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Meile, mõnedele Taizé vendadest, on suureks rõõmuks peatuda Tallinnas, enne kui alustame 
tagasiteed Prantsusmaale pärast Euroopa noorte kokkutulekut, mis leidis just aset Riias. Samal ajal, 
täna ja homme, peatuvad mõned teised vennad palvetamiseks Leedu linnades Vilniuses ja Kaunases.  
 
Seda sellepärast, et me armastame kolme Balti riiki ja imetleme nende elanike julgust. Me teame, et 
kuigi teie riigid on üksteisest väga erinevad, moodustavad nad ka ühtse terviku. Me ei unusta, et 
iseseisvumise saavutamiseks moodustasite te kord inimketi, mis läbis kolme riiki põhjast lõunasse. 
Me ei unusta ka seda, et teie, eestlased, avasite tee vabadusele laulva revolutsiooni kaudu.  
 
Meie vennaskonnale on igal aastal rõõmuks tervitada Taizes noori Baltikumist, kes tulevad osalema 
rahvusvahelistel kohtumistel; nad toovad teistele noortele helduse ja lahkuse vaimu, mis 
iseloomustab neid rahvaid. Neil päevil oleme väga rõõmsad, et oleme koos noortega igalt poolt 
Euroopast tulnud Läänemere äärde.  
 
Armsad Eesti sõbrad, nagu ma ütlesin ka eelmisel nädalal lätlastele, olete te väike rahvas. Tulles 
palveränduritena teie juurde, tahame väljendada seda, et Euroopa häälte hulgas loeb ka teie hääl 
ning väärib, et seda kuuldakse kogu mandril.  
 
Minevikus olete teadnud, kuidas kannatada ja olete teadnud kuidas armastada. Vanemad inimesed 
teie seast saavad sellest jätkuvalt tunnistust anda. Teie sageli valulik ajalugu on valmistanud teid 
olema lepituse maaks, sillaks erinevate Euroopa osade vahel. Me toetame seda julgust, millega te 
vastate sellele kutsumusele.  
 
Meie Euroopa noorte kokkutulek Riias, meie palverännak Balti riikides, kannab sõnumit Euroopale: 
me valime Euroopa vendluse, mis austab kohalikke iseärasusi, kus iga rahva hääl loeb. Ja me oleme 
pühendunud loomaks sõpruse sidemeid Euroopas ja kaugemalgi Euroopa riikide piiridest.  
 
Meile kristlastele on vendlusel ka teine nimi, see on osadus. Kristus ühendab meid üheks osaduseks 
armulauas, kõikide meie erinevate kristlike kultuuride ja traditsioonidega. Aasta mis algab, on 
Reformatsiooni 500. aastapäev. Reformatsioon andis Kirikule sügava inspiratsiooni, kuid kahjuks tõi 
kaasa ka sügava lõhe.  
 
Noored, kes tulid Riiga – protestandid, õigeusklikud ja katoliiklased, tunnistasid oma kohaloluga oma 
soovi ühtsuse järgi. Neil on õigus: me peame olema koos, nii et evangeeliumi dünaamiline jõud saaks 
ilmsiks. Me tahame olla üks süda ja üks hing. Kui me läheme koos edasi, siis lootus, mis tuleb meile 
Kristuselt, avaldab ennast selgelt.  
 
Ja kui me oleme ühendatud Kristuses, saame olla märgiks rahust selles lõhestatud inimkonnas. Jah, 
seistes silmitsi tänapäeva maailma ebastabiilsusega, peame leidma endid suures vendluses, mis 
ületab piire ja meie vendlus aitab ette valmistada rahu.  
 
Eile, 1. jaanuaril, oli üleilmne rahupäev. See innustab meid palvetama eriti kõigi nende eest, kes 
kogevad vägivada, ebaõiglust või vaesust.  
 
Nagu me loeme evangeeliumist jõuludel, teatasid inglid: Rahu olgu maa peal, inimestest hea meel. 
Igaüks meist saab olla rahutegija, kaugel ja lähedal. Igaüks saab oma igapäevaelus hoiduda 
vägivallast.  
 
Kõikides meie riikides on erinevatest kultuuridest rahvad elanud pikka aega külg külje kõrval. Loogem 
isiklikke kontakte, sildu. Mingem kaugemale eelarvamustest. Isegi väikeste vahenditega, peaaegu 
mitte millegagi, saame alustada. Mingem teiste juurde, suures lihtsuses.  
  
Igaüks meist saab minna ja jagada lootust rahust ühe või enama inimesega: oma lähedastega, 
perega, kes elab ebakindlas olukorras, kellegi kodutuga, hüljatud lapsega, põgenikuga.  
 



Mõnikord saame me kannatusi leevendada. Aga kui me lihtsalt läheme nende juurde, kes on meist 
vaesemad, teeme ka avastuse: nad annavad meile midagi, nad aitavad meil leppida meie endi 
nõrkuste ja haavatavusega, nad õpetavad meile inimliku headuse hindamatut väärtust.  
 
Selle maailma vaesed on mõnikord teadmatult väga lähedal Jeesusele, kes oli vaene vaeste 
hulgas. Kui me avame oma südamed neile, kes on elult haiget saanud, ligineme me Jeesusele. 
Samal ajal me mõistame tema sõnu paremini ja tema valgus saab meis taas süüdatud.  
 
Me täname kolme Balti riiki nende julguse, külalislahkuse ja paljude nende elanike usu eest. Suur 
tänu valguse eest, mida me siin oleme saanud, see juhib meid meie igapäeva elu usalduse 
palverännakul.  
 


