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Όντας το Άλας της Γης

Με το βλέµµα στραµµένο στη «Σύναξη για µια Καινούργια
Αλληλεγγύη», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Ταιζέ µεταξύ 9-16
Αυγούστου 2015, µε ορισµένους από τους αδελφούς πήγα στην Αµερική
συνεχίζοντας τις επισκέψεις, τις οποίες είχαµε κάνει στην Ασία και την
Αφρική το περασµένο έτος και το προηγούµενο, και τις οποίες θα
συνεχίσουµε επισκεπτόµενοι τους νέους της Αυστραλίας στις αρχές
του 2015. Συµµετείχαµε σε Συναντήσεις νέων εφήβων στις Ηνωµένες
Πολιτείες, στον Καναδά, αργότερα στο Μεξικό, και στη Γουατεµάλα,
και τελικά στην Καραϊβική – Πουέρτο Ρίκο, Αϊτή, Κούβα και στη
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία.

Από τη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ, ένας αριθµός γηγενών Αµερικανών είχαν
έρθει στο Ταιζέ και µας ζήτησαν να οργανωθεί µια σύναξη του
Προσκυνήµατος Εµπιστοσύνης στο Pine Ridge Reservation στη ΝΟΤΙΑ
ΝΤΑΚΟΤΑ. Αργότερα, αδελφοί επέστρεψαν στη Βόρεια Αµερική για
άλλες συναντήσεις σε διαφορετικές περιοχές. Το 2014 µια οµάδα από
το Pine Ridge επέστρεψε στο Ταιζέ και µέσω αυτών των σχέσεων µε
τους Ινδιάνους της Λακότα (Σιού), έχουµε εκπλαγεί βλέποντας πως η
εµπιστοσύνη µπορεί να αναγεννηθεί ακόµα και σε καταστάσεις όπου,
στην πορεία της ιστορίας, είχε σπάσει και προδοθεί.

ΑκούγονταςτουςΝέουςτηςΑµερικής



Στη ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ είχαµε οργανώσει ήδη Συναντήσεις στη
Βολιβία το 2007 και στη Χιλή το 2010. Και για σαράντα χρόνια τώρα, λίγοι
αδελφοί έχουν ζήσει σε µία πόλη της Βάχια στη βορειοανατολική
Βραζιλία. ∆εδοµένης της καταστάσεως στις διάφορες χώρες, οι νέοι της
Λατινικής Αµερικής έχουν αρκετούς λόγους να αποθαρρύνονται. Αλλά
όπου πήγαµε συναντήσαµε Χριστιανούς που προσπαθούν να είναι «το
άλας της γης».

ΣτοΜΕΞΙΚΟ όπως και στη ΓουατεµΑλα, το να είσαι το άλας της γης
σηµαίνει να επιλέγεις να εργάζεσαι για την ειρήνη σε κοινωνίες, οι οποίες
συχνά χαρακτηρίζονται από τη βία και την εµπορία ναρκωτικών. Η
ζωντανή λαϊκή πίστη εκεί προβάλλει έντονα το γεγονός, ότι ο Θεός είναι
κοντά σε όλους, ιδιαιτέρως δε στους πτωχούς. Αρκετοί χριστιανοί
επιθυµούν η Εκκλησία να είναι όλο και περισσότερο χώρος υποδοχής,
όπου ο καθένας ακούγεται, αυτό θα βοηθούσε την ειρήνη να εξαπλωθεί.

Στην ΚΟΥΒΑ, αρκετοί νέοι είναι πρόθυµοι να ξεφύγουν από την
αποµόνωση. Έχουν την ανάγκη να αισθανθούν κοντά σε νέους από άλλες
χώρες, για αυτό και µας ζήτησαν να τους µεταφέρουµε τους χαιρετισµούς
τους κατά την επιστροφή µας. Για αυτούς, το να είσαι το άλας της γης
σηµαίνει να επιλέγεις να κρατάς την ελπίδα ζωντανή.

Στην ΑΪΤΗ, η εµπιστοσύνη στον Θεό οδηγεί τους Χριστιανούς να είναι το
άλας της γης παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Αυτό επιτρέπει σε αυτούς να
αντικρίζουν την πραγµατικότητα υπό το φως της Αναστάσεως. Ακόµα και
ο τροµερός σεισµός του 2010 δεν µπόρεσε να εξαλείψει την εµπιστοσύνη
τους στον Θεό.

Απ' άκρη σ’ άκρη της Λατινικής Αµερικής – είδαµε το ίδιο πράγµα ξανά
στο ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ και τη ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – η χαρά
δεσπόζει παρ' όλες τις κακουχίες της ζωής, τις αδικίες, την αύξηση του
χάσµατος µεταξύ πλουσίων και πτωχών, την αβεβαιότητα των
µεταναστών. Αυτό και µας προκαλεί και συνάµα µας παρακινεί. Ακόµα
και µεταξύ των πτωχών, η χαρά καλλιεργείται µε την εµπιστοσύνη στον
Θεό. Ζώντας ως αδελφοί οι Χριστιανοί βοηθούν να οικοδοµηθεί µια
κοινωνία όπου δεν είναι αρχή το «καθένας για τον εαυτό του», αλλά
αλληλεγγύη και υπευθυνότητα για κάθε ένα χωριστά.



Η επιστολή «Προς µια Καινούργια Αλληλεγγύη»
(2012-2015) συνεχίζει να εκφράζει τις αρχές του
κοινού µας ταξιδιού, που µας οδηγεί στην 16η
Αυγούστου 2015, στη δεκαετή επέτειο από την είσοδο
του αδελφού Ροζέ στην Αιώνιο Ζωή (δες το
πρόγραµµα για το 2015 παρακάτω). Εδώ δίνονται
τέσσερις προτάσεις για να γίνουµε «το άλας της γης».
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Το να είσαι το Άλας της Γης

Πρώτη Πρόταση:

Ας µοιραστούµε µε τους γύρω
µας τη ζέση για τη ζωή

Το να είσαι το άλας της γης είναι ένα δώρο από τον Θεό, το οποίο θέλουµε να
υποδεχθούµε µε χαρά. Με το να είµαστε το άλας της γης, µπορούµε να κοινωνούµε
σε µία ζέση για τη ζωή. Και όταν κάνουµε όµορφη τη ζωή αυτών που µας
εµπιστεύθηκαν, οι ζωές µας αποκτούν νόηµα.

Αν κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε πολλά προβλήµατα αναρωτηθούµε: «Γιατί
συνεχίζουµε τον αγώνα;» οφείλουµε να θυµηθούµε ότι ακόµα και λίγο αλάτι είναι
αρκετό για να δώσει γεύση.

Μέσω της προσευχής µαθαίνουµε να κοιτούµε τους εαυτούς µας όπως ο Θεός µας
κοιτά. Ο Θεός βλέπει τα τάλαντα µας, τις δυνατότητές µας.

Το να µην χάσουµε την γεύση µας, σηµαίνει να παραδιδόµαστε ψυχή τε και
σώµατι στον Θεό και να εµπιστευόµαστε να τάλαντα τα οποία µας δώρισε.



∆εύτερη Πρόταση:

∆εσµεύοντας τους εαυτούς µας στη συµφιλίωση

Σε όλους µας υπάρχει το όνειρο να ζήσουµε µαζί σαν µια µεγάλη οικογένεια, αλλά
αυτό δεν συµβαίνει αυτόµατα, ούτε µέσα σε µια οικογένεια ούτε µε τους φίλους,
ούτε στις µεγαλουπόλεις και τις µικρές πόλεις µας ούτε ακόµα µεταξύ διαφόρων
εθνοτήτων.

Όταν οι Χριστιανοί συµφιλιώνονται, γίνονται σηµείο αναφοράς ανάµεσα στους
ανθρώπους που αναζητούν την ενότητά τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συµφιλίωση αυτή επείγει. Για να αφιερώσουµε
τους εαυτούς µας στο έργο αυτό, οφείλουµε να κατανοήσουµε τους φόβους που
αιχµαλωτίζουν άλλους σε προκαταλήψεις· οφείλουµε επίσης να κατανοήσουµε
ότι ίσως µερικοί έχουν κάτι εναντίον µας.

Το Ευαγγέλιο µας καλεί να µη µεταδώσουµε στους γύρω µας, αλλά ούτε και στις
επόµενες γενιές, τη δυσαρέσκεια που κληρονοµήθηκε από το παρελθόν.



Τρίτη πρόταση:

Εξυπηρετώντας την ειρήνη

Η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από την απουσία συγκρούσεων. Είναι ευτυχία,
δίδει σε όλους το δίκαιο µερίδιό τους· είναι η πληρότητα της ζωής. Κάθε φορά
που υποδεχόµαστε την ειρήνη του Θεού εντός µας, το αίσθηµα αυτό µεταδίδεται
και στους γύρω µας αλλά και σε όλη τη δηµιουργία.

Η επιθυµία για ειρήνη κάνει την καρδιά µας πιο ανοικτή και τη γεµίζει µε
ευσπλαχνία για όλους. Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται µε τη φιλόξενη και ευγενική
µας συµπεριφορά προς τις οικογένειές µας, τις γειτονιές µας και γενικότερα στις
καθηµερινές µας.

Η ειρήνη είναι επίσης η πηγή της δικαιοσύνης σε µια ευρύτερη κλίµακα. Σε
κοινωνίες όπου η πολυτέλεια συνυπάρχει µε τη φτώχεια, µήπως πρέπει να µας
εκπλήσσει και η εµφάνιση διαφόρων µορφών βίας; Ο καταµερισµός του πλούτου
ανακουφίζει από εντάσεις και είναι η µεγαλύτερη συνεισφορά προς το κοινό καλό.

Μερικοί άνθρωποι δεσµεύονται να προωθήσουν την ειρήνη αναλαµβάνοντας
ευθύνες στη δηµόσια ζωή της χώρας τους – σε ένα σύλλογο, στην εταιρεία όπου
εργάζονται, βοηθώντας άτοµα µε ειδικές ανάγκες.



Στην ιστοσελίδα του Ταιζέ θα αναρτηθούν νέα από διάφορες πρωτοβουλίες.
Μπορείς να µοιραστείς µαζί µας τις εµπειρίες σου από τη συνεισφορά σου στον
τόπο όπου µένεις, γράφοντας σε µας στη διεύθυνση:

echoes@taize.fr

Τέταρτη Πρόταση:

Φροντίζοντας τη γη

Οι πραείς είναι αυτοί που δεν επιβάλουν τους εαυτούς τους. Είναι αυτοί που κάνουν
χώρο για τους άλλους. Αυτοί που δεν θεωρούν µονοπώλιό τους τη γη. Η πραότητα
δεν σηµαίνει παραίτηση αλλά η κυριαρχία στα βίαια αισθήµατα µέσα µας.

Η γη δεν είναι ιδιοκτησία µας. Έχει εµπιστευθεί σε εµάς· έχουµε κληθεί να την
φροντίζουµε. Τα αποθέµατα του πλανήτη µας δεν είναι απεριόριστα. Έχουµε το
καθήκον της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων και λαών καθώς και για τις µελλοντικές
γενεές.

Με τον τρόπο που καταναλώνουµε και χρησιµοποιούµε τις φυσικές πηγές, πρέπει
να βρεθεί µία ισορροπία µεταξύ των βασικών µας αναγκών και της επιθυµιας µας
να έχουµε όλο και περισσότερο.

Για να βρεθεί αυτός ο τρόπος ζωής, ο οποίος επιτρέπει µια βιώσιµη ανάπτυξη,
απαιτούνται όλες οι δεξιότητες φαντασίας και δηµιουργικότητας. Πρέπει να
τεθούν σε χρήση στη καθηµερινή µας ζωή, και επίσης να τονωθεί η επιστηµονική
έρευνα, η καλλιτεχνική έµπνευση και η εφευρετικότητα νέων προγραµµάτων προς
το συµφέρον της κοινωνίας.



2015 στο Ταιζέ

Προς µιακαινούργιααλληλεγγύη

75η επέτειος της Κοινότητας

100η επέτειος της γέννησης του αδελφού Ροζέ
(12 Μαΐου 1915 – 16 Αυγούστου 2005)

+ Νέοι καλούνται να συµµετάσχουν σε µια προσευχή και σε µια πράξη
αλληλεγγύης στους τόπους όπου ζουν, για να ανακαλέσουν στην µνήµη τους τον
αδελφό Ροζέ και να κάνουν πράξη το κάλεσµά του να ακολουθήσουµε τον Χριστό

+ Κυριακή απόγευµα της 10ης Μαΐου: η κοινότητα προσκαλεί ανθρώπους της
περιοχής στο Ταιζέ για µια προσευχή ευχαριστίας.

Κάθε εβδοµάδα, από το Σάββατο έως την Κυριακή, διεθνείς συναντήσεις νέων
ενηλίκων, µε οµάδες εργασίας ανακεφαλαιώνοντας το ταξίδι των τριών
τελευταίων ετών και καθοδηγούµενες από ανθρώπους από κάθε ήπειρο.

Μια διεθνής συνάντηση νέων κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ήδη ζουν µία µοναχική
ζωή, όπως και εκείνων των ήδη δοκίµων για µερικά χρόνια.

Με τη βοήθεια ηγουµένων Καθολικών, Ορθοδόξων και Προτεσταντικών ταγµάτων,
µοναστηριών και κοινοτήτων και µε βάση τη συµβολή του αδελφού Ροζέ στο
«µεγάλο δέντρο της µοναστικής ζωής», στο οποίο το Ταιζέ δεν είναι παρά «ένας
µπολιασµένος βλαστός», όπως ο ίδιος το είχε εκφράσει, οι συµµετέχοντες θα
προβληµατιστούν επάνω στη σηµασία µιας θρησκευτικής κλήσης στην εποχή µας.



Ανακαλώντας στη µνήµη τη ζωή του αδελφού Ροζέ, χιλιάδες νέοι ηλικίας 18 µε
35 ετών θα έρθουν στο Ταιζέ µεταξύ 9-16 Αυγούστου 2015. Μαζί µε αυτούς θα
προσπαθήσουµε να υποδεχθούµε την πνευµατική του παρακαταθήκη και να
αναζητήσουµε νέα ορµή για την εσωτερική ζωή µας και για την αλληλεγγύη. Θα
προετοιµάσουµε τους εαυτούς µας για µια πορεία ζωής θεµελιωµένη στο πνεύµα
των Μακαρισµών: χαρά, απλότητα και έλεος.

Αυτή την εβδοµάδα θα δοθεί η δυνατότητα να:

και να συζητήσουµε µε:

∆ιεθνές συµπόσιο για νέους θεολόγους κάτω των 40 ετών: φοιτητές θεολογίας,
ερευνητές είτε άτοµα τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διοίκηση της Εκκλησίας.
Προτεστάντες, Ορθόδοξοι και Ρωµαιοκαθολικοί θεολόγοι από διαφορετικές χώρες
θα έρθουν στο Ταιζέ για να φωτίσουν βασικές πτυχές της σκέψης του αδελφού
Ροζέ, οι οποίες µπορούν να συντελέσουν στη θεολογική έρευνα.

Για δηλώσεις συµµετοχής και περισσότερες πληροφορίες:

www.taize.fr/2015




