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Предлози 2016.

Храброст милости
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Током 2015. године у Тезеу смо тражили како да се укључимо у
нове солидарности које су данас неопходне. Широм земље, нови
облици патњи - миграцијске, еколошке, друштвене - постају
изазов како за вернике разних вера тако и за невернике.

Оружана насиља чине страшнa разарања у име нељудских
идеологија. Бистре главе, наставићемо наше „ходочашће
поверења” као отпор ка страху који ствара несигурност. Све је
неопходније да сви они који очекују или већ живе глобализовану
солидарност подрже једни друге.

Када олуја бесни, кућа сазидана на камену не паде (Матеј 7, 24-25).
Желимо да сазидамо наше животе на речима Христа, да наш
камен чини неколико основних стварности из Јеванђеља,
доступих свакоме: радост – једноставност – милост. Брат Роже
их је усадио у средиште живота наше заједнице Тезе, што му је
помогло да настави и у тешким временима. Он их је усвојио до
тачке да им се враћао свакога дана.

Ове три речи ће нас водити на нашем путу у наредне три године.
У 2016-ој ћемо почети са милошћу, у истом духу са Годином
милости коју је прогласио папа Фрања.

Јеванђеље нас позива да сведочимо Божју самилост. Ево пет
предлога да у нама пробуде храброст милости.
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Први предлог

Предајмо се Богу који је милост

По Светом писму, Бог је милост, другим речима самилост и благост.
Причом о оцу и његовим двама синовима (Лука 15), Исус нам показује да
Божја љубав не зависи од добра које можемо да чинимо, већ је безусловно
дата. Отац воли сина који му је веран током целог живота, а сину који га
је напустио пружa руке док је још далеко.

Бог је створио људе по своме лику. Стога „постајеш сличан Богу стицањем
благости. Имај милостиво и добро срце како би се оденуо Хиристом”
(Василије Велики, IV век).

Божја љубав није тренутна, већ вечна. Нашом самилошћу можемо бити
њезин одраз. Као Хришћани, делимо са многим верницима других вера
бригу да ставимо милост и благост у средиште нашег живота.
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Други предлог

Опраштајмо опет и опет

Божји опрост никада не престаје. Читавог свог живота, па чак и на крсту,
Христос је опраштао одбијајући да икога осуди.

Знање да нам је опроштено као и праштање са наше стране чине једну од
радости које нас највише ослобађају. Ту лежи извор унутрашњег мира који
Христос жели да нам саопшти.

Црква је скуп оних који воле Христа, позвана да буде преображена
милошћу. „Када Црква слуша, исцељава и мири, она постаје то што је
најсветлије у њој , заједништво љубави, саосећања, утехе, јасан одраз
васкрслог Христа. Никада далека, никада одбојна, без строгости, она може
право у нашим људским срцима зрачити скромним поуздањем вере.” (брат
Роже)

Порука Божјег опроста не може служити за оправдање зла или неправде.
Напротив, чини нас слободним да препознамо наше грешке, као и грешке
и неправде око нас и у свету. На нама је да исправимо оно што се може
исправити.
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Трећи предлог

Приђимо, сами или са другима,
некоме у невољи

Икона милости показује како нас Христос посматра с љубављу и прича
нам причу о добром Самарићанину (Лука 10): човек лежи полу-мртав
покрај пута и поред њега пролазе свештеник и левит и настављају својим
путем. Странац, из земље Самарије, приђе рањеном човеку, брине се о
њему и води га у гостионицу.

Милост отвара наша срца тешкоћама других, скривеним невољама,
материјалном сиромаштву као и свим другим врстама патњи: детета које
пролази кроз тежак период, породице у тешкој ситуацији, бескућника,
младих који не виде смисао у свом животу, или усамљених стараца,
прогнаника, као и оних који немају приступ образовању, уметности или
култури.

У сиромасима, сам Христос се нада нашој милости и говори нам: „Јер
огладњех, и дадосте ми да једем” (Матеј 25). „Из милости, Христос
преузима на себе страдања сваког човека. У својој благости тајанствено
дели патњу која је у свакој особи до краја света.” (Максим Исповедник, VII век).

Када смо ми сами рањени искушењем, Христос се брине о нама. Његов
поглед нежности може се откривати у оном ко нам прилази, понекад у
особи која је презрена, као странац Самарићанин у причи.
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Лука 10, 29-37
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Четврти предлог

Проширимо милост
на њезине друштвене димензије

У Божјем срцу сви људи чине једину породицу. Дакле, милост поприма
све већи обим.

Да светска солидарност постане стварност, неопходно је јачање
међународних институција које демократски постављају правила да би се
обезбедила већа правда и одржавао мир.

Дуг сиромашних земаља је често узрокован моћнијим земљама или
компанијама које експлоатишу њихове ресурсе. Чак и ако нам се чини да
смо немоћни да ишта променимо, сетимо се да је опраштање овог дуга
начин враћања правде. У контексту другачијем од данашњег, Библија нас
подсећа: „Ако твој брат има дугова и покаже се губитником у односу на
тебе, подржаћеш га, као да би био усељеник или гост, да би могао
преживети покрај тебе.” (Левитска 25,35).

Широм света, жене, мушкарци и деца су присиљени да напусте своје
домовине. Њихова невоља их подстиче јаче од било каквих преграда.
Богате земље морају постати свесне да оне сносе део одговорности за ране
историје које су довеле до масовних миграција, посебно из Африке и
Блиског истока.
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Пети предлог

Милост за сво створење

У језику свог времена, Библија нас позива да проширимо наше саосећање
према животној средини, да поштујемо сва жива бића, и да не
експлоатишемо земљу без разума. Хришћанин из Месопотамије је
написао: „Милостиво срце не може да поднесе да види ни најмање зло ни
најмању тугу усред створења” (Исак Сирин, VII век).

Прве жртве еколошких катастрофа су обично најсиромашнији. Последнице
климатских промена већ присиљавају многе људе да напусте места где
живе.

Земља припада Богу, а људи је примају као дар. Нама је поверена огромна
одговорност: да бринемо о планети, и да не губимо њене ресурсе. Земља
је ограничена, а људи такође треба да се уклопе у своје границе.

Земља је наша заједничка кућа и она данас трпи. Нема места за
равнодушност уочи еколошких катастрофа, нестанка читавих врста, претње
по биодиверзитет, или масовног крчења шума у појединим деловима света.
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Сваке седмице, од недеље до недеље, одржавају се сусрети младих: да се иде на
изворе вере, да се прошири разумевање Божје милости и да се траже начини како
да је сведочимо својим животом.

Недељу дана намењених младима између 18 и 35 година, без обзира да ли су
студенти, млади професионалци, волонтери или млади који траже посао. Дељењем
сличних животних ситуација или професионалног искуства, они могу да се сретну
и разговарају о својој будућности у светлу вере.

Са неким од браће и 150 младих из различитих земаља, Брат Алојз ће ићи у
Букурешт од 28. априла до 1. маја да прослави Васкрс са православним
Хришћанима Румуније (у 2016. прослава православног Васкрса је месец дана
касније него на Западу).

Ово ходочашће наставља посете Истанбулу (Богојављење 2013.), Москви (Васкрс
2011.), Москви, Минску, Кијеву и Лавову (Васкрс 2015.).

Након Јоханесбурга (1995), Најробија (2008) и Кигалија (2012), четврти међународни
сусрет младих у Африци ће се одржати у Котонуу (Бенин) од 31. августа до 4.
септембра.

Ова нова станица „ходочашћа поверења на земљи” ће окупити хиљаде младих
из Западне Африке. Они ће наћи прилику да се међусобно подржавају у нади у
будућност Африке.

Овај скуп ће примити учеснике из других делова Африке и других земаља света
који ће открити овај део континента.

Сусрет у Котонуу жели да нагласи виталност, потенцијал млађих генерација у
Африци, вредности које овај веома млад континент може поделити са другима.

39. Европски сусрет младих ће се одржати од 28. децембра 2016. до 1. јануара 2017.
у Риги, у Летонији.




