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Вступ
Я була заінтригована, що мене попросили
поміркувати про ‘Культуру Миру’. Це
здавалося дещо іронічно, тому що я жила в
Південному Судані з 2009 року і спостерігала за
переходом країни від «радісного оптимізму»,
коли народ проголосував за незалежність
у 2011 році, до суспільства на даний час
ураженого насильством, відсутністю
безпеки, дезінтегрованою економікою та
багаточисленими голодуючими. До спалаху
насильства в грудні 2013 року працював
закон і порядок, а племена, здавалося
навчилися жити пліч-о-пліч цілком мирно.
Народжувалася національна ідентичність як
південні суданці, нове процвітання здавалося
ймовірним. Південний Судан багатий на
природні ресурси: передбачалося швидке
підвищення рівня життя.
З тих пір я спостерігала і дізнавалася, що
відбувається, коли лідери зловживають своєю
владою на благо самих себе, своїх близьких,
своєї етнічної групи і, коли поведінка людини
по відношенню до інших змінюється на
нелюдське поводження до них. Один місцевий
письменник, Яков Лагу, попереджав, що
насильство в Південному Судані поляризує
громади. Він говорив:
«Війна - це брудна справа. Це неминуче несе
деградацію для всіх нас. Це применшує нашу

ПОБАЧ:

людяність так неухильно, як ми принижуємо наших супротивників.
Ми всі замкнені в конфліктуючих жертовних наративах. Кожна
сторона щиро вважає, що вона є жертвою несправедливості.
Кожна сторона вважає, що її противник - це нерозкаяний агресор.
Те, що робить цей стан справ особливо згубним - це трайбалізм
(поділеність на племена). Це змушує нас пов’язувати людину з її
спільнотою. Це загострило відмінність між «ними» і «нами». Це
привело нас до трагічної катастрофи загального покарання»,

зазначав він.

Сьогодні слова Лагу можуть бути застосовані до такого
становища в багатьох країнах. Я запрошую вас поміркувати не
тільки про Південний Судан, але більш широко, про те, що ми
можемо зробити, щоб удосконалювати культуру миру.

Пошук Миру

Загальна ситуація конфлікту

Десяте видання (2016) Глобального Індексу Світу
(GPI) показує, що світ став менш мирним в 2015 році.
Фактично, трохи більше країн покращилися, 81, ніж
погіршилися, 79. Але, оскільки масштаб погіршення
був більшим за поліпшення, то в середньому можна

говорити про погіршення ситуації в світі. Глобальний
мир являє собою складну картину. Більшість глобального
погіршення пройшло на Близькому Сході і в Африці
(MENA), це вже найменш мирний регіон в світі. На даний
момент концентрація насильства і конфліктів в регіоні
MENA така інтенсивна, що, якщо розглядати окремо,
то решта середнього рівня миру в світі покращалася.

Зростання тероризму

Мир можливий

Мир іноді може здаватися як далека мета, але давайте
повернемося на кілька століть або навіть, в деяких
випадках, кілька десятиліть назад: Італія не була
об’єднаною країною, це були окремі незалежні і ворогуючі
держави; в Америці точилася громадянська війна, в якій
негретянське поневолення було серйозною проблемою;
у Франції відбулася кривава революція, що штовхнула
людей на розправу з аристократією; Південна
Африка управлялася шляхом апартеїдного поділу;
мир між протестантами і католиками у Північній
Ірландії здавався недосяжною метою; Східна і Західна
Німеччина були розділені Берлінською стіною; і так
далі. Південний Судан є молодю нацією в світі, однією з
найменш освічених з найгіршими медичними послугами
і низьким рівнем життя. Він пережив роки конфлікту
і розподілу; але надія існує. Інші країни загартувалися
в тяжких конфліктах і етнічних поділах. Чому б
не Південний Судан? Надія з’явиться з наступним
поколінням громадян, яким ми повинні забезпечити
кращу освіту.

Смертність через конфлікти викликає серйозне
занепокоєння в країнах Близького Сходу та Африки,
а це область менш однієї шостої частини земної кулі.
Насправді, із закінченням громадянської війни в Колумбії
протягом 2016 року, Західна півкуля стала вільною
від серйозних сутичок. Але поширення тероризму
в багатьох країнах і зростання первісних практик,
таких як обезголовлення, непокоїть дуже сильно.

ПОМІРКУЙ:

Християнська традиція побудови Миру

Є ті, як покійний Крістофер Хітченс, які стверджували, що
іудаїзм і християнство за своєю суттю жорстокі, бо вони
виходять з текстів, занурених в насильство. Такі критики
люблять посилатися на Второзаконня7, який приписує Богу
завіт здійснити геноцид проти народу Ханаан, та на Новий
Завіт Книги Одкровення, що зображує жорстоку розправу з
супротивниками Бога і Божого Месії. І ми могли б завагатися,
хоч на мить, коли ми розмірковуємо над словами Ісуса: “Не
думайте, що Я прийшов принести вам мир; Я не прийшов,
щоб принести мир, але меч “.
Незважаючи на ці окремі протиріччя і двозначності, для
християн, вірність Біблії вимагає інтерпретації, спираючись
на текст в цілому і, зокрема про життя і послання Ісуса
Христа. Ключове пряме ствердження Ісуса знаходимо в
Матея, розділ 5: “Блаженні миротворці, бо вони синами
Божими назвуться.”
Нас підтримує Божа обіцянка бути з нами. Ісая (41:10)
говорить “Не бійся, бо я з тобою! Бо я … Бог твій! Я додам тобі
сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе.” Заключні слова Ісуса
до своїх учнів в Євангелії від Матвія 28 були, “Отож я з вами
по всі дні аж до кінця віку.” А у Йоана 14, “Хай не тривожеться
серце ваше! не бійтеся.”
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Справедливість є головною метою релігійної
миротворчості. В Псаломі 85, читаємо: “Милосердя
й вірність зустрілися разом.” Мир не може тривати,
якщо врегулювання, якого досягнуто, не приносить
справедливості тим, хто відчуває себе скривдженим.

Загалом, напротязі двох тисячоліть існують дві моделі для
християнської миротворчості: «пацифізм» і «справедлива
війна». Пацифізм – це була позиція ранніх отців церкви.
Тертуліан, учитель третього століття з Північної

Африки, казав, що християни повинні буквально
слідувати велінням Ісуса щодо ненасильства. Вони
не повинні протистояти агресії чи переслідуванню,
і вони не повинні служити в армії або поліції. Ця
ідея перестала існувати, коли Римська імперія стала
християнською. Вона відновилася тільки тоді, коли
з’явилися анабаптисти в часи Реформації. Меноніти,
а потім квакери, відновили те, що вони розглядали
як заповіт Ісуса, - відкинути участь в будь-якому
насильстві і відмовитися від військової служби.

Ключовою характеристикою моделі справедливого світу є те, що ця
модель наполегливо вимагає на співпраці з іншими розважливами
верствами в суспільстві. Модель чітко закликає християнських
лідерів співпрацювати з громадянським суспільством. Ця модель
не працює проти уряду за нормальних умов, але повинна зберігати
свою здатність до пророчої відстані і захисту від уряду, щоб бути
вірним своєму наставнику, Ісусу Христу.

Жодна з цих моделей щодо розбудови миру не забезпечує
наставлення для активістів християнських
прихильників миру. За останні двадцять років
виникла нова модель. Вона називається «Творимо
справедливий світ», або в деяких колах, «Справедливий
світ». Це в значній мірі спирається на Біблію, зокрема,
на “змінювані ініціативи” Ісуса як нашої основної
платформи щодо дій. Також спирається на досвід 20го століття таких лідерів як Ганді і Мартін Лютер
Кінг-мл. які мобілізували ненасильницький опір щодо
насильницького пригнічення. Ця модель спирається
на теологію звільнення, як ключового Євангельського
послання - твердження, що Ісус Христос був
Визволитель, чиє головне послання полягало в тому,
щоб принести звільнення бідним і пригнобленим. Крім
того, спирається на міжнародно визнані стандарти
у галузі прав людини, такі як Загальна декларація прав
людини.

Ця модель визнає, що мир є не просто її кінцевий стан. Будь-які
переговори, угода, що обговорюються і зупиняє війну, повинні
підтримуватися для середньої і довгострокової перспективи.

Августин і Тома Аквінський пішли зовсім іншим
шляхом. Вони говорили, що застосування сили
допустимо тільки тоді, коли на меті було покарати
агресію і відновити мир. Модель «справедливої
війни» продовжує бути таким підходом з боку
Римсько-католицької церкви сьогодні. Але модель
«справедливої війни» в основному забезпечує
напрямок для держави, керівників уряду, і, можливо,
до керівників правоохронців. Вона не дуже допомагає
християнським лідерам, які прагнуть зупинити
насильство.

ДІЙ:

•

Вона повинна бути підтримана через сприяння щодо поваги
по відношенню до прав людини.
• Вона повинна бути підтримана через просування
справедливого представництва груп, що залучені у
врегулювання через прийнятний демократичний процес.
• Стан миру, також, має бути підтриманий і економічно.
Мир, навряд чи витримає, якщо не відновлюється нормальна
економічна діяльність, та, якщо економічні вигоди не
розподіляються певною мірою справедливо конфліктуючими
сторонами. В цілому, населення повинно відчувати, що
безпосередньо має зиск від мирного стану, через відчуття
реальної надії щодо поліпшення їхнього життя.
Посилання на Послання Папи Франциск на 50-й Всесвітній День
миру, 1 січня 2017 р. - “Ненасильство: стиль політики на користь
миру”.

Визначення нашої відповіді

Структури мирного суспільства

Розуміння того, чому деякі країни є мирними, а інші ні, глибоко складне. Багато факторів сприяють мирній
стабільності. Стійкий мир виростає з визнання взаємних прав людини і визнання базової гідності кожної особи.
Видаліть один або декілька з цих взаємопов’язаних факторів і суспільство стає більш крихким.
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служителів релігії було пограбовано, вони претерпіли насильство
та погрозу насильства. Але в цій складній ситуації, релігійні
особи могли, напевно, запропонувати більше, ніж в стабільні часи.
Люди знають, що ми можемо піти, але їх дуже підтримує, коли
ми вирішуємо залишитися з ними. Слова Ісуса до Петра, в саду,
«Не міг би ти не пильнувати зі мною хоч годину?» приймає на
себе новий сенс. Ми покликані жити своєю християнською вірою.
Як писав митрополит архієпископ Південного Судану, Паоліно
Люкуду Лоро: ‘Будь сильним та відважним, бо Господь Бог наш є з
нами в цей важкий час’.
С. Вероніка SSpS віддала своє життя, щоб допомогти народу
Південного Судану. Вона написала:
У країнах, де існує дуже нерівномірний
розподіл ресурсів - багатий вищий клас і бідна
більшість - нестійкий мир може запанувати
на деякий час, але тривалий мир менш
ймовірний. Показники нестабільності є такі:
• Високий рівень корупції
• Цензура з боку держави
• Придушення критики
• Диктаторський уряд
• Руйнівна економіка
• Позбавлення прав людини

Пт1. Як релігія може бути дієвим
фактором миру?

Жити культурою миру
Я прибула до відносно мирного і стабільного
Південного Судану у 2009 році. Тепер,
Південний Судан вважається одним з
найменш безпечних країн в світі. Сестра служебниця Святого Духа, сестра Вероніка,
була вбита в травні 2016 року. Іншіх

Нещодавно хтось запитав мене, чому я перебуваю тут в таких умовах.
Чому-Тому що Ісус продовжував свій шлях і не здавався, коли стало важко.
Він прийняв страждання, труднощі, ніс хрест до кінця. Він залишався
слухняним волі Батька. Він завжди був з народом. Він не залишив
їх. Він навіть готовий був прийняти смерть, тому що він любив їх.
Будучи жінкою-ученицю Ісуса, я йду слідами Ісуса в силі Святого Духа.
Я не можу залишити народ Південного Судану, тому що я люблю його.
Вони щасливі, що ми залишаємося з ними, молимося з ними і працюємо
разом, розбудовуючи цю молоду і крихку країну. Люди потребують
нашої підтримки, молитви і допомоги. На цьому перехресті я хотіла б
подякувати всім, хто підтримував нас своїми молитвами, жертвами і
фінансами. Ми покликані бути знаком надії, особливо в часи темряви. Бог
ніколи не залишить нас, тому що він наш Еммануїл = Бог з нами

Можна жити в
культурі миру
за найважчих
обставин, якщо
ми визнаємо,
що важливо для
нас. Слушним
нагадуванням для
мені є прислів’я:
‘Кораблю в порту
безпечно, але не
для цього існують
кораблі’.
Існує китайське
прислів’я, яке
говорить:
“Якщо є світло в душі, буде краса в людині.
Якщо є краса в людині, буде гармонія в будинку.
Якщо є гармонія в будинку, буде порядок в країні
Якщо є порядок в країні, буде мир у всьому світі “.

П2. Як ми створюємо і проживаємо культуру миру?
Перекладач:Тетяна Куликовська
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