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Podněty pro rok 2018

Nevyčerpatelná radost
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Jedna velmi nemocná mladá žena mi minulý rok řekla: „Miluju život.“
Stále ještě jsem hluboce pohnut vnitřní radostí, která ji naplňovala
navzdory omezením, kterými ji sužovala nemoc. Byl jsem dojat nejen
těmi slovy, ale i  krásným výrazem její tváře.

A  co můžeme říct o  radosti dětí? Tu jsem viděl nedávno v  Africe. Dokonce
i  v  uprchlických táborech, kde se soustřeďuje tolik lidí s  tragickými
příběhy, dává přítomnost dětí průchod životu. Jejich energie přetváří
masy podlomených životů ve školku plnou naděje. Kdyby věděly, jak moc
nám pomáhají zachovat si naději! Radost ze života, kterou mají, je jako
paprsek světla.

Takovými příklady bychom se chtěli nechat inspirovat po celý rok  2018,
kdy se budeme zamýšlet nad radostí, jednou ze tří skutečností, které
společně s  prostotou a  milosrdenstvím bratr Roger zasadil do srdce života
komunity Taizé.

S  jedním ze svých bratří jsem se vydal do Juby a  Rumbeku
v  JIŽNÍM  SÚDÁNU a  poté do Chartúmu, hlavního města Súdánu, abych
lépe porozuměl situaci v  těchto dvou zemích a  abych se modlil po boku
žen a  mužů, kteří jsou jedni z  těch, kdo v  dnešní době zažívají největší
utrpení.

Navštívili jsme různé církve, viděli jejich práci v  oblasti vyučování,
solidarity, péče o  nemocné a  vyloučené. Byli jsme i  v  táboře pro
vyhnance, kde přebývá mnoho dětí, které za tragických okolností ztratily
rodiče.

Dojem na mě udělaly především tamější ženy. Tyto matky, které jsou
často velmi mladé, nesou velkou část utrpení způsobeného násilím. Mnohé
musely uprchnout z  domova ve spěchu. Přesto však vytrvale slouží životu.
Jsou mimořádně statečné a  mají neobyčejnou naději.
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Tato návštěva nás ještě víc přiblížila mladým uprchlíkům ze Súdánu, které
jsme přijali v  Taizé v  posledních dvou letech.

Před touto návštěvou jsem se dvěma bratry byl v  EGYPTĚ na pětidenním
setkání mladých, kteří se shromáždili v  komunitě Anafora, kterou založil
jeden koptský pravoslavný biskup v  roce  1999. Společně jsme se modlili,
poznávali jsme se navzájem a  objevovali jsme dlouhou a  bohatou tradici
egyptské církve. Sto mladých lidí přijelo z  Evropy, Severní Ameriky,
Etiopie, Libanonu, Alžírska a  Iráku. Přijalo je sto mladých Koptů z  Káhiry,
Alexandrie a  horního Egypta.

Naši pozornost upoutal především odkaz mučedníků koptské církve a  její
mnišské kořeny, které neustále vybízejí k  životu v  jednoduchosti. Mí bratři
a  já jsme byli vřele přijati papežem Tawadrem  II., který stojí v  čele
koptské pravoslavné církve.

Po návratu z  Afriky jsme si řekli: lidé věnují tak málo pozornosti hlasu
těch, kdo procházejí těžkým soužením  – ať už jsou nám blízko, nebo jsou
vzdáleni. Jako by se jejich nářek ztrácel v  prázdnotě. Nestačí zaslechnout
jej v  médiích. Jak na něj můžeme odpovědět svým životem?

Následující Podněty pro rok  2018 jsou zčásti inspirovány touto otázkou.
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První podnět:

Prohlubovat zdroje radosti

Proč se každou sobotu večer kostel v  Taizé odívá slavnostní atmosférou
a  je ozářen světlem svíček, které všichni drží v  rukách? Je to proto, že
Kristovo vzkříšení je jako světlo v  srdci křesťanské víry. Je to tajemný
zdroj radosti, který naše mysl nebude nikdy schopna plně pochopit. Když
pijeme z  tohoto pramene, můžeme „v  sobě nosit radost, protože víme, že
zmrtvýchvstání bude mít nakonec poslední slovo“. (Olivier Clément,
pravoslavný teolog)

Taková radost není nějakým přeceňovaným pocitem, ani
individualistickým štěstím, které by nás odřízlo od ostatních, ale
pokojným ujištěním, že život má smysl.

Evangelijní radost vychází z  přesvědčení, že nás Bůh miluje. Má daleko
k  povznášejícímu stavu, který by nás odváděl od výzev dnešního světa.
Naopak způsobuje, že jsme k  tísni ostatních ještě citlivější.
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Druhý podnět:

Slyšet nářek těch nejzranitelnějších

Proč tolik lidí prochází tak těžkými zkouškami  – jako jsou vyhoštění,
násilí, hlad, nemoc, přírodní katastrofy  – aniž by jejich hlas bylo slyšet?

Potřebují pomoc  – místo pod střechou, jídlo, vzdělání, práci a  zdravotní
péči  – ale co je pro ně stejně nezbytné, je přátelství. Muset přijmout
pomoc může být ponižující. Přátelský vztah se dotýká srdcí těch, kdo jsou
v  nouzi, stejně jako těch, kdo prokazují solidaritu.

Zaslechnout nářek zraněných, podívat se jim do očí, vyslechnout je nebo
se dotknout trpících, starších lidí, nemocných, vězněných, člověka bez
domova, uprchlíka… Takové osobní setkání nám dává možnost objevit
důstojnost druhého a  dostat také něco od nich, protože i  ti nejubožejší
lidé mají co nabídnout.

Copak ti nejzranitelnější lidé nepřispívají nenahraditelně k  vytváření
bratrštější společnosti? Odhalují i  naši zranitelnost a  tak nám pomáhají
být lidštější.
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Třetí podnět:

Sdílet těžkosti i radosti

Ježíš po svém zmrtvýchvstání i  nadále nesl stopy po hřebech, kterými byl
ukřižován. (viz J  20,   24–29) Vzkříšení v  sobě zahrnuje i  utrpení kříže. Pro
nás, kdo kráčíme v  jeho stopách, mohou jít radosti a  těžkosti ruku v  ruce.
Spojené se pak stávají soucitem.

Vnitřní radost solidaritu s  ostatními neumenšuje, ale podněcuje ji.
Dokonce nás nutí překračovat hranice a  připojovat se k těm, kdo
procházejí těžkostmi. Obnovuje v  nás vytrvalost a  věrnost tomu, abychom
se v  životě angažovali.

V  privilegovaných kruzích, kde jsou lidé dobře živení, vzdělaní a  je o  ně
dobře postaráno, se radost někdy ztrácí, jako by někteří byli unaveni
a  znechuceni banalitou svého života.

Paradoxně pak někdy potkáme člověka v  nouzi, který vyzařuje radost,
možná jen jiskřičku, ale přesto je to radost opravdová.
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Čtvrtý podnět:

Radovat se z  darů ostatních křesťanů

Bůh poslal Krista na svět, aby shromáždil vjedno celý vesmír, celé
stvoření, aby zahrnul všechno v  sobě. Poslal ho, aby spojil celé lidstvo do
jedné rodiny: muže a  ženy, děti i  starší, lidi ze všech prostředí, jazyků
a  kultur, dokonce z  národů, které stojí proti sobě.

Mnozí lidé touží po sjednocení křesťanů, aby už jejich rozdělení
nezpůsobovalo nesrozumitelnost poselství všeobecného společenství,
které přinesl Kristus. Nemohla by jednota mezi námi, jako mezi bratry
a  sestrami, být znamením, předzvěstí jednoty a  míru mezi všemi lidmi?
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Každý týden se od neděle do následující neděle konají mezinárodní setkání mladých,
kteří se vydávají k pramenům víry, hledají společně způsoby, jak zaslechnout nářek
nejzranitelnějších členů naší společnosti a jak na něj svým životem odpovědět.
Přemýšlejí také, jak lépe sdílet zkoušky i radosti lidí, kteří žijí v našem okolí stejně jako
daleko od nás.

Od čtvrtka 5. července do neděle 8. července budou po několik dní mladí lidé obou
náboženství navazovat přátelství, sdílet myšlenky o svém vztahu k Bohu, způsobu
modlitby a budou se snažit najít slova vyjadřující, co nás spojuje a v čem se lišíme.

Od neděle 19. srpna do neděle 26. srpna: Společná modlitba, sdílení na základě
biblických textů, společné přemítání nad prvním z Podnětů pro rok 2018: „Prohlubovat
zdroje radosti“. Workshopy a otevřené diskuse s vedoucími skupin z Evropy i odjinud.
Koncerty a prostor společně slavit.

Taizé poprvé uspořádá setkání v ukrajinském městě. Uskuteční se od pátku 27. dubna
do úterý 1. května ve Lvově a je otevřené také pro mladé lidi z ostatních zemí.

Od 14. do 19. května se bratr Alois s několika dalšími bratry a s mladými lidmi zúčastní
pravoslavných oslav nanebevstoupení Páně v sibiřském městě Kemerovo.

Sedmé mezinárodní asijské setkání mladých se bude konat od středy 8. srpna do neděle
12. srpna v Hongkongu. Při této etapě pouti důvěry se shromáždí mladí ze zemí celé
Asie i z dalších světadílů. Budou přijati různými církvemi města.

Od čtvrtka 25. října do neděle 28. října se v rakouském Štýrském Hradci uskuteční
regionální setkání, ke kterému se shromáždí mladí lidé z několika zemí střední Evropy.

41. evropské setkání mladých se bude konat od 28. prosince 2018 do 1. ledna 2019 ve
španělském Madridu.




