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Бути сіллю землі

В світлі "Зустрічі заради нової солідарності", що буде проведена в
Тезе з 9 по 16 серпня 2015 року, з кількома братами я відправився
до Америки, продовжуючи візити, які ми здійснили в Азію та
Африку минулим та позаминулим роками, і передуючи візитам
до молодих людей Океанії на початку 2015 року. Ми взяли участь
в молодіжних зустрічах в Сполучених Штатах та Канаді, потім в
Мексиці і Гвадемалі, і, нарешті, в Карибському басейні: в Пуерто-
Ріко, Гаїті, Кубі і Домініканській Республіці.

Корінні американці з ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ приїхали до Тезе і
попросили нас провести зустріч паломництва довіри в їх
резервації Пайн-Рідж в ПІВДЕННІЙ ДАКОТІ. Пізніше брати
повернулися до Північної Америки для інших зустрічей в різних
регіонах. У 2014 році група з Пайн-Рідж повернулась в Тезе, і
через ці відносини, що посилились з індіанцями Лакота (Сіу), ми
були вражені побачити, як довіра може відродитися навіть у тих
випадках, коли в ході історії вона має бути розбита і зраджена.

Слухаючимолодь Америки



В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ми вже провели зустрічі в Болівії
в 2007 і в Чилі в 2010 роках. Протягом сорока років, кілька братів
живуть у місті Баїя на північному сході Бразилії. Враховуючи
ситуацію, що склалася в їх різних країнах, молодь Латинської
Америки має багато причин, щоб бути збентеженими. Але
скрізь де ми були, ми зустрічали християн, які прагнуть бути
"сіллю землі".

В МЕКСИЦІ, як і в ГВАТЕМАЛІ, бути сіллю землі означає
бажання працювати заради миру в суспільстві, якому часто
характерне насильство, незаконний обіг наркотиків. Жива
народна віра сильно підкреслює той факт, що Бог близький до
всіх, особливо до бідних. Багато християн хочуть, щоб Церква
все більше і більше була місцем, де приймать кожного, де
кожен почує те, що допоможе миру поширюватись.

На КУБІ, багато молодих людей прагнуть вирватися з ізоляції.
Вони попросили нас привітати молодих людей інших країн після
нашого повернення. Вони повинні відчувати себе поряд з ними.
Для них бути сіллю землі означає бажання зберегти надію.

У ГАЇТІ віра в Бога спонукає християн бути сіллю землі,
незважаючи на величезні труднощі. Це дозволяє їм бачити
реальність у світлі воскресіння. Навіть сильний землетрус в 2010
році не зміг придушити їх віру в Бога.

По всій Латинській Америці, як ми бачили також в ПУЕРТО-
РІКО і ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, радість переважає,
незважаючи на тяготи життя, несправедливості, зростаючий
розрив між багатими і бідними, хиткість мігрантів. Це і змінює,
і стимулює нас. Навіть серед бідних, радість живиться вірою в
Бога. Живучи як брати і сестри, християни допомагають
побудувати суспільство, закон якого не "кожен сам за себе", а
солідарність і відповідальність один за одного.



Лист "На шляху до нової солідарності» (2012-2015)
продовжує висловлювати основні положення
спільної подорожі, яка веде нас до 16 серпня 2015
року, десятої річниця відходу брата Роже у вічне
життя (дивіться програму для 2015 року нижче).
Ось чотири пропозиції як бути "сіллю землі".

Пропозиції 2015

Бути сіллю землі

Перша пропозиція:

Діліться радістю життя з тими,
хто перебуває навколо вас.

Бути сіллю землі – це дар від Бога, який ми прагнемо прийняти з радістю.
Будучи сіллю землі, ми можемо передати смак до життя. Наше життя
набуває сенсу, коли ми прикрашаємо життя тих, хто довірений нам.

Якщо через велику кількість перешкод ми питаємо себе: «Для чого
продовжувати боротись?», ми повинні пам’ятати, що навіть трішки солі
достатньо, щоб надати смаку.

Через молитву, ми вчимося дивитись на себе так, як Бог дивиться на нас;
Бог бачить наші дари, наші можливості.

Не втрачати смак – значить присвятити себе повністю, тілом і душею, та
довіряти дарам Божим, які маємо в собі.



Друга пропозиція:

Зобов’язання примиритися

В кожного з нас є велике прагнення жити разом як одна родина, але це
неможливо само собою ані в сім’ї, ані серед друзів, ані у містах чи між
націями.

Примирені між собою християни стають знаком посеред людей, котрі
шукають єдності.

В певних ситуаціях не можна зволікати задля примирення. Щоб зробити
певні дії, ми повинні зрозуміти страхи, які поневолюють інших в
упередженнях; нам слід також усвідомити, що інші люди можуть мати
щось проти нас.

Євангеліє закликає нас не передавати образи минулого оточуючим або
ж наступним поколінням.



Третя пропозиція:

Робота заради миру

Мир - це більше, ніж відсутність конфлікту. Це щастя; мир дає кожному
його правильне місце; це повнота життя. Коли ми вітаємо Божий мир
всередині нас, він поширюється на тих, хто навколо нас, і на всіх істот.

Прагнення до миру робить наше серце більш всеосяжним і заповнює
його співчуттям для всіх. Мир приходить, щоб проявитися в гостинності
і доброті в наших сім'ях, в наших кварталах, у нашій повсякденній
діяльності.

Мир також є в корінні правосуддя в більшому масштабі. У суспільствах,
де розкіш і злидні існують пліч-о-пліч, чи повинні ми бути здивовані
тим, що виникають різні форми насильства? Поділ багатств знімає
напруженість і є основним внеском в загальне благо.

Деякі люди беруть на себе зобов'язання сприяти миру, приймаючи на себе
відповідальність у громадському житті своєї країни: в асоціації, в компанії,
де вони працюють, через служіння людям з особливими потребами.



На сайті Тезе будуть опубліковані новини ініціатив. Ви також можете
надати нам відгуки про ваші власні внески, написавши на адресу:

echoes@taize.fr

Четверта пропозиція:

Турбота про нашу Землю

Лагідними є ті, хто не нав'язують себе. Вони готують кімнату для інших.
Вони не монополізують землю. Лагідність це не покора, а влада над
насильницькими імпульсами всередині нас.

Земля не є нашою власністю. Вона довірена нам; ми покликані
піклуватися про неї. Ресурси нашої планети не безмежні. У нас є
зобов'язання солідарності між людьми і народами, і для майбутніх
поколінь

В ході життя ми споживаємо і використовуємо природні ресурси,
хороший баланс повинен бути знайдений між основними потребами і
бажанням завжди мати більше.

Щоб знайти стиль життя, який дозволяє сталий розвиток, необхідні всі
наші навички уяви і творчості. Вони повинні використовуватися в
повсякденному житті, а також стимулювати наукові дослідження, творчі
натхнення, і винахід нових проектів для суспільства.



2015 рік у Тезе

На зустрічновій солідарності

75-та річниця спільноти

Сто років від народження брата Роже
(12 травня 1915 – 16 серпня 2005)

+ Молоді пропонується провести молитву і здійснити акти солідарності
в пам’ять про брата Роже і для того, щоб реалізувати на практиці його
заклик слідувати за Христом.

+ В неділю вдень: спільнота запрошує тих, хто живе в околицях Тезе на
молитву подяки.

Кожного тижня з неділі по неділю, - міжнародні молодіжні зустрічі з
семінарами, які присвячені останнім трьом рокам нашого пошуку, і
будуть проведені молодими людьми зі всіх континентів.

Міжнародна зустріч для молодих людей віком до 40 років, які живуть
чернечим або релігійним життям, як тих, хто ще у формації, так і тих,
хто склав обітницю кілька років тому.

За допомогою людей, які відповідають за католицькі, православні та
протестантські громади, спільноти і монастирі, на основі конкретного
внеску брата Роже в "велике дерево чернечого життя", на якому Тезе
«прищеплюється як простий паросток", як він висловився, учасники
обговорять значення релігійного покликання сьогодні.



Покликані пам'яттю про життя брата Роже, тисячі молодих людей від 18
до 35 років приїдуть до Тезе з 9 по 16 серпня 2015 року. Разом ми
спробуємо вітати його спадщину і віднайти новий імпульс духовного
життя і солідарності. Ми будемо готувати себе до життя після Христа в
дусі Блаженств: радості, простоті і милосерді.

Цей тиждень дасть можливість:

і до діалогу з:

Міжнародний колоквіум для богословів молодших 40 років: студентів,
вчених або тих, хто вже присвятив себе служінню церкві. Протестантські,
православні і католицькі теологи з різних країн приїдуть до Тезе, щоб
висвітлити деякі аспекти думки брата Роже, що можуть сприяти
богословському дослідженню.

Для реєстрації та за додатковою інформацією:

www.taize.fr/2015




