
Predlogi 2015

Biti sol zemlje

V pripravah na »Shod za novo solidarnost«, ki bo potekal v Taizéju
od 9. do 16. avgusta 2015, sem z nekaj brati odšel v Ameriko in tako
nadaljeval z obiski, ki smo jih lani in predlani začeli v Aziji in Afriki,
in ki se bodo nadaljevali z obiski mladih v Oceaniji v začetku leta
2015. Sodelovali smo na srečanju mladih v Združenih državah
Amerike in v Kanadi, potem v Mehiki in Gvatemali, ter na koncu na
Karibih – v Portoriku, na Haitiju, Kubi in v Dominikanski republiki.

Številni Indijanci iz SEVERNE AMERIKE so prišli v Taizé in nas
prosili, da bi pripravili srečanje v okviru »romanja zaupanja« v
rezervatu Pine Ridge v JUŽNI DAKOTI. Kasneje so se bratje vrnili v
Severno Ameriko zaradi drugih srečanj v različnih regijah. V letu
2014 je skupina iz Pine Ridga znova prišla v Taizé. Odnosi med nami
in Lakota (Suji) Indijanci so se poglobili. Dotaknilo se nas je, ko smo
videli, kako se lahko zaupanje znova rodi tudi v situacijah, kjer je
bilo, v toku zgodovine, skrhano in izdano.

Poslušamo mlade iz Amerike



V LATINSKI AMERIKI smo že pripravili srečanja, in sicer v Boliviji
leta 2007 in v Čilu leta 2010. In že 40 let nekaj bratov živi v mestu
Bahia na severovzhodu Brazilije. Glede na razmere v njihovih
raznolikih državah, imajo mladi iz Latinske Amerike veliko razlogov
za malodušnost. Ampak povsod, kjer smo bili, smo srečali kristjane,
ki se trudijo biti »sol zemlje«.

Tako vMEHIKI kot GVATEMALI biti sol zemlje pomeni izbrati
prizadevanje za mir v družbah, ki jih mnogokrat zaznamujeta nasilje
in trgovina z drogami. Tamkajšnja zelo živa ljudska vera močno
poudarja dejstvo, da je Bog blizu vsem, še posebej pa revnim. Mnogi
kristjani si želijo, da bi Cerkev vedno bolj postajala prostor sprejema,
kjer bi se prisluhnilo vsakomur: to bi pripomoglo k širitvi miru.

Na KUBI si mnogo mladih želi uiti izolaciji. Želijo biti blizu mladim
iz drugih držav in so nas prosili, da ob povratku prenesemo njihove
pozdrave. Zanje biti sol zemlje pomeni odločitev za ohranjanje
upanja.

Na HAITIJU zaupanje v Boga kristjane vodi, da so sol zemlje kljub
gromozanskim težavam. Omogoča jim, da resničnost vidijo v luči
vstajenja. Tudi uničujoč potres leta 2010 ni mogel omajati njihovega
zaupanja v Boga.

Enako smo videli po vsej Latinski Ameriki, tudi v PORTORIKU in
DOMINIKANSKI REPUBLIKI – veselje prevladuje kljub
življenjskim stiskam, nepravičnostim, vse večjimi razlikami med
bogatimi in revnimi ter negotovi situaciji priseljencev. To nam je
hkrati v izziv in spodbudo. Tudi med revnimi se veselje hrani v
zaupanju v Boga. Kadar kristjani živimo kot bratje in sestre,
pomagamo graditi družbo, katere zakon ni »vsak zase«, ampak
solidarnost in odgovornost drug do drugega.



Pismo »K novi solidarnosti« (2012-2015) ostaja
osnova skupnega potovanja, ki nas vodi do 16.
avgusta 2015, desete obletnice vstopa brata
Rogerja v večno življenje (glej program za leto
2015 v nadaljevanju). Sledijo štirje predlogi,
kako »biti sol zemlje«.

Predlogi 2015

Biti sol zemlje

Prvi predlog:

Deliti navdušenje nad življenjem
z ljudmi okrog nas

Biti sol zemlje je božji dar, ki ga želimo sprejeti z veseljem. S tem, ko smo sol
zemlje, širimo navdušenje nad življenjem. In ko polepšamo življenje tistim, ki
so nam zaupani, naše življenje dobi smisel.

Če se, soočeni s številnimi ovirami, vprašamo: »Zakaj se še naprej boriti?«, se
moramo spomniti, da je že malo soli dovolj za okus.

Preko molitve se učimo gledati nase, kot nas vidi Bog. Bog vidi naše darove,
naše zmožnosti.

Ne izgubiti okusa pomeni predati se z dušo in telesom ter zaupati božjim
darovom v nas.



Drugi predlog:

Prizadevati si za spravo

Vsi si želimo živeti skupaj kot ena človeška družina, vendar pa se to ne zgodi
samo po sebi, ne v družini, ne med prijatelji, ne v naših vaseh in mestih, ne
med narodi.

Ko se kristjani spravijo, postanejo znamenje sredi človeštva, ki išče svojo
edinost.

So situacije, kjer je sprava nujno potrebna. Da bi jo lahko udejanjili, moramo
razumeti strahove, zaradi katerih so drugi ujeti v predsodkih; zavedati pa se
moramo tudi, da imajo drugi morda kaj proti nam.

Evangelij nas poziva, da zamer iz preteklosti ne prenašamo okrog nas ali na
naslednjo generacijo.



Tretji predlog:

Prizadevati si za mir

Mir je več kot le odsotnost konflikta; je sreča, vsakomur daje njegovo pravo
mesto, je polnost življenja. Ko v sebi sprejmemo božji mir, se ta razširi na tiste
okoli nas in na vsa živa bitja.

Želja po miru širi naše srce in ga napolni s sočutjem za vse. Izraža se v drži
gostoljubnosti in prijaznosti v naših družinah, v naših soseskah, pri naših
vsakodnevnih aktivnostih.

Mir je prav tako na izvoru pravičnosti, v velikem obsegu. Bi morali biti
presenečeni, če se v družbah, kjer razkošje in revščina obstajata drug ob
drugem, razvijejo različne oblike nasilja? Delitev premoženja zmanjša napetosti
in je pomemben prispevek k skupnemu dobremu.

Nekateri se k prizadevanju za mir zavežejo s prevzemanjem odgovornosti v
javnem življenju v svoji državi – v društvu, v podjetju, kjer so zaposleni, ob
pomoči osebam s posebnimi potrebami.



Na spletni strani Taizéja bodo objavljene novice o pobudah. Tudi vi nam
lahko pošljete odmeve o vaših dejavnostih v kraju, kjer živite, na:

echoes@taize.fr

Četrti predlog:

Skrbeti za našo zemljo

Krotki so tisti, ki se ne vsiljujejo. Naredijo prostor za druge. Ne monopolizirajo
zemlje. Krotkost ni odpoved, temveč obvladovanje nasilnih nagonov v nas.

Zemlja ni naša last. Zaupana nam je; poklicani smo, da skrbimo zanjo. Naravna
bogastva niso neomejena. Dolžni smo biti solidarni s posamezniki in narodi ter
s prihodnjimi generacijami.

V načinu, kako porabljamo in uporabljamo naravne vire, moramo najti dobro
ravnovesje med osnovnimi potrebami in željo po imeti vedno več.

Da bi našli način življenja, ki omogoča trajnostni razvoj, moramo uporabiti vso
svojo domišljijo in ustvarjalnost. Uporabiti ju moramo v vsakdanjem življenju,
spodbuditi pa morata tudi znanstveno raziskovanje, umetniški zanos ter nove
projekte za družbo.



2015 v Taizéju

Knovi solidarnosti

75. obletnica skupnosti

100. obletnica rojstva brata Rogerja
(12. maj 1915–16. avgust 2005)

+ Mladi so povabljeni, da tam, kjer živijo, pripravijo molitev in konkretno
dejanje solidarnosti ter se s tem spomnijo brata Rogerja in udejanjijo njegov
klic slediti Kristusu.

+ Nedelja, 10. maja, popoldne: skupnost vabi prebivalce iz okolice na zahvalno
molitev v Taizé.

Vsak teden, od nedelje do nedelje, mednarodna srečanja mladih, z delavnicami,
ki bodo povzele potovanje zadnjih treh let, vodili pa jih bodo ljudje z vseh celin.

Mednarodno srečanje za mlajše od 40 let, ki živijo meniško oz. redovno
življenje: tako za tiste, ki se šele pripravljajo nanj, kot tiste, ki so mu zavezani
že nekaj let.

S pomočjo odgovornih za katoliške, pravoslavne in protestantske kongregacije,
skupnosti in samostane, ter na podlagi tega, kar bi brat Roger lahko prispeval
k »velikemu drevesu meniškega življenja«, na katerem je Taizé »preprost
poganjek, ki je bil cepljen«, kot je rad govoril, bodo udeleženci premišljevali o
pomenu redovne poklicanosti v sedanjem času.



V spomin na življenje brata Rogerja bo med 9. in 16. avgustom 2015 več tisoč
mladih med 18. in 35. letom prišlo v Taizé. Skupaj z njimi bomo skušali odkriti
njegovo dediščino in najti nove spodbude za notranje življenje in solidarnost.
Pripravljali se bomo za življenje sledenja Kristusu v duhu blagrov: veselja,
preprostosti in usmiljenja.

Ta teden bo priložnost za:

in za dialog:

Mednarodni simpozij za teologe, mlajše od 40 let: študente teologije,
raziskovalce in aktivne v pastoralnem življenju Cerkve. Protestantski,
pravoslavni in katoliški teologi iz različnih držav bodo prišli v Taizé, da bi
osvetlili različne vidike misli brata Rogerja, ki lahko prispevajo k teološkemu
raziskovanju.

Prijave in dodatne informacije:

www.taize.fr/2015




