Palvused Taizé lauludega on meditatiivne ja
muusikaline palvestiil, mis on kujunud oikumeenilises Taizé vennaskonnas Prantsusmaal. Seda
iseloomustab lihtne korduv mitmehäälne koorilaul.

Tavaline palvus kestab umbes 45 minutit, mil
peamiselt lauldakse. Vahepeal kuulame Piibli
lugemist ja jääme vaikseks. Vaikushetk kestab 510 minutit; ära siis muretse, kas midagi on katki:
lihtsalt naudi olukorda ja tunneta Jumala ligiolu.

Palvusel osalemiseks ei pea Sa olema „usklik“.
Piisab sellest vähesest uudishimust, mis kutsus
Sind üle ukseläve astuma. Tere tulemast!

Laulud koosnevad tihti ainult ühest lausest ja
neid korratakse nii kaua, et igaüks oskab mõne
aja pärast kaasa laulda. Laulud on enamasti
SATB seades, laulusõnad ja -noodid on igal osalejal käes. Kes tunneb nooti, on kutsutud talle
sobivat häälepartiid laulma. Laulude tekstid on
pärit Piiblist ja vanadelt kirikuisadelt.

Rahune ja jäta argipäeva mured seljataha. Istu
sinna, kuhu Sulle sobib. Altar ja ikoonid sümboliseerivad Jumalat, kelle poole me pöördume.
Soovitav on istuda põrandale altari ette, sest
kõigeväelise Jumala ees oleme väikesed ja
tahame kogeda Tema ligiolu. Küünlad tuletavad
meelde, et meid on kutsutud olema maailma
valgus. Igaüks. Sina ka.
Lapsed tohivad palvuse ajal nii joonistada kui ka
meie keskel vaikselt mängida, sest ka Jeesus
kutsus lapsi enese juurde. Laste liikumisvajadus
on suurem, ära sellepärast häbene ega pahanda.
Meil on hea meel, et Sinu laps osaleb palvusel.

Eestis toimuvad palvused Taizé lauludega ja
üritused Taizé vennaskonna vaimus erinevates
kohtades.
Lisainfot leiad Eesti Taizé Sõprade kodulehelt
www.laudate.ee
Vennaskonna kodulehel on ka eestikeelsed infod.
Vaata www.taize.fr
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