей з Азії. Це
допомогло нам просунутись вперед по шляху, який веде нас до
"нової солідарності" у 2015-му році.

Вже протягом багатьох років молодь з Азії приїжджає в Тезе, а
«паломництво довіри» зводить молодих людей під час зустрічей
в різних азіатських країнах. Дехто з братів спільноти Тезе живе у
Бангладеші та Південній Кореї. А інші брати часто відвідують
континент.

В жовтні та листопаді декілька з нас поїхали до М’янмару, Китаю,
Північної та Південної Кореї, а також Індії. Ці візити стали виразом
бажання краще зрозуміти ситуацію та проявом солідарності з тими,
хто через Христа працює задля миру та справедливості. Після
повернення у нас назріли питання, які допоможуть кожному
задуматись над своєю ситуацією, в якій він чи вона живе:

Розповіді молоді з Азії

УМ’ЯНМАРІ великі надії покладаються на рух до демократії. Дехто з
християн займається «освітою задля демократії», щоб забезпечити майбутнє.
«Нам потрібен розвиток та освіта», - сказав молодий чоловік. А інший
відповів: «А доброта нам потрібна понад усе». Надбанням цієї прекрасної
країни є етнічна різноманітність. Проте декілька угруповань та спільнот
переживають конфліктні ситуації, які здаються нерозв’язними, хоча
докладається багато зусиль задля їх подолання. Якими б рясними не були
природні ресурси, місцеві жителі не можуть ними користуватись.

Запитання для всіх: що миможемо зробитидля зміцнення
демократіїу нашихвласнихкраїнах?

У КИТАЇ 150 молодих людей з’єднались у молитві у Пекіні. Ось чим
поділився з нами один з присутніх: «Наш економічний розвиток є лише
поверхневою реальністю. Насправді, всередині люди часто відчувають
пустку, відсутність цілі та сенсу».

Запитання для всіх: що надає значеннямоєму життю та
спрямовуємене у певному напрямку, окрімматеріального
процвітання?
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Звідти ми разом ще з одним братом полетіли до ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ.
Холодна війна триває і досі несе загрозу тій частині світу. Розкол між
Північною та Південною Кореєю продовжує завдавати болю величезній
кількості людей по обидва боки.

Ми підтримуємо зв’язок з Північною Кореєю з 1997 року, коли жахливий
голод забрав багато життів. Тоді брат Роже взяв на себе ініціативу надіслати
тисячі тон їжі. Пізніше, завдяки «Операції Надія», ми почали підтримувати
лікарні. Ми організували курси в Європі для лікарів з Північної Кореї. Один
з братів декілька разів відвідував країну. Були налагоджені безцінні зв’язки
з певними людьми.

Сьогодні потреби не зменшились. Країна надмірно ізольована. У Пхеньяні
нас зустріли представники Червоного Хреста Північної Кореї. Я їм сказав:
«Тезе – це не неурядова організація, а релігійна спільнота. Особисті зустрічі
для нас є навіть важливішими за матеріальну підтримку». Ми наполягли
на тому, щоб відвідати Церкви, навіть якщо вони закриті протягом тижня.
В єдиній Католицькій Церкві, яка є у Пхеньяні, нас привітав світський лідер
(там немає священика), в одній з двох Протестантських Церков нас
привітали пастори, а у Православній Церкві – один з двох
священнослужителів. Ми молились в тиші в тих Церквах. Ця тиша набула
неймовірного сенсу. Невже ми приїхали до цієї країни, щоб перш за все
розділити тишу?

Запитання для всіх: чиможе мояприсутність полегшитиякусь
ситуацію ізольованості, поруч зі мною чи далеко?

У Пусані, ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ, ми прийняли участь у Генеральній асамблеї
Всесвітньої Ради Церков. Попри моменти прекрасного та глибокого
спілкування між християнами різних конфесій, у моєму серці залишилось
запитання: чому ми досі розділені?

Запитання для всіх: чиможливо у моїй країні створитибільше
зв’язків не тількиміж християнамидревніх історичнихЦерков,
але також йхристиянаминовихЦерков – Євангельских,
П’ятидесятницькихта інших?

Останнім етапом мого паломництва була ІНДІЯ. Спочатку я поїхав до Васаї,
міста на острові поруч з містом Мумбай, де зібралось 5 500 молодих людей.
Щоб дістатись до місця зустрічі, останню частину шляху нам довелося
пройти пішки. Справжнім сюрпризом по дорозі був візит до індуської сім’ї,
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на дверях якої було написано «ласкаво просимо». Молодий християнин
сказав мені: «Під час наших релігійний свят ми проявляємо взаємоповагу,
ділячись їжею та допомагаючи з буденними справами». Багато мешканців
острову є рибалками. Вони виходять у море на тиждень чи десять днів, не
знаючи, чи повернуться; в минулому році один човен не повернувся. Перед
тим, як вирушати в плавання, не дивлячись на те, християни вони чи індуси,
вони йдуть до Церкви, щоб отримати благословення.

Запитання для всіх: як яможу виразитиповагу представникам
іншихрелігій і такимчиномпоказати, що релігія є закваскою
миру, а не жорстокості?

У Мумбаї молодь підготувала молитву під відкритим небом, яка об’єднала
3,000 людей. Архієпископ Освальд Грасіас повідомив, що місто налічує
близько 19 мільйонів мешканців, але, не дивлячись на швидкий розвиток,
половина з них живе у надзвичайній бідності. У Дхараві, найбільшому з
бідних районів, нас тепло прийняв священик. Ми також провідали сім’ї у
супроводі молоді. Люди шукають шляхи заробітку задля виживання, ледве
зводячи кінці з кінцями. Християни формують невеликі спільноти, щоб
разом молитись та підтримувати один одного. Яка винахідливість! Молодь
зібралась на спонтанну молитву. Що чекає на це місто в майбутньому? Воно
помітно зростає; іноді потік машин навіть паралізує життя; планування
поселень не може вирішити ці проблеми.

Запитання для всіх: чи зустрічались мені людиабо акції у моєму
місті або районі, які намагаються зробити спільне життя кращим?
Чиможу я їхпідтримати?

У цих по-своєму різних азіатських країнах християни є меншістю, але вони
прагнуть бути «сіллю землі». Іноді вони непомітно пропонують надію
суспільствам, у яких живуть. Відчуваючи глибоку єдність з ними, ми хочемо
поглибити спілкування між усіма тими, хто любить Христа.
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2015 рік у Тезе

Нашляху до нової солідарності

75 річниця існування спільноти

100 річниця народження Брата Роже
(12 травня 1915 –16 серпня 2005)

• Пропонуємо молодим людям об’єднатися у молитві та діяти у
солідарності у місцях, де вони живуть, а також згадати Брата Роже і
втілити в життя його заклик слідувати за Христом.

• Вдень у неділю, 10-го травня: спільнота запрошує людей з регіону
до Тезе на молитву подяки.

• Кожного тижня, з неділі по неділю, будуть відбуватися міжнародні
зустрічі молоді, з тематичними семінарами, під час яких
підводитимуться підсумки подорожі, в якій ми перебували останні 3
роки під керівництвом молодих людей з усіх континентів.

• 5-12 липня: зустріч для молоді, задіяній у чернечому та
богопосвяченому житті, «роздуми над доречністю покликання до
богопосвяченого життя сьогодні», з презентаціями протестантських,
православних та католицьких орденів, монастирів та спільнот.

• 9-16 серпня: зустріч молоді задля нової солідарності.

• Вдень у неділю, 16-го серпня: відкрита для всіх молитва подяки в
честь брата Роже, за участі лідерів церков.

• 30 серпня – 6 вересня: симпозіум молодих теологів для обговорення
теми «Внесок брата Роже в теологічну думку», з презентаціями
протестантських, православних та католицьких теологів з різних країн.




