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Бити со земљи

Имајући у виду „Сусрет за нову солидарност” који ће се
одржати у Тезеу од 9. до 16. августа 2015. године, нас неколико
браће одлучило је да оде у Америку, пошто су претходних
година обилазили Азију и Африку, а пред посету младима
Океаније предвиђену за почетак 2015. године. То је била
прилика да се одржи неколико сусрета младих у Сједињеним
Америчким Државама и Канади, затим у Мексику и Гватемали,
и на крају на Карибима: у Порторику, Хаитију, Куби и
Доминиканској Републици.

Повод за то била је посета из СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ, америчких
староседелаца Тезеу и молба да се одржи сусрет Ходочашћа
поверења на њиховом резервату Пајн Риџ у ЈУЖНОЈ ДАКОТИ.
После те прве посете, браћа су још неколико пута обишла
Северну Америку и том приликом одржала још неколико
сусрета у различитим регионима. Године 2014. група из Пајн
Риџа вратила се у Тезе и, кроз ове односе који су се продубили
са Лакота (Сијукс) Индијанцима, били смо задивљени тиме како
се поверење може изнова родити, чак и у ситуацијама када је
оно, током историје, било нарушено и проневерено.

Слушајућимладе са америчког континента



У ЛАТИНСКОЈ АМЕРИЦИ смо одржали сусрете у Боливији
још 2007. и у Чилеу 2010. године. Већ четрдесет година,
неколико браће живи у једном граду Баије, у североисточном
Бразилу. С обзиром на ситуацију у њиховим земљама,
латинско-америчка омладина има много разлога да буде
обесхрабрена. Али ма где да смо ишли, сретали смо Хришћане
који се труде да буду „со земљи.”

УМЕКСИКУ као и у ГВАТЕМАЛИ, бити со земљи значи
определити се за мир у друштву често обележеном насиљем и
трговином дрогом. Жива народна вера снажно указује на
чињеницу да је Бог близу сваког, посебно сиромашних. Многи
Хришћани желе да црква све више узраста у место
добродошлице где се за свакога има слуха, што би умногоме
помогло миру да разраста.

На КУБИ, многи млади људи жељни су да изађу из изолације.
Замолили су нас да по повратку, у њихово име пренесемо
поздраве младима који живе у другим земаља, имајући потребу
да на тај начин са њима остваре блискост. За њих, бити со
земљи значи определити се за наду.

На ХАИТИЈУ, поверење у Бога чини Хришћане да буду со
земљи упркос огромним тешкоћама са којима се суочавају. То
им омогућава да виде реалност у светлу Васкрсења. Чак ни
страшан земљотрес из 2010. године није могао да пољуља
њихову веру у Бога.

Широм Латинске Америке – као што смо то опазили и у
ПОРТОРИКУ и ДОМИНИКАНСКОЈ РЕПУБЛИЦИ – радост
преовладава упркос тешкоћама живота, неправди, растућем
јазу између богатих и сиромашних, несигурности миграната.
Ово у исто време представља изазов и подстрек за нас. Чак и
међу сиромашнима, радост се храни поверењем у Бога. Живећи
као браћа и сестре Хришћани помажу да се изгради друштво
чији закон није „свако за себе”, већ солидарност и одговорност
један за другога.



Писмо „Ка новој солидарности” (2012-2015)
наставља да изражава суштину заједничког
путовања које нас води ка 16. августу 2015. године
и десетој годишњици уласка брата Рожеа у вечни
живот (видите испод програм за 2015. годину).
Ево четири предлога како бити „со земљи”.
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Први предлог

Поделити са онима око себе жеђ за животом

Бити со земљи је Божји дар који желимо да примимо са радошћу.
Бивајући со земљи, можемо да пренесемо жеђ за животом. А када чинимо
живот лепим онима који су нам поверени и сам наш живот задобија
смисао.

Ако се, с обзиром на велики број потешкоћа, запитамо: „Чему даља
борба?” треба да се сетимо да је само мало соли довољно да храни да укус.

Кроз молитву, учимо да гледамо на себе на начин на који нас гледа Бог;
Бог види наше таленте, наше способности.

Не обљутавити значи, посветити тело и душу и веровати даровима
Божјим који су у нама.



Други предлог

Посветити се помирењу

Сви ми тежимо да живимо заједно као једна велика породица људи, али
се то не дешава само од себе, ни у породици, ни са пријатељима, ни у
нашим градовима и селима ни међу народима.

Када се Хришћани помире, они постају знак човечанству који трага за
јединством.

Постоје случајеви у којима је помирење преко потребно. Посвећујући се
овоме, морамо настојати да разумемо страхове који затварају друге у
предрасуде; такође треба да схватимо да други људи могу имати нешто
против нас.

Јеванђеље нас позива да не ширимо око себе или на следећу генерацију
огорчења наслеђена из прошлости.



Трећи предлог

Служити миру

Мир је више од одсуства сукоба. Мир је срећа, даје свакоме право место,
он је пуноћа живота. Када примамо Божији мир, он се преко нас протеже
на оне који нас окружују и на сва створења.

Чежња за миром чини наше срце ширим и испуњава га самилошћу за
све. Та чежња долази до изражаја у ставу гостопримства и љубазности у
нашим породицама, у нашим насељима, у нашим свакодневним
активностима.

Мир је такође корен правде опсежнијих размера. Да ли требамо да се
чудимо што постоје различити облици насиља у друштвима у којима
луксуз и сиромаштво постоје раме уз раме? Дељење богатства ублажава
напетост и представља кључни допринос општем добру.

Неки људи се труде да промовишу мир тако што преузимају одговорност
у јавном животу своје земље, у различитим удружењима, кроз своје
пословање, помажући људима са посебним потребама.



На сајту Тезеа, објавићемо новисти о иницијативама које ће бити
предузимане. Такође можете са нама поделити ваш допринос овим
предлозима, а у срединама у којима живите. Пишите нам на:

echoes@taize.fr

Четврти предлог

Бринути о нашој планети

Кротки су они који се не намећу. Они остављају простор другима. Они
се не грабе за своје место. Кроткост није одустајање, већ владање над
насилним поривима који су у нама.

Планета Земља није наше властништво. Она нам је поверена и позвани
смо да се о њој бринемо. Њени ресурси нису неограничени. Имамо
обавезу да будемо солидарни са осталим људима и народима, као и са
будућим генерацијама.

У начину трошења и коришћења природних добара треба да се успостави
добра равнотежа између основних потреба и жеље да се увек има више.

Да бисмо пронашли начин живота који омогућава одрживи развој ,
потребне су све наше вештине маште и креативности. Оне се морају
користити како у свакодневном животу тако и за подстицање научних
истраживања, уметничке надахнутости и изналажење нових друштвених
модела.



2015. у Тезеу

Ка новој солидарности

75. година Заједнице

100-та годишњица од рођења брата Рожеа
(12. мај 1915. - 16. август 2005.)

+ Млади су позвани да се придруже у молитви и чину солидарности у
местима у којима живе, у спомен брата Рожеа, и како би спровели у дело
његов позив да следе Христа.

+ Недеља поподне 10. маја: заједница позива у Тезе људе из региона на
молитву захвалности.

Сваке седмице, од недеље до недеље, одржаваће се међународни сусрети
младих са радионицама које ће имати да циљ да сагледају пут који је
пређен у последње три године и који ће окупити предаваче са свих
континената.

Међународни сусрет младих до 40 година старости који живе монашким
животом, за искушенике и искушенице као и за оне који су се
замонашили пре неколико година.

Уз помоћ старешина католичких, православних и протестантских редова,
заједница и манастира, а на основу доприноса брата Рожеа „великом
стаблу монашког живота” на коме је Тезе „тек накалемљен пупољак” како
је сам волео да каже, учесници ће размишљати о значењу монашког
позива данас.



У спомен живота брата Рожеа хиљаде младих људи од 18 до 25 година
ће доћи у Тезе од 9. до 16. августа 2015. Заједно са њима настојаћемо да
примамо његово наслеђе и да обновимо унутрашњи живот и
солидарност. Спремићемо се за живот у коме следимо Христа у духу
блаженства: радост, једноставност и милост.

Ова недеља ће бити прилика:

и да разговарамо:

Међународни симпосион за младе теологе до 40 година старости –
студенти теологије, истраживачи, или они који су већ у клиру.
Протестантски, православни и католички теолози из различитих земаља
ће доћи у Тезе да истакну различите аспекте мисли брата Рожеа које могу
да допринесу теолошком мишљењу.

За пријаве и додатна обавештења:

www.taize.fr/2015




