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Dincolo de diferenţele culturale care pot crea bariere în-
tre continente, toţi oamenii formează o singură familie1: 
vizita noastră în China ne-a întărit această convingere.

Indiferent de cultura căreia aparţinem, de vârstă sau 
de istorie, cu toţii împărtăşim setea de o viaţă deplină, 
adevărată. 

Biblia vorbeşte adesea de această sete. O înfăţişează ca 
pe o amprentă imprimată în noi de către Dumnezeu ca să 
ne conducă către El2. Vom accepta oare să fi m modelaţi 
de către această sete fără a vrea să o stingem mult prea 
repede?3 Ea poate deveni în noi dragoste arzătoare pentru 
Cel care este întotdeauna mai presus de orice am putea 
înţelege despre El.4

Cu cât Îl căutăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât des-
coperim acest fapt uimitor: Dumnezeu este cel care ne 
caută mai întâi. În cartea proorocului Osea, Dumnezeu 
vorbeşte poporului Său aşa cum un bărbat vorbeşte cu 

1  Suntem o unică familie umană şi locuim cu toţii pe aceeaşi 
planetă; de aceea asumarea responsabilităţii comune 
faţă de creaţie şi mediu este o necesitate imediată.

2 „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-
dimineaţă. Însetat-a de Tine sufl etul meu, suspinat-a după 
Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de 
apă.” (Psalmul 62,1-3). „Sufl etul meu Te-a dorit în vreme de 
noapte, duhul meu năzuieşte spre Tine.” (Isaia 26,9).

3 Am putea fi  tentaţi să ne satisfacem dorinţele într-un mod 
superfi cial. Consumerismul nu este oare un mod de a 
înnăbuşi anumite întrebări pe care ne este frică să ni le 
punem până la capăt?

4 În secolul al patrulea, Sfântul Grigorie de Nazianz cânta în 
vers taina dumnezeirii: „Tu, Cel care eşti mai presus de 
toate, cu ce nume am putea să te chemăm? Ce cântare 
am putea să-Ţi aducem? Nu există cuvinte care să Te 
poată descrie... Dorul întregii făpturi, suspinul tuturor, 
năzuiesc către Tine.” În aceaşi epocă, Sfântul Augustin 
scria: „Prin năzuinţa noastră, Dumnezeu ne face dorul 
să crească. Prin acest dor, ne modelează sufl etul. 
Modelându-l, îi dă putinţa să năzuiască.”
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Scrisoare din 
China

În ajunul întâlnirii europene de la Poznan, 
Polonia (decembrie 2009) şi a întâlnirii de la 
Manila, Insulele Filipine (februarie 2010), ne 
exprimăm recunoştinţa pentru invitaţia pe care 
ne-au făcut-o creştinii din China. Împreună 
cu câţiva fraţi am petrecut trei săptămâni în 
mijlocul lor, unde am fost copleşiţi de ospita-
litatea pe care ne-au oferit-o. După întâlnirile 
foarte diverse pe care le-am avut, ni se pare şi 
mai necesar demersul de a înţelege din interior 
situaţia Bisericii lor şi a ţării lor foarte mari, unde 
trăiesc 56 de grupuri etnice.  
  
La intrarea catedralei catolice din Beijing, creştinii, rând pe 
rând, de dimineaţă până seara, îi întâmpină pe cei care le 
calcă pragul. O bătrână ne-a spus: „După atâţia ani în care 
nu a fost posibil să-ţi trăieşti credinţa pe faţă, uşile biseri-
cilor au început să se deschidă la sfârşitul anilor 70. Acum 
din ce în ce mai mulţi creştini vin să ne vadă. Nu suntem în 
stare să-i întâmpinăm pe toţi aşa cum ne-am dori.” 
Un tânăr ne-a explicat: „Sufl etul chinezului a crezut întot-
deauna în Rai, într-un dincolo. Ultimele decade nu au făcut 
să dispară valorile tradiţionale care sunt atât de preţioase, 
în special căutarea armoniei şi respectul pentru cei în 
vârstă. În ultimii ani, din fericire, situaţia materială s-a 
îmbunătăţit, dar în acelaşi timp mulţi oameni simt un gol 
spiritual şi caută un sens în viaţă. Din ce în ce mai mulţi 
tineri se orientează către religie, în special în oraşele mari.” 
Biserica în China e înca „mică” şi în cele mai multe cazuri 
supravieţuieşte cu resurse foarte limitate. Şi totuşi, ce 
credinţă vie au creştinii de acolo! Le admirăm perseverenţa 
şi angajamentul, fi delitatea. Ne este clar că Dumnezeu 
lucrează. Am întâlnit credincioşi care, deşi au o situaţie 
umilă, contribuie la construirea viitorului ţării lor. În provincia 
Sichuan, de exemplu, după cutremurul devastator din 2008, 
unii au mers să ofere ajutor victimelor; sunt înca acolo, iar 
efortul lor este foarte apreciat de către populaţie.   
Câţiva oameni ne-au povestit despre suferinţele pe care 
părinţii şi bunicii lor le-au îndurat pentru credinţă. Toţi cei pe 
care i-am întâlnit s-au bucurat să afl e că există credincioşi 
în alte locuri din lume care se simt apropiaţi de ei. Într-o 
mare biserică protestantă, când le-am spus că la Taizé tineri 
de pe toate continentele se roagă în fi ecare vineri pentru 
creştinii din China, toată lumea a început să aplaude.   
Rănile lăsate de diviziunile dintre biserici în isoria recentă 
sunt foarte dureroase. Convinşi că a venit vremea să treacă 
dincolo de ele, există creştini care, acum, caută împăcarea. 
Este esenţial ca ea să înceapă în inimile credincioşilor. A se 
întoarce către Dumnezeu în rugăciune comună ar putea fi  o 
cale de a arăta că unitatea e posibilă. 
În China din ce în ce mai mulţi creştini devin conştienţi de 
puctele de convergenţă între Evanghelie şi moştenirea lăsată 
de înţelepciunea milenară. De-a lungul Asiei există oameni 
care încearcă să trăiască Evanghelia în dialog cu diferitele 
culturi şi religii, mai ales dând o atenţie deosebită celor săraci. 
Ar putea oare şi creştinii de pe alte continente să se lase 
inspiraţi într-o mai mare măsură de această atitudine?  
Ca un semn de prietenie şi recunoştinţă pentru creştinii din 
China, în 2009 comunitatea de la Taizé, prin „Operaţiunea 
Speranţa”, a tipărit un milion de Biblii şi le-a împărţit în toate 
regiunile ţării. 
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femeia iubită: „iată, Eu o voi atrage şi o voi duce în pustiu 
şi voi vorbi inimii ei.” Apoi continuă: „Şi te voi logodi cu 
Mine pe vecie… întru bunătate şi dragoste.”5

În Iisus, această dorinţă de comuniune a lui Dumne-
zeu cu omul devine o realitate în carne şi oase.6 Hristos 
a vrut să rămână aproape de noi pentru totdeauna şi a 
plătit pentru acest lucru: prin moartea Sa pe cruce, S-a 
coborât în locul cel mai de dedesubt, până la punctul de 
a deveni dreptul osândit fără motiv. Acum, înviat din 
morţi, ne trimite Duhul Sfânt, o prezenţă nevăzută care 
ne conduce către plinătatea lui Dumnezeu. 

S Ă  F A C E M  O  S E L E C Ţ I E 
A  D O R I N Ţ E L O R  N O A S T R E

Inima omului se revarsă de atâtea dorinţe şi aspiraţii: 
vrem atât de multe lucruri, care câteodată se şi contrazic 
unele pe altele. Dar şi ştim că nu putem să le avem pe 
toate. Departe de a ne face să ne scufundăm într-o resem-
nare tristă, conştientizarea acestui lucru ne poate elibera 
şi ajuta să trăim nestingheriţi.7

Da, este important să facem o selecţie a dorinţelor 
noastre. Nu sunt toate rele, dar nici nu sunt toate bune. 
Cu răbdare, trebuie să învăţăm cărora să le dăm priorita-
te şi pe care să le lăsăm deoparte.  

A decide care aspiraţii sunt prioritare, a fi  atenţi la ceea 
ce găsim în adâncul nostru, e deja o manieră de a-L as-
culta pe Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbeşte şi prin do-
rinţele noastre. Nouă ne rămâne să discernem vocea Sa 
între atât de multe voci lăuntrice.8

S Ă  T R E Z I M  Î N  N O I 
D O R U L  D E  D U M N E Z E U

Să-i dăm voie să se trezească celei mai adânci năzuinţe a 
noastre: dorului de Dumnezeu. 

Este foarte adevărat că uimirea şi dorul sunt greu de 
întreţinut, într-atât societatea în care trăim dă valoare efi -
cienţei şi rapidităţii. Totuşi, tocmai în timpul perioadelor 
de linişte, când nimic nu pare a se întâmpla, Duhul Sfânt 
lucrează în noi, iar noi nici măcar nu ştim cum.   

5 Osea 2,16;21.
6 Într-o zi Iisus îi cere unei femei, lângă o fântână: „Dă-Mi 

să beau.” (Ioan 4,7). Restul povestirii arată că, de fapt, 
setea Lui era să transmită darul lui Dumnezeu. Pe cruce 
urma să spună din nou „Mi-e sete.” (Ioan 19,28). Privind 
în context, nu e această sete expresia ultimă al dorinţei 
lui Iisus de a dărui viaţă şi, în acest fel, de a transmite 
darul lui Dumnezeu?

7 Nu e oare esenţial să învăţăm să facem faţă caracterului 
neprevăzut şi nedesăvârşit specifi c vieţii? Cel mai 
adesea, societăţile prospere încearcă să ascundă 
această realitate. Preocuparea principală devine atunci 
camufl area propriei vulnerabilităţi, uitând că fi surile 
lăuntrice, suferinţa şi moartea fac parte din viaţă. 

8 „Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel ce m-a înţelepţit; la aceasta 
şi noaptea mă îndeamnă inima mea.” (Psalmul 15,7).

A şti să aştepţi... A fi  prezent, pur şi simplu, fără a 
urmări nimic altceva. A îngenunchia, a recunoaşte că 
Dumnezeu e prezent. A-ţi deschide braţele într-un gest 
de întâmpinare. A tăcea e deja un mod de a-ţi exprima 
deschiderea către Dumnezeu.  

De secole întregi, gesturile de închinare şi meditaţie 
fac parte din cultura asiatică. Ar putea oare creştinii afec-
taţi de secularizare să găsească în acestea o încurajare care 
să le împrospăteze rugăciunea? În liturghii, în adunări, 
regăsirea interioară poate fi  combinată cu dimensiunea 
comunitară şi festivă. 

S Ă  Î M P Ă R T Ă Ş I M  C E E A  C E  A V E M

A ne lăsa modelaţi de către setea de Dumnezeu nu în-
seamnă să ne rupem de poblemele lumii care ne încon-
joară. Dimpotrivă, această sete ne determină să facem tot 
ceea ce putem pentru ca alţii să se bucure de creaţie şi să 
găsească bucuria de a trăi.9

A face o selecţie a dorinţelor, a accepta că nu putem 
avea totul, ne determină să nu acaparăm bogăţia pentru 
noi înşine.10  Deja în secolul al patrulea, Sfântul Ambro-
zie spunea: „Nu din ale tale dai săracilor, ci pur şi simplu 
le dai înapoi ceea ce le aparţine.”   

A învăţa să nu posedăm totul ne păzeşte de izolare. 
Bunăstarea materială este adesea însoţită de o închidere 
în sine care duce la pierderea comunicării autentice. Nu e 
nevoie de mare lucru pentru ca lucrurile să fi e altfel.11

Multe iniţiative ne sunt la îndemână: dezvoltarea reţe-
lelor de într-ajutorare; susţinerea economiei solidare; în-
tâmpinarea imigranţilor; a călători pentru a înţelege din 
interior alte culturi şi alte situaţii pe care oamenii le tră-
iesc; promovarea înfrăţirii oraşelor, satelor sau parohiilor 
pentru-i a ajuta pe cei care sunt lipsiţi de cele necesare; 
utilizarea noilor tehnologii pentru a crea legături de într-
ajutorare...  

Trebuie să fi m atenţi să nu ne lăsăm copleşiţi de o vizi-
une pesimistă a viitorului, să nu ne concentrăm doar pe 

9 Credinţa nu se preocupă doar de ceea ce se întâmplă între 
zidurile bisericii. Nimic din ceea ce afectează calitatea 
vieţii nu ne poate lăsa indiferenţi. Cercetarea ştiinţifi că, 
expresia artistică, angajamentele sociale, politice sau 
sindicale pot fi  o modalitate de a-L sluji pe Dumnezeu. 
A studia sau a-i învăţa pe alţii, a-şi trata subalternii cu 
omenie, a se dedica familiei, a-şi extinde relaţiile de 
prietenie, toate acestea pot fi  căi de a pregăti venirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu.

10 O reformă a sistemului economic şi fi nanciar mondial nu 
este posibilă fără o schimbare în inimile oamenilor: Cum 
ar putea să fi e pusă temelia unui sistem mai echitabil 
atât timp cât unii vor continua să dorească să se 
îmbogăţească pe spinarea altora? 

11 Când comunitatea noastră pregăteşte întâlnirile pentru 
tineri în mari oraşe de pe diferite continente, ca şi etape 
ale pelerinajului de încredere pe pământ, invităm mii de 
familii să găzduiasă în casele lor unul sau câţiva tineri 
pe care nu-i cunosc şi a căror limbă poate că nici nu o 
vorbesc. Şi ne dăm seama de cât de puţin este nevoie 
pentru ca să iasă la iveală bunătatea care se găseşte în 
inima fi ecărui om. 



veştile rele. Războiul nu e inevitabil.12 Respectul 
faţă de ceilaţi e o binecuvântare nepreţuită în 
procesul de pace. Graniţele ţărilor celor mai bo-
gate trebuie să se deschidă şi mai mult. O lume 
mai dreaptă e posibilă.13

Nu lipsesc analizele şi iniţiativele de a promova 
pacea şi dreptatea. Ceea ce lipseşte este motivaţia 
de a depăşi bunele intenţii şi de a trece la fapte. 

Evanghelia ne cheamă la simplitate. A alege sim-
plitatea ne deschide inimile şi către puterea de a dă-
rui şi către bucuria care vine de la Dumnezeu.

S Ă  N E  A D Â N C I M 
Î N C R E D E R E A  Î N  D U M N E Z E U

În timp ce credinţa pare a dispărea în mare parte 
din societatea contemporană, o năzuinţă spiritu-
ală renaşte. Ne rămâne să descoperim cuvintele 
potrivite, simple, pentru a face accesibilă celorlaţi 
credinţa care ne dă viaţă.

Multor oameni nu le vine să creadă că Dum-
nezeu îi iubeşte personal. Pentru unii, încrederea 
în Dumnezeu a devenit imposibilă din cauza prea 
multor încercări.14 Cum putem să le explicăm mai 
clar că Dumnezeu ia în serios îndoiala şi revolta 
împotriva a ceea ce e absurd?15  Iisus Însuşi a trăit 

12 În ciuda îndoielilor şi chiar a eşecurilor, începutul secolului 
21 este marcat de o continuă afi rmare a unei conştiinţe 
internaţionale şi de căutarea unei sistematizări a relaţiilor 
dintre popoare: mobilizarea opiniei publice, încercarea de 
a da un răspuns comun provocărilor actuale (climă, mediu, 
sănătate, economie)... O interdependenţă mai mare între 
naţiuni poate provoca temeri sau crispări identitare. Însă 
nu ar putea ea să devină şi o garanţie a păcii?

13 Sunt încă 9 milioane de copii sub 5 ani care mor în fi ecare 
an, iar 29% din copiii care supravieţuiesc în ţările 
subdezvoltate sunt victime ale malnutriţiei. Acest lucru 
este inacceptabil. În acelaşi timp, trebuie subliniat că, 
mulţumită Convenţiei Drepturilor Copilului, aprobată 
în unanimitate de Adunarea Generală a ONU în 1989, 
modul de a trata copiii s-a transformat: printr-un efort 
internaţional comun, mortalitatea şi malnutriţia s-au 
redus cu aproape 30% în ultimii 20 de ani.

14 Acest lucru nu este valabil pentru toţi cei care trec prin mari 
încercări. Mă gândesc la un tânăr pe care îl întâlnesc 
uneori la Taizé. Suferă de o boală incurabilă care se 
agravează. Trăieşte o durere cumplită. Posibilităţile de 
a avea o viaţă împlinită dispar una câte una. Şi totuşi, 
privirea din ochii lui şi întreaga sa atitudine rămân 
surprinzător de deschise. Într-o zi mi-a spus: „Acum ştiu ce 
înseamnă a avea încredere. Înainte nu aveam nevoie de 
acest lucru, dar acum am.” Şi, într-o scrisoare către mine, 
a adăugat: „Nu trebuie să las boala să-mi acapareze toată 
atenţia.” Mi-am spus atunci mie însumi: dacă ar şti acest 
tânăr cât elan îmi dau cuvintele sale şi cât de mult îi ajută 
pe ceilalţi prin atitudinea sa. Oferă o sclipire, fi ravă dar cât 
se poate de reală, a tainei Învierii. 

15 Între cărţile care constituie Biblia şi chiar între textele 
sacre ale altor religii, poate nu există nici una care să 
exprime cu atât de mare vehemenţă revolta unui drept 
care suferă mai clar decât Cartea lui Iov. Iov denunţă 
absurditatea unei vieţi de suferinţă şi se plânge de lumea 
în care ar fi  fost mai bine să nu se fi  născut. Dar chiar în 
încrâncenarea revoltei sale, el vorbeşte cu Dumnezeu. 
Nu primeşte răspuns la toate întrebările sale, dar îşi 
găseşte pacea într-o întâlnire directă cu Dumnezeu.

durerea celor care suferă, strigând de pe cruce: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce   M-ai 
părăsit?”16  

Mulţi copii cresc fără ca nimeni să le spună că 
Dumnezeu îi iubeşte. Se vor găsi tineri care să 
însoţească pe unul sau pe mai mulţi dintre ei pe 
drumul credinţei?

Odată intraţi în viaţa adultă, unii îşi pierd 
ataşamentul faţă de comunitatea creştină. Ade-
sea lucrul acesta nu e o decizie conştientă, ci o 
înlănţuire de întâmplări care aruncă credinţa 
pe ultimul rând de pe lista priorităţilor noastre. 
Cum ar putea prietenii să se ajute unul pe altul 
să-şi reîmprospăteze apartenenţa la comunitatea 
credincioşilor?   

Uneori o prăpastie se deschide între cunoştin-
ţele pe care le avem despre credinţă şi cele pe 
care le acumulăm în alte domenii. O credinţă 
care rămâne la nivelul expresiilor învăţate în 
copilărie va face faţă cu mare difi cultate între-
bărilor vârstei adulte. Aprofundarea credinţei cu 
fi ecare etapă a vieţii noastre poate fi  un izvor de 
bucurie, de fericire.17

S Ă  N E  R E Î M P R O S P Ă T Ă M 
C U R A J U L

Dumnezeu ne cheamă să transformăm lumea cu 
ambiţie dar, în acealşi timp, cu o mare smerenie! 

Cei mai în vârstă îi pot încuraja pe cei tineri. 
Tinerele generaţii nu sunt mai puţin capabile 
decât cele care le-au precedat. 

Această transformare trebuie să înceapă cu 
noi înşine: trebuie să-I dăm voie lui Hristos Cel 
Înviat să ne rezidească inimile, să dăm voie Du-
hului Sfânt să ne mâne la adânc pentru a putea 
merge spre viitor cu curaj.

Să ne bucurăm de setea pe care Dumnezeu a 
pus-o în noi. Ea ne dă elan, ea este ceea ce îm-
prospătează întreaga noastră viaţă.  „...cel însetat 
să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii.”18

16 Marcu 15,34.
17 Posibilităţi există: grupuri de studiu ale Bibliei, scurte 

lecturi biblice zilnice, o perioadă de retragere în tăcere, 
cateheze în parohii, studii organizate în colaborare cu 
facultăţi de teologie sau alte instituţii ale Bisericii, cursuri 
pe internet...

18 Apocalipsa 22,17.

Î N S E T E A ZĂ  D E  D O M N U L S U F L E T U L M E U .
( P S A L M U L  6 2 )



C E  F A C I 
T U  C U  L I B E R TAT E A  TA ?

În Europa, ca şi în alte părţi ale lumii, 
această întrebare se pune cu din ce în 
ce mai multă putere.

Acum douăzeci de ani, chiar înain-
te de marile schimbări din Europa, am 
reuşit să trecem peste multe obstacole şi 
să pregătim două întâlniri ale tinerilor 
în Europa Centrală:

- o întâlnire între est şi vest în Pécs, 
Ungaria. În timp ce tinerii se adunau, 
„cortina de fi er” a Europei a fost des-
chisă între Ungaria şi Austria. 

- o întâlnire europeană în Wroclaw, 
Polonia. În timpul pregătirii acestei 
întâlniri, zidul Berlinului a căzut, ceea 
ce a permis unor 50000 de tineri de 
pe continentul întreg să se întâlnească 
pentru prima dată în libertate. 

În Wroclaw, fratele Roger le-a spus 
participanţilor: „Anul acesta câteva po-
poare au fost martorele căderii cortine-
lor de fi er şi, în acelaşi timp, ziduri ale 
fricii şi umilinţei s-au dărâmat. La fel, 
în ultimele săptămâni, mulţi oameni s-
au rugat zi şi noapte pentru libertatea 
popoarelor.”   

Douăzeci de ani mai târziu, în 
2009, trei întâlniri au reunit tinerii: în 
mai la Vilnius (Lituania), în octombrie 
la Pécs (Ungaria) şi la sfârşitul lui de-
cembrie la Poznan (Polonia), în cadrul 
întâlnirii europene.

Cu această ocazie, am vrea să ne în-
trebăm: astăzi, în Europa, ca şi pe alte 
continente, medităm sufi cient la ce în-
seamnă libertatea? Fiecare tânăr se poa-
te întreba: Ce fac cu libertatea mea?  
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L A SĂ - T E  H RĂN I T  D E  C U V Â N T U L  L U I  D U M N E Z E U 
Ş I  D E  R U GĂC I U N E A  C O M U NĂ

În China am întâlnit grupuri de creştini foarte conştienţi de comoara pe care o repre-
zintă Biblia.1 Unii ar vrea să o citească şi mai mult, dar lectura Bibliei nu e întotdeau-
na uşoară. Împreună cu ei, ne-am reamintit aceste două căi de acces:

- Esenţa Bibliei este dragostea lui Dumnezeu. Între Dumnezeu şi omenire, totul 
începe cu prospeţimea primei dragoste; apoi vin obstacolele şi chiar infi delitatea. Dar 
Dumnezeu nu oboseşte a iubi; El continuă să-i caute fără încetare pe oameni. Biblia 
este povestea credincioşiei lui Dumnezeu.

- Dumnezeu ni se dăruieşte prin Hristos: El este Cuvântul lui Dumnezeu. Când 
citim Biblia ne întâlnim cu El, cu Hristos, Îi auzim vocea, intrăm într-o relaţie per-
sonală cu El.2

Uneori când citim nu reţinem decât un singur cuvânt. Important este să-l punem 
în practică. Astfel ajungem să-l înţelegem din ce în ce mai bine. 

În China ne-am rugat cu creştini care cântau cântecele din Taizé în limba lor. Unii 
ne-au întrebat cum să organizeze o rugăciune comună. Am discutat căteva detalii 
practice cu ei, împărtăşindu-le din lunga experienţă a comunităţii noastre. Aceste 
rugăciuni trebuie să fi e, bineînţeles, în armonie cu particularităţile fi ecărei Biserici 
locale:  

•  Faceţi primitor locul de desfăşurare, astfel încât să se creeze un duh de rugăciune.   
•  Urmaţi un ritm armonios al rugăciunii: cîntece, un psalm, o lectură biblică, un 

cântec, linişte (între 8 şi 10 minute), Tatăl Nostru, rugăciunea fi nală, cântece.
•  În timpul rugăciunii citiţi un text biblic care e uşor de înţeles, lăsând textele mai 

difi cile pentru cateheză.
•  Cântaţi în mod repetat o frază din Scriptură. O frază cântată se învaţă mai uşor 

pe de rost şi astfel ne poate însoţi ziua întreagă şi uneori chiar noaptea. 
•  Folosiţi simboluri simple: vineri seara, de exemplu, puneţi în mijlocul încăperii, 

culcată pe jos, o icoană a răstignirii. Toţi participanţii se pot apropia şi pune frunţile 
pe cruce, exprimând în acest fel faptul că Îi încredinţează lui Hristos propriile poveri 
şi toată suferinţa lumii. Sâmbătă seara, citiţi Evanghelia Învierii în timp ce copiii 
aprind lumânările pe care fi ecare le-a primit la început, transmiţând tuturor lumina 
pascală.

1 În toată lumea se întâlnesc foarte multe exemple care arată cât de iubită e Biblia, 
cât de mult a modelat străfundurile fi inţei umane şi cât de departe ne poate 
purta această iubire. În Letonia, în 1940, un preot numit Victor  a fost arestat 
pentru că avea o Biblie cu el. Agenţii regimului au aruncat Biblia pe jos şi i-au 
ordonat preotului să calce pe ea. El a îngenunchiat şi a sărutat cartea. A fost apoi 
condamnat la 10 ani de muncă silnică în Siberia.

2 Vorbind despre Scriptură, un episcop din Insulele Filipine a spus: „Dumnezeu 
vorbeşte, dar Dumnezeu şi ascultă, mai ales pe văduve, pe orfani, pe cei 
prigoniţi, pe săracii pe care nu-i aude nimeni. Astfel, ca să înţelegem Cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să învăţăm să ascultăm aşa cum Dumnezeu o face.” 

Câ ţ iva paş i 
în pelerinajul 
de încredere pe pământ
din 2010

Fratele Alois va merge, împreună cu alţi 
fraţi...
... în Portugalia: 
întâlnire la Porto, 13-16 februarie
... în Bosnia: Sarajevo, 3-5 septembrie
... în Norvegia: 
Oslo şi Trondheim, 17-19 septembrie 

Întâlnirile internaţionale ale tinerilor
A cincea întâlnire asiatică va avea loc
la Manila, în Insulele Filipine, 
între 3 şi 7 februarie 2010 

La întâlnirea din Poznan se va anunţa 
locul de desfăşurare a...
...celei de-a doua întâlniri internaţionale 
în America latină, 
între 8 şi 12 decembrie 2010
...celei de-a 33-a întâlniri europene, 
între 28 decembrie 2010 şi 1 ianuarie 2011

Mesaje primite pentru întâlnirea din 
Poznan: A se vedea http://www.taize.fr


