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Patru propuneri
pentru anul 2018

Bucurie nemărginită
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O tânără care era foarte bolnavă mi-a spus anul trecut: „Iubesc viaţa.” Am
rămas profund mișcat de bucuria interioară care o anima, în ciuda
limitărilor puternice impuse de boala ei. Am fost impresionat nu doar de
cuvintele ei, ci și de expresia frumoasă de pe chipul ei.

Și ce am putea spune despre bucuria copiilor? Recent am văzut în Africa
niște copii a căror prezenţă, chiar și în taberele de refugiaţi, unde se
concentrează atât de multe povești tragice, făcea ca viaţa să înflorească
în continuare. Energia lor transformă o mulţime de vieţi distruse într-o
grădină plină de promisiuni. Dacă ar ști ei cât de mult ne-au ajutat să
rămânem plini de speranţă! Bucuria lor de a fi în viaţă este o rază de
lumină.

Ne-am dori să fim inspiraţi de astfel de exemple pentru că, pe tot
parcursul anului 2018, ne vom concentra asupra unei reflecţii despre
bucurie, una dintre cele teri realităţi – alături de simplitate și milă – pe
care Fratele Roger le-a așezat în centrul vieţii comunităţii noastre din
Taizé.

Împreună cu unul dintre fraţii mei am mers în Juba și Rumbek, în
SUDANUL DE SUD, iar apoi în Khartoum, capitala SUDANULUI, ca să
înţelegem mai bine situaţia acestor două ţări și să ne rugăm alături de
localnici, care sunt dintre cei mai chinuiţi oameni din zilele noastre.

Am vizitat diferite biserici și le-am vazut munca de cateheză, de
solidaritate, de grijă faţă de cei bolnavi și excluși. Am fost primiţi într-o
tabără pentru deportaţi, unde se aflau mulţi copii pierduţi de părinţii lor
în timpul unor evenimente tragice.

Am fost mai ales impresionat de femei. Mamele, deseori foarte tinere,
poartă o mare parte a suferinţelor provocate de violenţă. Multe au fost
nevoite să-și părăsească locuinţele în grabă. Și totuși ele au rămas în
serviciul vieţii. Curajul și speranţa lor sunt excepţionale.
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Acea vizită ne-a apropiat și mai mult de tinerii refugiaţi din Sudan pe
care îi primim deja de doi ani la Taizé

Înainte de aceasta, împreună cu alţi doi fraţi am fost în EGIPT pentru o
întâlnire de cinci zile a tinerilor în Comunitatea Anafora, fondată în 1999
de un episcop ortodox copt. Ne-am petrecut timpul rugându-ne,
cunoscându-ne unii pe alţii și descoperind lunga și bogata tradiţie a
Bisericii egiptene. O sută de tineri au venit din Europa, America de Nord,
Etiopia, Liban, Algeria si Iraq. Ei au fost primiţi de o sută de tineri copţi
din Cairo, Alexandria și Egiptul Superior.

Atenţia ne-a fost atrasă în particular de moștenirea martirilor Bisericii
copte, precum și de rădăcinile sale monastice, care sunt o chemare
constantă către simplitatea vieţii. Fraţii mei și cu mine am fost primiţi
călduros de Papa Teodor al II-lea al Alexandriei, capul Bisericii ortodoxe
copte.

La întoarcerea din Africa ne-am spus că oamenii acordă atât de puţină
atenţie vocii acelora care trec prin încercări atât de tragice – fie că ei sunt
departe de noi, sau aproape. E ca și cum strigătul lor de pierde în vid. Nu
e suficient să îl auzim la știri. Cum îi putem răspunde prin felul nostru
de a fi?

Următoarele propuneri, pentru anul 2018, sunt inspirate de această
întrebare.
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Prima propunere

Să căutam adânc în fântâna bucuriei

Cum se face că, în fiecare duminică seara, biserica de la Taizé, luminată
de micile lumânări pe care toţi le ţin în mână, capătă un aer festiv? Este
pentru că Învierea lui Hristos este ca o lumină aflată în inima credinţei
creștine. Este o sursă misterioasă de bucurie, pe care mintea noastră nu
va fi niciodată capabilă să o înţeleagă pe deplin. Bând din această fântână,
putem „purta bucuria în noi pentru că știm că, în final, Învierea va avea
ultimul cuvânt.” (Olivier Clement, teolog ortodox)

O bucurie care nu este un sentiment îngâmfat, nici o bucurie individuală
care ne-ar îndepărta de ceilalţi, ci siguranţa serenă că viaţa are înţeles.

Bucuria Evangheliei vine de la încrederea că suntem iubiţi de Dumnezeu.
Departe de a fi o stare de exaltare care ne face să fugim de provocările
vieţii, ea ne face mai sensibili faţă de cei care suferă.
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A doua propunere

Să auzim strigătul celor mai vulnerabili

De ce sunt atât de mulţi oameni care trec prin atât de multe încercări –
excludere, violenţă, foamete, boală, dezastre naturale – și totuși vocea lor
e atât de greu de auzit?

Ei au nevoie de ajutor – cu adăpost, mâncare, educaţie, locuri de muncă
și îngrijiri medicale – dar ce e la fel de important pentru ei e prietenia.
Să accepţi ajutorul poate fi umilitor. O relaţie de prietenie atinge inimile,
atât a celor care sunt în nevoi, cât și a celor care arată solidaritate.

Să auzi strigătul celor care au fost răniţi, să te uiţi în ochii lor, să-i asculţi
sau să-i atingi pe cei care suferă, pe un bătrân, pe cineva care este bolnav,
un deţinut, o persoană fără adăpost, un migrant... Această întâlnire
personală ne permite să descoperim demnitatea celuilalt și ne ajută să
primim ceva de la ei, pentru că și cei mai nevoiași au ceva de oferit.

Oare nu aduc cei mai vulnerabili oameni o contribuţie de neînlocuit la
construirea unei societăţi mai fraterne? Ei ne arată propriile noastre
vulnerabilităţi și astfel ne ajută să devenim mai umani.
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A treia propunere

Să împărtășim încercările și bucuriile

După Învierea Sa, Hristos încă purta urmele cuielor crucificării Sale (vezi
Ioan 20:24-29). Învierea cuprinde în ea suferinţa Crucii. Pentru noi, cei
care Îl urmăm, bucuriile și încercările pot coexista; ele se combină și devin
compasiune.

Bucuria interioară nu ne slăbește solidaritatea cu ceilalţi, ci o hrănește.
Ea chiar ne îndeamnă să trecem de graniţe și să fim alături de cei care
trec prin greutăţi. Ne menţine vie în noi perseverenţa de a rămâne
credincioși în angajamentul vieţii noastre.

În cercurile privilegiate, unde oamenii sunt îndestulaţi, educaţi și îngrijiţi,
bucuria uneori lipsește, ca și cum unele persoane ar fi epuizate și
descurajate de banalitatea vieţii lor.

Uneori, paradoxal, întâlnirea cu o persoană nevoiașă transmite bucuria,
poate doar o scânteie de fericire, dar totuși o bucurie autentică.
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A patra propunere

Printre creștini, să ne bucurăm de darurile celorlalți

Dumnezeu L-a trimis pe Iisus în lume ca să adune la un loc întreg
universul, toate creaţiile, să să recapituleze toate lucrurile în El.
Dumnezeu L-a trimis în lume ca să aducă întreaga omenire împreună
într-o singură familie: bărbaţi și femei, copii și bătrâni din toate mediile,
limbile și culturile, chiar și naţiuni adverse.

Mulţi oameni își doresc unirea creștinilor ca ei să nu mai umbrească, prin
divizarea lor, mesajul de prietenie universală adus de Hristos. Oare n-ar
putea unitatea noastră ca fraţi și surori să fie un fel de semn, o anticipare,
a unităţii și păcii dintre oameni.
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De la o duminică la următoarea, întâlniri internaţionale ale tinerilor au loc pentru a merge
la izvoarele credinţei, pentru a căuta noi moduri de a auzi strigătul celor mai vulnerabili
membri ai societăţilor noastre și de a le răspunde prin viaţa noastră, pentru a căuta
moduri de a împărătăși mai bine încercările și bucuriile celor de lângă noi și de departe.

De joi, 5 iulie, până duminică, 8 iulie vor fi câteva zile de prietenie între tinerii ambelor
religii ca să discute despre relaţia cu Dumnezeu, despre felul în care ne rugăm, și ca să
găsească acele cuvinte care exprimă aspectele care ne unesc și cele care ne diferenţiază.

De duminica 19 august până duminică 26 august : Să ne rugăm împreună. Discuţii
despre Biblie. Grupuri de reflecţie în jurul primei propuneri pentru 2018: „Căutaţi adânc
în fântâna bucuriei”. Ateliere și mese rotunde cu lideri din Europa și de pretutindeni.
Concerte și momente de celebrare.

Pentru prima dată, o întâlnire între tineri va fi organizată de Taizé în Ucraina. Ea va
avea loc de vineri, 27 aprilie, până marţi, 1 mai, în Liov, iar la această întâlnire pot
participa și tineri din alte ţări.

Din 14 până în 19 mai, fratele Alois împreună cu câţiva fraţi și tineri vor merge la
Moscova, iar apoi vor participa, alături de locuitorii din Kemerovo, Siberia, la
sărbătoarea Înălţării Domnului.

A șaptea întâlnire a tinerilor din Asia va avea loc de miercuri, 8 august, până duminică,
12 august, în Hong Kong. Această etapă a pelerinajului încrederii pe pământ va aduce
împreună tineri din întreaga Asie, precum și de pe alte continente. Ei vor fi primiţi de
diferite biserici din oraș.

De joi, 25 octombrie, până duminică, 28 octombrie, va avea loc o întâlnire regională în
Austria, la Graz, la care vor participa tineri din mai multe ţări ale Europei Centrale.

A 41-a Întâlnire europeană a tinerilor va avea loc din 28 decembrie 2018 până în
1  ianuarie 2019 în Madrid, Spania.




