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Pogum usmiljenja
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Skozi leto 2015 smo v Taizéju iskali poti za vključevanje v novo
solidarnost; te so danes tako nujne. Povsod po svetu se pojavljajo
nove oblike stisk – migracije, ekološke in socialne – ki so izziv za
verujoče različnih verstev pa tudi za neverujoče.

Oboroženo nasilje povzroča razdejanje v imenu nehumane ideologije.
Če želimo ostati razsodni, moramo nadaljevati »romanje zaupanja«
kot pot za upiranje strahu, ki nastaja zaradi negotovosti. Še bolj nujno
je, da tisti, ki iščejo – ali že živijo – globalizacijo solidarnosti,
podpirajo drug drugega.

Med besnenjem nevihte je hiša, zidana na skali, ostala trdna (Mt 7,24-
25). Svoja življenja želimo graditi na besedah Kristusa, da bo tako
naša skala narejena iz nekaj osnovnih svetopisemskih resničnosti, ki
so dostopne vsem: veselje – preprostost – usmiljenje. Brat Roger je
vse to postavil v srce življenja naše skupnosti v Taizéju; omogočale so
mu, da je nadaljeval tudi v težkih časih. Te resničnosti je vključil v
skupnost, da se je lahko vračal k njim dan za dnem.

Te tri besede nas bodo vodile na našem potovanju skozi naslednja tri
leta. V letu 2016 bomo pričeli z usmiljenjem, v istem duhu kot Leto
usmiljenja, ki ga je oznanil papež Frančišek.

Evangelij nas kliče, da pričujemo o Božjem sočutju. Tukaj je pet
predlogov, ki v nas prebujajo pogum usmiljenja.
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Prvi predlog

Zaupajte sebe Bogu, ki je usmiljenje

Glede na Sveto pismo je Bog usmiljen, z drugimi besedami milostljiv in dober.
Skozi pripovedovanje prilike o očetu in njegovih dveh sinovih (Lk 15) nam Jezus
kaže, da Božja ljubezen ni odvisna od dobrega, kar storimo; dana je brezpogojno.
Oče ljubi sina, ki mu ostaja zvest skozi celo življenje. In že drži razprostrte roke
tistemu, ki ga je zapustil, četudi je še vedno daleč stran.

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. »Bogu ste všečni s tem, ko nosite v sebi
bogopodobnost. Imejte srce, polno milosti in dobrote, če želite biti odeti v
Kristusa.« (Bazilij iz Cezareje, četrto stoletje)

Božja ljubezen ni samo za trenutek ampak za vedno. Z našim sočutjem smo
lahko odsev te ljubezni. Kot kristjani delimo z drugimi verujočimi skrb, da vedno
postavimo usmiljenje in dobroto v center naših življenj .
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Drugi predlog

Odpuščati spet in spet

Božje odpuščanje nikoli ne zataji. Skozi svoje celotno življenje ter tudi na križu
je Kristus odpuščal; nikogar ni obsojal.

Da bi vedeli, kaj nam je bilo odpuščeno, in da bi sami odpuščali – to je ena
izmed najbolj osvobajajočih radosti. To je vir notranjega miru in vest o tem nam
želi Jezus predati.

Cerkev, zbirališče vseh, ki ljubijo Boga, je poklicana, da se po usmiljenju
preoblikuje. »Ko Cerkev posluša, ozdravlja in zbira, postaja to, kar najbolj žari
– občestvo ljubezni, sočutja, varnosti, jasen odsev vstalega Kristusa. Nikoli
oddaljena, nikoli v obrambni drži, osvobojena vseh stisk. Taka Cerkev lahko
ponižno izžareva vero neposredno v naša človeška srca.« (Brat Roger)

Božje sporočilo odpuščanja ne sme biti uporabljeno za opravičevanje zla ali
krivic. Nasprotno, sporočilo je tisto, ki nas osvobodi, da smo sposobni spoznati
svoje napake, kot tudi napake in krivice okoli nas in v svetu. Na nas je, da
naredimo prav, kar se da narediti prav.
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Tretji predlog

Približevati se situaciji stiske; sami ali z drugimi

Ikona milosti prikazuje Kristusa, ki gleda na nas z ljubeznijo in nam pripoveduje
zgodbo o dobrem Samarijanu (Lk 10): mož leži na pol mrtev ob robu ceste, mimo
gresta tako duhovnik kot Levit, k njemu pa pristopi le tujec iz Samarije, ga
oskrbi in ga pripelje v gostišče.

Usmiljenje odpre naša srca za težave drugih, za skrite oblike stisk, za materialno
revščino ter tudi za druge oblike trpljenja: otroka, ki gre skozi težavno obdobje,
družine v stiski, brezdomca, mladostnika, ki ne vidi več smisla življenja,
starejšega osamljenega, pregnanca – kot tudi za tiste, ki nimajo dostopa do
izobrazbe, umetnosti ali kulture.

V revnih je prisoten Kristus in upa na naše sočutje ter nam govori: »Lačen sem
bil in ste mi dali jesti.« (Mt 25) »Iz sočutja Kristus nase prevzema trpljenje
vsakega človeškega bitja. V svoji dobroti skrivnostno deli trpljenje, ki je v
vsakem človeku do konca sveta.« (Maksim Spoznavalec, sedmo stoletje)

Ko smo v preizkušnjah ranjeni, Kristus poskrbi za nas. Njegov pogled
naklonjenosti se razkrije v podobi nekoga, ki nam je blizu, včasih pa tudi skozi
osebo, ki se jo prezira, kot na primer Samarijana v priliki.
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(Lk 10,29-37)
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Četrti predlog

Širjenje usmiljenja na socialne dimenzije življenja

V Božjem srcu vsa človeška bitja predstavljajo eno družino. Tako se usmiljenje
razteza še v širše dimenzije.

Če želimo, da globalna solidarnost postane realnost, moramo ojačati
mednarodne ustanove, ki demokratično postavljajo zakonodajo s ciljem, da bi
zagotovili večjo pravičnost in ohranjanje miru.

Dolg revnih držav je velikokrat povzročen s strani mogočnejših držav in
korporacij , ki izkoriščajo vire revnejših držav. Četudi se nam zdi nemogoče, da
bi kaj spremenili, se moramo zavedati, da je odpustek teh dolgov pot k ponovni
vzpostavitvi pravičnosti. V kontekstu, drugačnem od današnjih dni, nas Sveto
pismo spomni: »Če tvoj brat poleg tebe obuboža in se ne more več vzdrževati,
ga podpiraj , kakor da bi bil tujec ali gostač, da bo mogel živeti poleg tebe!«
(3Mz 25,35)

Po celotnem svetu so ženske, moški in otroci prisiljeni zapuščati svojo
domovino. Njihov beg v njih ustvarja motivacijo, ki je močnejša od vsake ovire.
Bogate države se morajo zavedati, da nosijo del odgovornosti za rane zgodovine,
ki so pripeljale do množičnih migracij , predvsem iz Afrike in Bližnjega Vzhoda.
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Peti predlog

Usmiljenje za vse stvarstvo

V jeziku svojega časa nas Sveto Pismo vabi, da smo sočutni do okolja, da
spoštujemo vsa živa bitja, da ne obdelujemo zemlje brez vsake previdnosti.
Kristjan iz Mezopotamije je zapisal: »Sočutno srce ne more stati pri miru in
gledati še najmanjšega zla ali žalosti v stvarstvu.« (Izak Sirski, sedmo stoletje)

Primarne žrtve ekoloških katastrof so običajno najrevnejši. Učinki klimatskih
sprememb že sedaj silijo mnoge, da zapustijo kraje svojega bivanja.

Zemlja pripada Bogu, ljudje smo jo prejeli kot darilo. Zaupana nam je bila velika
odgovornost: skrbeti za planet, ne pa zapravljati njegovih virov. Zemlja je
omejena in tudi ljudje moramo pristati na svoje omejitve.

Zemlja je naš skupen dom in dandanašnji trpi. V luči okoljskih katastrof,
izumiranju celotnih vrst, ogroženi biotski raznovrstnosti ali masovnemu
izginjanju gozda ni prostora za brezbrižnost.
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Vsak teden, od ene nedelje do druge, potekajo srečanja mladih, ki gredo k izvirom vere,
da poglobijo svoje razumevanje Božje milosti ter da si ogledajo načine kako pričevati
to milost skozi življenja, ki jih živijo.

Teden namenjen mladim med 18. in 35. letom starosti ne glede na to ali so študentje,
mladi zaposleni, prostovoljci ali brezposelni. Z deljenjem podobne življenjske situacije
ali delovne izkušnje se lahko srečajo ter se pogovarjajo o svoji prihodnosti v luči vere.

Brat Alois bo z nekaj brati in 150 mladimi z različnih držav med 28. aprilom in 1. majem
odšel v Bukarešto ter tam praznoval veliko noč skupaj z romunskimi pravoslavnimi
kristjani (v letu 2016 je njihovo praznovanje velike noči en mesec po zahodni veliki
noči).

Romanje sledi obiskom, ki so bili v Istanbulu (2013), Moskvi (2011), Moskvi, Minsku,
Kijevu in Lvivu (2015).

Po Johannesburgu (1995), Nairobiju (2008) in Kigaliju (2012) bo četrto srečanje mladih
odraslih v Afriki potekalo v mestu Cotonou (Benin) med 31. avgustom in 4. septembrom.

Nova stopnja romanja zaupanja na Zemlji bo pripeljala skupaj tisoče mladih iz zahodne
Afrike. V srečanju bodo našli priložnost za podporo drug drugemu v upanju za
prihodnost Afrike.

To srečanje je odprto za sodelujoče tudi iz drugih držav Afrike ali iz drugih delov sveta,
ki želijo odkriti ta del celine.

Srečanje v Cotonouju želi poudariti vitalnost, potencial mlajših generacij v Afriki,
vrednote, ki jih ta zelo mlada celina lahko deli z drugimi.

39. Evropsko srečanje mladih bo potekalo od 28. decembra 2016 do 1. januarja 2017
v Rigi, v Latviji.




