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Keturi pasiūlymai 2018 m.

Neišsenkantis džiaugsmas
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Praėjusiais metais jauna, sunkiai serganti mergina man pasakė: „Aš myliu
gyvenimą“. Esu vis dar stipriai sujaudintas šio jos vidinio džiaugsmo,
kurio nesuvaržė sunki liga. Mane palietė ne tik jos žodžiai, bet ir graži
išraiška veide.

O vaikų džiaugsmas? Neseniai Afrikoje teko sutikti keletą vaikų, kurių
egzistavimas net pabėgėlių stovyklose, kur susitelkę tiek daug žmonių,
patyrusių tragiškas istorijas, tampa gyvybingumo proveržiu. Jų energija
perkeičia tuos sulaužytus gyvenimus, pripildo juos gaivios vilties. Kad
jie žinotų, kaip jie padeda ir mums išsaugoti viltį! Jų gyvenimo
džiaugsmas yra tikras šviesos spindulys.

Norėtume, kad mus įkvėptų tokie pavyzdžiai, kadangi 2018 metais
gilinsimės į džiaugsmo sampratą, vieną iš trijų vertybių – šalia
paprastumo ir gailestingumo. Brolis Roger norėjo, kad jos būtų mūsų
Taizé bendruomenės gyvenimo ašimi.

Kartu su mūsų bendruomenės broliu keliavau į Džubą ir Rumbeką Pietų
Sudane, po to į Sudano sostinę Chartumą, kad geriau suprastume šių
dviejų valstybių situaciją ir galėtume melstis drauge su labiausiai
nukentėjusiais mūsų laikų vyrais ir moterimis.

Lankėmės įvairiose bažnyčiose ir matėme jų mokymo veiklą, solidarumą,
rūpinimąsi ligoniais ir atstumtaisiais. Mus pakvietė į pabėgėlių stovyklą,
kur gyvena daug vaikų, kuriuos tragiškų įvykių metu pametė tėvai.

Man ypač didelį įspūdį paliko moterys. Motinos, dažnai labai jaunos,
labiausiai kenčia nuo smurto. Dauguma jų turėjo skubiai bėgti iš namų.
Vis dėlto, jos nepaliauja tarnauti gyvybei. Nepaprasta jų drąsa ir viltis.
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Šis vizitas mus dar labiau suartino su jaunais pabėgėliais iš Sudano,
kuriuos per pastaruosius dvejus metus priėmėme Taizé.

Prieš tai, drauge su dviem broliais dalyvavome penkias dienas trukusiame
jaunimo susitikime Anaforos bendruomenėje, Egipte, kurią 1999 m. įkūrė
Koptų stačiatikių vyskupas. Mes ten meldėmės, susipažinome vieni su
kitais ir sužinojome apie ilgą bei turtingą Egipto bažnyčios tradiciją.
Šimtas jaunuolių atvyko iš Europos, Šiaurės Amerikos, Etiopijos, Libano,
Alžyro ir Irako; juos priėmė šimtas jaunų koptų iš Kairo, Aleksandrijos
ir Aukštutinio Egipto.

Mūsų dėmesį ypač patraukė Koptų bažnyčios kankinių paveldas ir
vienuolynų tradicija; tai mus skatina ir kviečia rinktis paprastą gyvenimo
būdą. Mano brolius ir mane itin šiltai sutiko Koptų stačiatikių bažnyčios
vadovas popiežius Tawadra II-asis.

Grįžę iš Afrikos sau pasakėme: žmonės negirdi balso tų, kurie patiria
sunkius išmėginimus, nesvarbu, jie arti ar toli nuo mūsų. Tarsi jų
šauksmas kaskart pranyktų tuštumoje. Nepakanka apie tai išgirsti
žiniasklaidos priemonėse. Kaip galime į tai atsiliepti savo gyvenimu?

Šis klausimas paskatino parengti šiuos Pasiūlymus 2018-tiesiems.
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Pirmasis pasiūlymas

Gilyn į džiaugsmo šaltinius

Kodėl kiekvieną šeštadienio vakarą Taizé bažnyčia, apšviesta žvakelių,
kurias visi laiko rankose, atrodo tokia šventiška? Būtent todėl, kad
Kristaus prisikėlimas yra tarsi šviesa krikščionių tikėjimo kelyje. Tai yra
paslaptingas džiaugsmo šaltinis, kurio mūsų protai niekada nepajėgs iki
galo suvokti. Gerdami iš šio šaltinio, mes galime „nešioti savyje
džiaugsmą, nes žinome, kad galiausiai prisikėlimas visa vainikuos“
(Ortodoksų teologas Olivier Clement).

Džiaugsmas nėra nei išpūstas, puikybės jausmas, nei individualistinė
laimė, atskirianti mus nuo kitų. Tai ramus patikinimas, kad gyvenimas
turi prasmę.

Evangelijos džiaugsmas gimsta iš tvirto tikėjimo, kad Dievas mus myli.
Šis džiaugsmas nepanašus į egzaltaciją, kuri skatina mus bėgti nuo mūsų
dienų sunkumų. Priešingai, jis daro mus jautresnius kitų žmonių
nelaimėms.
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Antrasis pasiūlymas

Išgirsti labiausiai pažeidžiamų žmonių šauksmą

Kodėl tiek daug žmonių patiria daugybę išmėginimų: atskirtį, smurtą,
badą, ligas, stichines nelaimes, tačiau jų šauksmą vargu ar kas girdi?

Jiems reikia paramos – pastogės, maisto, švietimo, darbo ir medicinos
priežiūros, tačiau ne mažiau svarbi jiems yra draugystė. Priimti pagalbą
gali būti žeminanti patirtis. Draugystės ryšys paliečia širdis, ir tų, kuriems
reikalinga pagalba, ir tų, kurie parodo solidarumą.

Išgirsti kenčiančio žmogaus šauksmą, žiūrėti tiesiai į akis, klausytis ar
paliesti tuos, kurie vargsta - senolį, ligonį, kalinį, benamį, migrantą... . Šis
asmeninis susitikimas padeda mums atrasti kito asmens orumą ir leidžia
mums gauti kažką iš jų, nes netgi labiausiai nepasiturintys turi, ką duoti.

Argi, kuriant broliškesnę visuomenę, labiausiai pažeidžiamų žmonių
indėlis nėra didžiausias? Jie parodo, kad mes patys esame pažeidžiami ir
tokiu būdu padeda mums tapti žmogiškesniais.
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Trečiasis pasiūlymas

Dalintis sunkumais ir džiaugsmais

Prisikėlęs Jėzus vis dar turėjo vinių paliktas nukryžiavimo žymes
(žr.   Jn  20,24-29). Kryžiaus kančia yra neatsiejama prisikėlimo dalis. Tiems,
kurie seka jo pėdomis, džiaugsmai ir išbandymai gali egzistuoti kartu; jie
susijungia ir virsta gailestingumu.

Vidinis džiaugsmas nemažina solidarumo su kitais, priešingai – stiprina
jį. Jis netgi verčia mus peržengti sienas ir prisijungti prie sunkumus
patiriančių žmonių. Jis palaiko mūsų ryžtą ištikimai vykdyti įsipareigojimą
– dovanoti savo gyvenimą.

Privilegijuotoje aplinkoje, kur žmonės gerai maitinami, išsilavinę, jais
rūpinamasi, džiaugsmas kartais dingsta, tarsi žmonės būtų pavargę ir
prislėgti gyvenimo banalumo.

Paradoksalu, tačiau kartais susitikimas su skurstančiu asmeniu padovanoja
džiaugsmą, galbūt tik džiaugsmo kibirkštį, tačiau tikrą kibirkštį.
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Ketvirtasis pasiūlymas

Tarp krikščionių,
džiaugtis kitiems suteiktomis dovanomis

Dievas atsiuntė Kristų į pasaulį, kad visatą ir visą kūriniją sutelktų į vienį,
kad jame susijungtų viskas. Dievas jį siuntė suvienyti žmoniją į vieną
šeimą: vyrus ir moteris, vaikus ir senolius, skirtingų kraštų, kalbų ir
kultūrų žmones, ir net priešiškas tautas.

Daugelis žmonių ilgisi krikščionių vienybės, kad nesutarimai dėl skirtumų
neužgožtų Kristaus atneštos broliškumo žinios. Ar mūsų, brolių ir seserų,
vienybė galėtų tapti žmonių vienybės ženklu ir pavyzdžiu?
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Nuo vieno sekmadienio iki kito, tarptautiniai jaunuolių susitikimai, skirti gilintis
į  tikėjimo šaltinius, ieškoti būdų išgirsti pažeidžiamiausių visuomenės narių šauksmą
ir atsakyti į jį savo gyvenimais, ieškoti būdų dalintis šalia ir toli esančių žmonių
džiaugsmais ir vargais.

Nuo ketvirtadienio (liepos 5 d.) iki sekmadienio (liepos 8 d.), kelios draugystės dienos
tarp abiejų religijų jaunimo tam, kad galėtume dalintis apie santykį su Dievu, maldos
būdus, ieškoti žodžių, išreiškiančių tai, kas mus vienija ir kas skiria.

Nuo sekmadienio (rugpjūčio 19 d.) iki sekmadienio (rugpjūčio 26 d.): Bendra malda.
Biblijos aptarimas. Vieno iš pasiūlymų 2018-iesiems: „Gilyn į džiaugsmo šaltinius“
aptarimas grupėse. Dirbtuvės ir apvaliojo stalo diskusijos su grupių vadovais iš Europos
ir kitur. Koncertai ir šventės.

Pirmą kartą Taizé susitikimas organizuojamas Ukrainoje. Jis vyks nuo penktadienio
(balandžio 27 d.) iki antradienio (gegužės 1 d.) Lvove ir bus atviras jaunuoliams iš kitų
šalių.

Gegužės 14-19 dienomis, Brolis Alois drauge su keliais broliais vyks į Maskvą ir tuomet
dalyvaus ortodoksų šventėje minint Žengimą į Dangų, kuri vyks Kemerove, Sibire.

Septintasis tarptautinis jaunimo susitikimas Azijoje vyks nuo trečiadienio
(rugpjūčio  8  d.) iki sekmadienio (rugpjūčio 12 d.) Honkonge. Ši pasitikėjimo
piligrimystės stotelė pakvies jaunuolius iš visos Azijos, taip pat ir kitų žemynų; juos
priims skirtingos miesto bažnyčios.

Nuo ketvirtadienio (spalio 25 d.) iki sekmadienio (spalio 28 d.), regioninis susitikimas
vyks Austrijoje, Graco mieste, kuriame susirinks jaunimas iš kelių centrinės Europos
šalių.

41-asis jaunimo Europos susitikimas vyks nuo 2018 m. gruodžio 28 d. Iki 2019 m.
sausio  1   d. Madride, Ispanijoje.




