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Pasiūlymai 2016-tiesiems

Išdrįsti būti gailestingu
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2015-taisiais Taizé mes ieškojome būdų, kaip įsijungti į naujojo
solidarumo darbus, kurie šiandien yra neatidėliotini. Pasaulyje
pastebime naujų kančios formų, kurias sukelia migracija, ekologinės
nelaimės ar neišspręsti socialiniai klausimai. Jos tampa iššūkiu ir
įvairias religijas išpažįstantiems tikintiesiems, ir netikintiems.

Ginkluoti išpuoliai, vykdomi nežmoniškų ideologijų vardan, visur
kelia sumaištį. Mes vadovausimės sveiku protu ir tęsime mūsų
Pasitikėjimo piligrimystę, tokiu būdu pasipriešindami baimei, kurią
sukelia nesaugumo jausmas. Dar svarbiau yra tai, kad tie, kurie nori
gyventi ar jau dabar gyvena visuotinio solidarumo idėja, teiktų vieni
kitiems paramą ir pagalbą.

Pakilus audrai, namas, pastatytas ant uolos, nesugriūva (Mato 7, 24-25).
Mes norime statyti savo gyvenimą ant Kristaus žodžių, kad keletas
pamatinių, visiems suprantamų Evangelijos vertybių: džiaugsmas –
paprastumas – gailestingumas, būtų mūsų uola. Brolio Roger dėka
šie žodžiai tapo svarbiausia Taizé bendruomenės gyvenimo atrama;
jie suteikdavo Broliui jėgų tęsti pradėtus darbus tada, kai būdavo
sunku. Jis įsidėmėjo juos tam, kad kasdien galėtų iš naujo apmąstyti.

Šie žodžiai lydės mus kelionėje per ateinančius trejus metus. 2016-tieji
bus pašvęsti gailestingumui, mes gyvensime ta pačia dvasia, kaip ir
visa Bažnyčia, Popiežiui Pranciškui paskelbus šiuos metus
Gailestingumo metais.

Evangelija kviečia mus būti Dievo gailestingumo liudytojais. Štai
penki pasiūlymai, padėsiantys sužadinti mumyse drąsą, kurios reikia,
kad būtum gailestingu.
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Pirmasis pasiūlymas

Paveskime save Dievui, kuris yra gailestingumas

Pasak Šv. Rašto, Dievas - tai gailestingumas, kitais žodžiais tariant, atjauta ir
gerumas. Sakydamas palyginimą apie tėvą ir jo du sūnus (Luko 15) Jėzus padeda
mums suprasti, kad Dievo meilė nepriklauso nuo to, ką gero mes padarome; jo
meilė mums suteikiama besąlygiškai. Tėvas myli sūnų, kuris yra ištikimas visą
savo gyvenimą. Tuo pat metu, jis tiesia rankas į tą, kuris jį paliko, nors tas sūnus
dar yra toli.

Dievas sukūrė žmoniją pagal savo atvaizdą. Taigi, “panašus į Dievą pasidarai
tada, kai tampi geras. Padaryk savo širdį maloningą ir gailestingą, kad būtum
apgaubtas Kristumi”. (Šv. Bazilijus iš Cezarėjos, IV a.)

Dievo meilė trunka ne akimirką, ji - amžina. Būdami gailestingi, galime būti
šios meilės atspindžiu. Juk mes, krikščionys, kaip ir daugelis kitas religijas
išpažįstančių tikinčiųjų, stengiamės malonę ir gailestingumą padaryti mūsų
gyvenimo ašimi.
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Antrasis pasiūlymas

Visuomet atleiskite

Dievui niekuomet nepritrūksta atlaidumo. Ir visą gyvenimą, ir netgi tada, kai
buvo prikaltas prie Kryžiaus, Kristus atleido; jis niekada nenorėjo ką nors
pasmerkti.

Žinoti, kad mums yra atleista ir savo ruožtu patiems atleisti, tai - vienas
didžiausių džiaugsmų, kuris išlaisvina žmogų. Tai - vienas iš vidinės ramybės
šaltinių, kurį Kristus mums nori perduoti.

Bažnyčia, visų Kristų mylinčių žmonių susibūrimo vieta, yra kviečiama leisti,
kad gailestingumo malonė ją perkeistų. “Kai Bažnyčia klauso, gydo ir sutaikina,
ji tampa šviesiausia, kokia gali būti – meilės, gailestingumo, paguodos bendrystė,
aiškus Prisikėlusio Kristaus atspindys. Nenutolusi nuo žmonių, neužėmusi
gynybinės pozicijos, atsikračiusi bet kokio šiurkštumo, ji gali sukelti nuolankų
tikėjimą ir pasitikėjimą, spinduliuojantį tiesiai į mūsų žmogiškas širdis.”
(Brolis Roger)

Dievo atlaidumo žinios negalima naudoti tam, kad pateisintume blogį ar
neteisybę. Priešingai, gebėjimas įvardinti savo kaltes, taip pat blogį ir neteisybę,
kuriuos matome šalia mūsų, mus išlaisvina. Tik mes galime ištaisyti tai, ką reikia
ir galima taisyti.
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Trečiasis pasiūlymas

Vieni, ar drauge su kitais, eikime ten,
kur reikia palengvinti kančią

Gailestingumo ikona vaizduoja Kristų, su meile žvelgiantį į mus ir pasakojantį
apie gerąjį samarietį (Luko 10): žmogus vos gyvas guli pakelėje, kunigas ir
levitas praeina pro nelaimėlį ir keliauja toliau, o svetimšalis iš Samarijos prieina
prie sužeistojo, pasirūpina juo ir nugabena į užeigą.

Gailestingumas atveria mūsų širdis kitų vargams, paslėptoms kančios formoms,
materialiniam skurdui, taip pat kitokiems kentėjimams: vaikas, patiriantis
sunkumus, šeima, užklupta vargų, benamis, jaunuolis, nebematantis gyvenime
prasmės, vieniši vyresnio amžiaus moterys ar vyrai, tremtiniai ar žmonės,
negalintys gauti išsilavinimo, neturintys galimybės naudotis meno ar kultūros
lobiais.

Vargšuose įsikūnijęs pats Kristus laukia mūsų atjautos ir mums sako: “Aš buvau
alkanas ir jūs mane pamaitinote“ (Mato 25). “Būdamas gailestingas, Kristus
prisiima visų žmonių kentėjimus. Būdamas geras, jis paslaptingu būdu pasidalina
kiekviename žmoguje slypinčia kančia, iki pasaulio pabaigos.”
(Maksimas Išpažinėjas, VII a.)

Kai mes patiriame išmėginimus, Kristus mumis pasirūpina. Jo meilės kupinos
akys gali į mus žvelgti per kitą žmogų, kuris prie mūsų prisiartina. Kartais tai
gali būti žmogus, kuris pats yra niekinamas, kaip tas svetimšalis palyginime
apie samarietį.
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(Luko 10, 29-37)
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Ketvirtasis pasiūlymas

Išplėsti gailestingumą,
kad jis įgautų socialinę dimensiją

Dievo širdyje visi žmonės yra viena šeima. Taigi, gailestingumas įgauna dar
platesnį mastą.

Kad solidarumas įsiviešpatautų visame pasaulyje, būtina stiprinti tarptautines
institucijas, kurios demokratiškai nustato taisykles, padedančias užtikrinti
teisingumą ir palaikyti taiką.

Skurdžias šalis įsiskolinti dažnai verčia galingesnės valstybės ir korporacijos,
kurios išnaudoja jų resursus. Net jei mums atrodo, kad neįmanoma nieko
pakeisti, prisiminkime, kad dovanodami skolą galime atkurti teisingumą. Nors
ir kalbėdamas apie kitokį, ne šių laikų kontekstą, Šv. Raštas primena mums: “Jei
kas nors iš tavo giminių patektų į skurdą ir taptų tavo išlaikytiniu, turėsi jį
paremti. Tegyvena jis su tavimi kaip ateivis ar įnamis.“ (Kun 25, 35)

Pasaulyje vyrai, moterys ir vaikai yra priversti palikti savo tėvynę. Jų sunki
padėtis yra paskata, stipresnė už bet kokias užtvaras. Turtingos šalys privalo
suvokti, kad ir jos turi prisiimti atsakomybę už istorijos žaizdas, sukėlusias
masinę migraciją, ypač iš Afrikos ir Vidurio Rytų.
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Penktasis pasiūlymas

Gailestingumas visai kūrinijai

Kalbant mūsų laikų kalba, Šv. Raštas kviečia mus, kad būtume gailestingi visiems
ir viskam, saugotume aplinką, gerbtume visas gyvas būtybes, žemę dirbtume
protingai ir apgalvotai. Vienas krikščionis iš Mesopotamijos rašė: ”Gailestinga
širdis kenčia matydama kūrinijoje net ir menkiausią blogį ar liūdesį.”
(Izaokas Sirijietis, VII a.)

Patys vargingiausieji visuomet labiausiai nukenčia nuo ekologinių nelaimių.
Klimato kaitos pasekmės jau dabar priverčia daugelį žmonių palikti savo
gyvenamąsias vietas.

Žemė priklauso Dievui; žmonės ją gauna tarsi dovaną. Mums tenka milžiniška
atsakomybė: rūpintis šia planeta, nešvaistyti jos išteklių. Žemė yra ribota,
žmonėms taip pat reikėtų nusibrėžti ribas.

Žemė yra mūsų bendri namai ir šiandien jie kenčia. Nebelieka vietos
abejingumui, kai patiriame gaivalines nelaimes, matome, kaip išnyksta rūšys,
kyla grėsmė biologinei įvairovei ar naikinami miškai kai kuriuose pasaulio
regionuose.
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Kiekvieną savaitę, nuo sekmadienio iki sekmadienio, vyks jaunimo susitikimai, kurių
metu artinsimės prie tikėjimo šaltinių, gilinsime savo suvokimą apie Dievo
gailestingumą ir ieškosime būdų, kaip liudyti šį gailestingumą savo gyvenimu.

Savaitė skirta 18-35 metų jaunuoliams, studentams, jauniems darbuotojams, savanoriams
ar ieškantiems darbo. Turintys daug bendra – tokia pat gyvenimo situacija ar panaši
profesinė patirtis - jie galės susitikti ir tikėjimo šviesoje dalintis mintimis apie savo
ateitį.

Nuo balandžio 28 d. iki gegužės 1 d. brolis Alois su keletu bendruomenės brolių ir
150 jaunuolių iš įvairių šalių keliaus į Bukareštą švęsti Šv. Velykų su Rumunijos
krikščionimis ortodoksais (2016 m. Velykas jie švęs mėnesiu vėliau nei Vakarų
krikščionių bažnyčia).

Ši piligriminė kelionė tęsia apsilankymų Stambule (2013 m. Trijų karalių šventė),
Maskvoje (2011 m. Velykos), Maskvoje, Minske, Kijeve ir Lvove (2015 m. Velykos)
tradiciją.

Po susitikimų Johanesburge (1995 m.), Nairobyje (2008 m.) ir Kigalyje (2012 m.),
ketvirtasis tarptautinis Afrikos jaunimo susitikimas vyks Kotonu mieste (Benine) nuo
rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 4 d.

Šis naujas Pasitikėjimo piligrimystės Žemėje etapas suburs tūkstančius jaunuolių iš
Vakarų Afrikos. Jie turės galimybę padėti vienas kitam neprarasti vilties ir tikėjimo
Afrikos ateitimi.

Į šį Susitikimą taip pat pakviesti dalyviai iš kitų Afrikos regionų ar kitų pasaulio šalių,
kurie turės galimybę atrasti šį žemyno regioną.

Surengdami Susitikimą Kotonu mieste norime pabrėžti jaunosios Afrikos kartos energiją
ir potencialą, vertybes, kuriomis šis jaunas žemynas gali pasidalinti su kitais.

39-asis Europos susitikimas vyks 2016 m. gruodžio 28 d. - sausio 1 d. Rygoje, Latvijoje.




