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Τέσσερις προτάσεις
για το έτος 2017

Μαζί,
ανοίγοντας δρόµους ελπίδας



2

Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2016, µια ευκαιρία, στο πλαίσιο του προσκυνήµατος
εµπιστοσύνης, έφερε κοντά 7500 νέους Αφρικανούς στο Κοτονού, Μπενίν.1 Το
θέµα αυτής της συνάντησης θα συνεχίζει να µας εµπνέει κατά τη διάρκεια του
2017: µαζί – όχι µόνοι, αλλά υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο – µπορούµε να
ανοίξουµε νέους δρόµους ελπίδας – στους εαυτούς µας, γύρω µας και στην
ανθρωπότητα.

Μια από τις ερωτήσεις στο Κοτονού ήταν η εξής: Για να αναπτύξουµε την ελπίδα
µας, πώς µπορούµε να αφήσουµε πίσω µια παθητική συµπεριφορά, που µας αρκεί
να περιµένουµε για αλλαγές από έξω; Ποιες µορφές δέσµευσης είναι εφικτές για
τον καθένα µας;

Είναι αναγκαίο όσοι προέρχονται από άλλες ηπείρους να ακούσουν τους πολλούς
Αφρικανούς που επιδιώκουν µεγαλύτερη δικαιοσύνη στις πολιτικές και
οικονοµικές σχέσεις: αυτή είναι µια από τις προϋποθέσεις, για να οραµατίζονται
µια ρεαλιστική οικοδόµηση του µέλλοντος στη χώρα τους.

Στην Αφρική, ολοένα και περισσότεροι νέοι, για να ετοιµάσουν το µέλλον τους,
θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν την τεράστια δηµιουργικότητα που τους
χαρακτηρίζει. Θα µπορούν να αφυπνίζουν το κουράγιο των νέων ανθρώπων σε
άλλα µέρη του κόσµου, που βιώνουν παρόµοιες καταστάσεις.

Με στόχο να συνεχιστεί ο προβληµατισµός της συνάντησης του Κοτονού, στο
Ταιζέ και αλλού, ιδού τέσσερις προτάσεις, οι οποίες θα µας οδηγήσουν να
ανοίξουµε δρόµους ελπίδας.

Θα προσπαθήσουµε να βρούµε τρόπους για να πραγµατοποιήσουµε αυτές τις
προτάσεις µε απλότητα, µια από τις τρεις πραγµατικότητες – µαζί µε τη χαρά
και το έλεος – τις οποίες ο αδελφός Ροζέ ήθελε να θέσει στη καρδιά της ζωής της
Κοινότητας του Ταιζέ.

1 Μετά το Γιοχάνεσµπουργκ (1995), Ναϊρόµπι (2008) και το Κιγκάλι (2012), αυτή η τέταρτη
φάση του αφρικανικού προσκυνήµατος εµπιστοσύνης πάνω στη γη οργανώθηκε στο
Κοτονού, Μπενίν, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεµβρίου µετά από πρόσκληση της
Καθολικής Εκκλησίας και της εκκλησίας των Μεθοδιστών της χώρας. Πέρα από τους
εντοπίους από το Μπενίν, οι 7500 νέοι προέρχονταν κυρίως από το Τόγκο (800), Νιγηρία
(550), Γκάνα (100), Μπουργκίνα Φάσο (160) και Ακτή Ελεφαντοστού (50). Συνολικά είκοσι
αφρικανικές χώρες ήταν παρούσες και επίσης εξήντα Ευρωπαίοι από δεκαπέντε
διαφορετικές χώρες. Τα Γαλλικά, Αγγλικά και Φον χρησιµοποιούνταν κατά τα εργαστήρια
και τις συζητήσεις και στη θεία λειτουργία υπήρχαν επίσης ύµνοι στα Γιουρουντα και
Μίνα.
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Πρώτη πρόταση:

Κρατηθείτε γερά στην ελπίδα:
είναι πηγή δηµιουργίας

Μέσα στην αστάθεια του σηµερινού κόσµου, ανησυχούµε για τη βία, τον πόνο
και την αδικία. Όλη η δηµιουργία στενάζει, σαν να περνάει τους πόνους της
γέννας ενός παιδιού. Το άγιο Πνεύµα επίσης στενάζει, αλλά παραµένει το
στήριγµα της ελπίδας µας (βλ. Ρωµ. 8,22,26). Άρα τι µπορούµε να κάνουµε;

Η πίστη είναι µία απλή εµπιστοσύνη στον Θεό. ∆εν µας προσφέρει έτοιµες
απαντήσεις, αλλά µας δίνει τη δυνατότητα να µην παραλύουµε από τον φόβο
ή την απογοήτευση. Μας δεσµεύει, µας θέτει σε κίνηση. Με την πίστη
αντιλαµβανόµαστε ότι το Ευαγγέλιο ανοίγει έναν ορίζοντα ελπίδας πέρα από
κάθε ελπίδα.

Αυτή η ελπίδα δεν είναι µια εύκολη αισιοδοξία που κλείνει τα µάτια της στην
ελπίδα, αλλά µια άγκυρα ριγµένη στον Θεό. Είναι δηµιουργική. Σηµάδια έχουν
ήδη βρεθεί στα πιο ανέλπιστα µέρη της γης.
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∆εύτερη Πρόταση:

Ας απλοποιήσουµε τη ζωή µας
ώστε να τη µοιραζόµαστε

Το κυνήγι του χρήµατος, της επιτυχίας, η απληστία οδηγούν σε αδικίες αλλά
και σε απογοητεύσεις. Το πνεύµα της προσφοράς, όπως, µας καλεί το
Ευαγγέλιο: εδώ ευρίσκεται ένας δρόµος ελπίδας που µπορεί να ανοίξει σήµερα.

Η επιλογή µιας ζωής απλότητας είναι πηγή ελευθερίας και χαράς. Με αυτόν
τον τρόπο η ύπαρξη ανακουφίζεται.

Απλότητα σηµαίνει καθαρότητα καρδιάς. Χωρίς να είναι αφελής, αρνείται
τη δυσπιστία. Είναι το αντίθετο της διπροσωπίας. Αυτό µας δίνει τη
δυνατότητα να αναπτύξουµε τον διάλογο, χωρίς φόβο, µε όποιον συναντούµε.
Η ζωή του Ιησού δίνει το παράδειγµα.
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Τρίτη Πρόταση:

Ας είµαστε µαζί, ώστε να αποκαλυφθεί
ο δυναµισµός του Ευαγγελίου

Η Αγία Γραφή αφηγείται µε ποιον τρόπο δύο άνδρες, ο Πέτρος και Κορνήλιος,
που ήταν τελείως αντίθετοι, µόνον όταν συναντήθηκαν, ανακάλυψαν µια
αλήθεια προηγουµένως άγνωστη και στους δύο. Έπρεπε να συναντηθούν για
να καταλάβουν ότι το Άγιο Πνεύµα ρίχνει κάθε τοίχος και ενώνει αυτούς που
θεωρούνταν µεταξύ τους άγνωστοι. Η δυναµική του Ευαγγελίου
αποκαλύπτεται µόνο στη συνάντηση. (∆ιάβασε τα κεφάλαια 10 και 11 των
Πράξεων των Αποστόλων.)

Όταν οι Χριστιανοί είναι χωρισµένοι, µεταξύ οµολογιών ή εντός της ίδιας
Εκκλησίας, το µήνυµα του Ευαγγελίου είναι δυσδιάκριτο. Θα είµαστε σε θέση
να περπατήσουµε µαζί χωρίς να αφήνουµε να µας χωρίζουν οι διαφορές µας;
Αν εµείς, ως χριστιανοί, γνωρίζαµε πώς να δείξουµε ότι η ενότητα είναι δυνατή
µέσα στην ποικιλία µας, θα βοηθήσουµε όλη την ανθρωπότητα να είναι µια
ενωµένη οικογένεια.
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Τέταρτη Πρόταση:

Ας µεριµνήσουµε να αναπτυχθεί η φιλία,
ώστε να προετοιµαστεί η ειρήνη
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Συµβάλλοντας στην ειρήνη και στη διεθνή δικαιοσύνη: ιδού ακόµη ένα
µονοπάτι ειρήνης που σήµερα µπορούµε να ανοίξουµε.

Η ειρήνη πάνω στη γη ξεκινά µέσα την καρδιά καθενός. Πρώτα απ όλα η
καρδιά µας πρέπει να αλλάξει, και η αλλαγή αυτή συνεπάγεται µια πολύ απλή
µεταστροφή: να αφήσουµε το Πνεύµα του Θεού να κατοικήσει µέσα µας, να
υποδεχτούµε µια ειρήνη που θα εξαπλωθεί έξω και θα επικοινωνήσει από τον
έναν στον άλλο. «Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες γύρω σου θα
σωθούν.» (Άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ, Ρώσος µοναχός, 1759-1833).
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Προς την Ενότητα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου

Καθώς καταφθάνουν οι πρόσφυγες,
ας προσπεράσουµε τον φόβο!

Η Συνάντηση στη Ρίγα που οργανώθηκε από την Κοινότητα του Ταιζέ στα τέλη
∆εκεµβρίου 2016 και συγκέντρωσε νέους από όλη την Ευρώπη.1 Προερχόµενοι
τόσο από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από χώρες µη µέλη είχαν
την εµπειρία της αδελφοσύνης που είναι ικανή να ενώνει ανθρώπους από όλη
την ήπειρο.

Αυτή η βόρεια συνάντηση επίσης έδωσε σε νέους από άλλες περιοχές τη
δυνατότητα να ανακαλύψουν το Βαλτικό πρόσωπο της Ευρώπης, µία πτυχή της
όµορφης πολυµορφίας των λαών, που ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, τις
παραδόσεις του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Ένα µέλλον ειρήνης απαιτεί οι Ευρωπαίοι να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να
επιτρέψουν να αναπτυχθεί µία αλληλεγγύη µεταξύ όλων των χωρών που
απαρτίζουν την ήπειρο. Ο πολλαπλασιασµός των επαφών, των ανταλλαγών, των
συνεργασιών είναι θεµελιώδης.

Η οικοδόµηση της ενότητας στην ήπειρο µπορεί να επιτευχθεί µόνον αν υπάρχει
περισσότερος διάλογος και όταν οι χώρες ακούουν η µία την άλλη: όσες ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες, στην Κεντρική, και την Ανατολική τη
Βόρεια και τη Νότια. Κάθε χώρα, µεγάλη ή µικρή, πρέπει να έχει τη δυνατότητα
να ακούγεται η φωνή της µε την ιδιαιτερότητά της. Η προσπάθεια να
κατανοήσουµε εκ των ένδον τη νοοτροπία των άλλων, ώστε συνήθεις που µερικές
φορές οδηγούν σε διαφωνίες να γίνουν κατανοητές και να αποφεύγονται
παρορµητικές αντιδράσεις.

Οι Ευρωπαίοι θα µπορούσαν να ανακαλύψουν ότι οι κοινές ρίζες τους είναι πολύ
πιο βαθιές από τις διαφορές τους;

1 Από τις 28 ∆εκεµβρίου 2016 έως την 1η Ιανουαρίου 2017, νέοι από όλη την ήπειρο –
Καθολικοί, Ορθόδοξοι και ∆ιαµαρτυρόµενοι – συµµετείχαν στην 39η Ευρωπαϊκή
Συνάντηση που οργάνωσε η Κοινότητα του Ταιζέ στη Ρίγα πρωτεύουσα της Λετονίας. Στις
2 Ιανουαρίου αυτή η σύναξη προεκτάθηκε στο Ταλλίν (Εσθονία) και στο Βίλνιους
(Λιθουανία). Ήταν ένα στάδιο του «προσκυνήµατος εµπιστοσύνης στη γη» που οργανώνει
το Ταιζέ εδώ και χρόνια.
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Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Ευρώπη ανέπτυξε ένα σύµφωνο συµφιλίωσης.
Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, γνώρισε µια νέα περίοδο αναζήτησης
της ενότητας. Αρκετοί νέοι αισθάνονται πως η Ευρώπη δεν θα συνεχίσει να
οικοδοµείται, αν δεν εµβαθύνει σε αυτό το ιδανικό της αδελφοσύνης.
Προσβλέπουν σε µια Ευρώπη όχι µόνον ενωµένη µε τον εαυτό της αλλά ανοικτή
στις άλλες ηπείρους και αλληλέγγυα µε λαούς που υφίστανται τις πιο µεγάλες
δοκιµασίες.

Σε όλον τον κόσµο, γυναίκες, άνδρες και παιδιά αναγκάζονται να αποµακρυνθούν
από τη γη τους. Η απελπισία τους παρακινεί να φύγουν. Αυτό το κίνητρο είναι
ισχυρότερο από όλα τα εµπόδια που έχουν ανυψωθεί για να εµποδίσουν τον
βηµατισµό τους. Η ανησυχία που εκδηλώνεται στις πλουσιότερες περιοχές δεν
αποθαρρύνει εκείνους που υποφέρουν αβάσταχτα βάσανα από το να
εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους.

Μερικοί δηλώνουν: «∆εν µπορούµε να τους υποδεχτούµε όλους». Άλλοι,
αντιθέτως, θεωρούν ότι οι µετακινήσεις των πληθυσµών είναι αναπόφευκτες,
διότι είναι το αποτέλεσµα αφόρητων καταστάσεων. Η προσπάθεια για τη ρύθµιση
αυτών των µετακινήσεων είναι θεµιτή και αναγκαία. Η εγκατάλειψη όµως των
προσφύγων στα χέρια των διακινητών µε κίνδυνο θανάτου στη Μεσόγειο έρχεται
σε αντίθεση µε κάθε ανθρώπινη αξία.

Οι πλούσιες χώρες δεν µπορούν να αποφύγουν το µερίδιο της ευθύνης τους για
τις πληγές της ιστορίας και για τις περιβαλλοντικές διαταραχές που έχουν
προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιες µεταναστεύσεις – από την
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Αµερική και άλλες περιοχές. Σήµερα,
ορισµένες πολιτικές και οικονοµικές επιλογές των πλούσιων χωρών εξακολουθούν
να δηµιουργούν αστάθεια και σε άλλες περιοχές. Θα ήταν πρόσφορο οι δυτικές
κοινωνίες ξεπεράσουν τον φόβο του ξένου, των πολιτισµικών διαφορών, και να
αρχίσουν µε θάρρος να διαµορφώνουν το νέο πρόσωπο που ήδη οι
µεταναστεύσεις τους δίνουν. Εάν η άφιξη των µεταναστών δηµιουργεί
πραγµατικές δυσκολίες, ο ερχοµός τους µπορεί να είναι µια ευκαιρία, για να
παρακινηθεί Ευρώπη να είναι ανοικτή και αλληλέγγυα.

Υπάρχουν µέρη όπου ο αριθµός των προσφύγουν που καταφτάνουν είναι τόσο
υψηλός που οι κάτοικοι έχουν καταβληθεί και εξαντληθεί, και αυτό είναι
κατανοητό. Ένα πολύ µεγάλο βάρος έχει εναποτεθεί στους ίδιους, ενώ η Ευρώπη
δεν µπόρεσε ακόµη να το αντιµετωπίσει από κοινού. Όµως πολλοί υποδέχονται
µε γενναιοδωρία τους πρόσφυγες και ανακαλύπτουν ότι οι προσωπικές επαφές
µπορούν συχνά να οδηγήσουν σε µια όµορφη αµοιβαία αδελφοσύνη.

Τίποτα δεν αξίζει όσο οι προσωπικές επαφές. Αυτό είναι αληθινό ιδιαίτερα σε
σχέση µε το Ισλάµ. Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί µπορούν να επιδιώξουν
κινήσεις, για να δώσουν από κοινού τη µαρτυρία της ειρήνης και να απορρίψουν
µαζί τη βία που ασκείται στο όνοµα του Θεού. Περίπου 800 χρόνια πριν, ο
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Φραγκίσκος της Ασίζης, επιθυµώντας να συµβάλει στην ειρήνη, δεν δίστασε να
ταξιδέψει στην Αίγυπτο, για να συναντήσει τον Σουλτάνο. Η µητέρα Τερέζα
αφιέρωσε τη ζωή της στους πιο πτωχούς, όποια και αν ήταν η θρησκεία τους.

Ευρωπαϊκές χώρες που θα ήθελαν να είναι κλειστές στον εαυτό τους δεν θα έχουν
µέλλον. Μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, όσο και στις σχέσεις τους µε τους
πρόσφυγες, η αδελφοσύνη είναι η µοναδική οδός για την προετοιµασία της
ειρήνης.
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Έκκληση προς τους ηγέτες των Εκκλησιών
για το 2017

Ας πορευθούµε µαζί!

Το 2017, η 500η επέτειος της Μεταρρύθµισης των ∆ιαµαρτυροµένων προσφέρει
µια ευκαιρία να προχωρήσουµε προς την ενότητα και να υπερβούµε µία απλή
αµοιβαία εγκαρδιότητα.

Μεταξύ των Εκκλησιών, όπως και εντός κάθε Εκκλησιών, θα υπάρχουν πάντοτε
διαφορές. Παραµένουν µία πρόσκληση για ειλικρινή διάλογο, µπορούν να είναι
ένας εµπλουτισµός. Όµως σε όλες τις Εκκλησίες µέσα στον χρόνο η οµολογιακή
ταυτότητα έχει αποκτήσει το προβάδισµα: οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως
∆ιαµαρτυρόµενοι, Καθολικοί ή Ορθόδοξοι. ∆εν έχει έρθει µήπως ο καιρός να δοθεί
προβάδισµα στην Χριστιανική ταυτότητα που µαρτυρείται δια του Βαπτίσµατος;

Μια ερώτηση που απορρέει: δεν πρέπει µήπως οι Εκκλησίες να τολµήσουν να
έρθουν κάτω από µία ίδια σκεπή, χωρίς να περιµένουν να επιτευχθεί συµφωνία
σε όλα τα θεολογικά ζητήµατα; Ή έστω να έρθουν κάτω από την ίδια σκηνή: να
βγουν έξω από µία στατική αντίληψη της ενότητας και να βρουν τρόπους,
εκδηλώσεις, έστω και προσωρινά, τα οποία ήδη προλαµβάνουν τη χαρά της
ενότητας και φανερώνουν σηµεία της Εκκλησίας του Θεού, το Σώµα του Χριστού,
την Κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος.

Κοινωνία µεταξύ όλων όσων αγαπούν τον Χριστό µπορεί να καθιερωθεί µόνον µε
τον σεβασµό της διαφορετικότητας. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν µπορεί να είναι
πιστευτή, αν δεν είναι ορατή. Χρειαζόµαστε ένα νέο σηµείο εκκίνησης για να
προχωρήσουµε προς µια τέτοια συµφιλιωµένη ποικιλία. Το σηµείο εκκίνησης είναι
ο Χριστός, ο οποίος είναι αµέριστος. «Μόνον δια του Ιησού Χριστού είµαστε
αδέλφια µεταξύ µας... ∆ια του Χριστού η αµοιβαία µας ιδιότητα είναι πραγµατική,
ενιαία και διαρκής» (Dietrich Bonhoeffer).

Με αυτό τον τρόπο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία ανταλλαγή δώρων:
µοιραζόµαστε µε τους άλλους αυτό που θεωρούµε δώρο του Θεού, αλλά επίσης
δεχόµαστε τους θησαυρούς που ο Θεός εναπέθεσε στους άλλους. «∆εν είναι θέµα
να λαµβάνουµε µόνον πληροφορίες για τους άλλους ώστε να τους γνωρίσουµε
καλύτερα, αλλά να δεχόµαστε αυτό που το Πνεύµα έσπειρε σε αυτούς ως δώρο
και για εµάς» (Πάπας Φραγκίσκος)



Κάθε εβδοµάδα, από τη Κυριακή έως το Σάββατο, συναντήσεις νέων που αναζητούν
τη πηγή της πίστεως, τρόπους για να διανοιγούν από κοινού µονοπάτια ελπίδας µέσα
στην ύπαρξή µας και στην την ανθρώπινη οικογένεια.

Εβδοµάδα αφιερωµένη στους νέους µεταξύ 18 και 35 ετών – φοιτητές, νέους
επαγγελµατίες, εθελοντές, αυτούς που εργάζονται ή αναζητούν εργασία. Μπορούν
να σκεφθούν µαζί για το µέλλον υπό το φως της πίστεως. ∆ιάφοροι οµιλητές έχουν
προσκληθεί για να παρουσιάσουν την εµπειρία τους.

Ο αδελφός Αλοΐς µε άλλους αδελφούς θα ηγηθούν σε συνάντηση νέων µε τον τίτλο
«Ένας κρυµµένος θησαυρός» στο Birmingham της Αγγλίας από τη Παρασκευή 28
Απριλίου έως τη ∆ευτέρα 1η Μαΐου, που θα οργανώσουν οι τοπικές εκκλησίες. Θα
εορταστούν οι ταπεινές πρωτοβουλίες που έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη
σχετικά νέα πόλη, µε τη µεγάλη εθνική ποικιλία των κατοίκων. Νέοι από άλλες χώρες
είναι ευπρόσδεκτοι.

Ένα στάδιο για το «Προσκύνηµα εµπιστοσύνης» θα λάβει χώρα στο St. Louis των ΗΠΑ,
όπου οι εθνικιστικές εντάσεις παραµένουν µετά τα γεγονότα του Ferguson πριν από
δύο χρόνια. Μια σειρά εσπερινών συναντήσεων µε ανθρώπους από διαφορετικές
Εκκλησίες για λίγο χρόνο προσευχής και συζήτησης θα κορυφωθεί µε µια συγκέντρωση
από τις 26 Μαΐου έως τις 29, µε τη συµµετοχή νέων από όλη τη Βόρεια Αµερική.

Μαζί µε αδελφούς και νέους από διάφορες χώρες ο αδελφός Αλοΐς θα ταξιδέψει την
Αίγυπτο από τις 26 Σεπτεµβρίου µέχρι τη 1η Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί ειδικά
την Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αυτόν τον χρόνο 2017, στην 500η επέτειο της Μεταρρύθµισης των ∆ιαµαρτυροµένων,
η κοινότητα του Ταιζέ έχει προσκληθεί για να οργανώσει δύο προσευχές:
- Το Σάββατο 27 Μαΐου στη Βιτεµβέργη, την πόλη του Λούθηρου, στο πλαίσιο της
Kirchentag της Γερµανικής Προτεσταντικής Εκκλησίας,

- Την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου στον Καθεδρικό της Γενεύης, κατά τη διάρκεια µιας
σύναξης νέων, που οργανώνει η Οµοσπονδία Προτεσταντικών Εκκλησιών της
Ελβετίας µαζί µε δίκτυο Ευαγγελικών Εκκλησιών.

Η πολη της Βασιλείας (Ελβετία) θα φιλοξενήσει την τεσσαρακοστή Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Νέων από τις 28 ∆εκεµβρίου 2017 έως τη 1η Ιανουαρίου 2018.




