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Προτάσεις 2016

Το θάρρος του Ελέους
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Το καλοκαίρι του 2015, στο Ταιζέ, αναζητήσαµε µε ποιον τρόπο θα
επιδείξουµε µια νέα µορφή αλληλεγγύης που σήµερα είναι
επιτακτική. Πάνω σε όλη τη γη καινούριες δυστυχίες –
µετανάστευση, περιβάλλον και κοινωνία – ζητούν απαντήσεις από
τους πιστούς διαφόρων θρησκειών και από τους τους µη πιστούς.

Η ένοπλη βία σπέρνει τον όλεθρο εν ονόµατι απάνθρωπων
ιδεολογιών. Χωρίς να χάσουµε τη νηφαλιότητα, αντιστεκόµενοι
στον φόβο που γεννά η ανασφάλεια, θα συνεχίσουµε το
“Προσκύνηµά µας της εµπιστοσύνης”. Αυτοί που αναζητούν – ή ήδη
βιώνουν – µία παγκοσµιότητα της αλληλεγγύης έχουν ακόµη
περισσότερη ανάγκη να αλληλοϋποστηρίζονται.

Όταν η καταιγίδα µαίνεται, ένα σπίτι χτισµένο «επί την πέτραν»
παραµένει σταθερό (Μτ. 7,24-25). Θέλουµε να οικοδοµήσουµε τη ζωή
µας πάνω στον Λόγο του Χριστού, ώστε το θεµέλιό µας να
αποτελείται από µερικές βασικές Ευαγγελικές αλήθειες, προσιτές σε
όλους: χαρά– απλότητα– έλεος. Ο αδελφός Ροζέ τις τοποθέτησε
στην καρδιά της ζωής της Κοινότητας µας στο Ταιζέ. Οι ίδιες του
επέτρεψαν να προχωρήσει ακόµα και σε δύσκολες στιγµές. Τις
αφοµοίωσε, ώστε να επιστρέφει σε αυτές µέρα µε τη µέρα.

Στα τρία επόµενα χρόνια αυτές οι τρεις λέξεις θα οδηγούν την
πορεία µας. Το 2016 θα ξεκινήσουµε µε το έλεος, στο ίδιο πλαίσιο µε
το Έτος Ελέους που ανακήρυξε ο πάπας Φραγκίσκος.

Το Ευαγγέλιο µας καλεί να δώσουµε τη µαρτυρία της ευσπλαχνίας
του Θεού. Ιδού πέντε προτάσεις για να αφυπνίζουν µέσα µας το
θάρρος του ελέους.
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Πρώτη Πρόταση

Να εµπιστευόµαστε τον εαυτό µας µας στο έλεος
του Θεού

Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή ο Θεός είναι ελεήµων, ή µε άλλες εκφράσεις
οικτίρµων και φιλεύσπλαχνος. Με την παραβολή του πατέρα µε τους δύο
γιους (Λκ. 15), ο Ιησούς µας δείχνει ότι ή αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από
το καλό που εµείς µπορούµε να κάνουµε, αλλά δίδεται απροϋπόθετα. Ο
πατέρας αγαπά τον υιό που παραµένει πιστός όλη του τη ζωή. Παράλληλα
απλώνει τα χέρια του σε αυτόν που τον εγκατέλειψε, όσο ακόµη βρίσκεται
µακριά.

Ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Ώστε: “να φθάσει στο «καθ'
οµοίωσιν Θεού» αποκτώντας καλοσύνη. Κάνε την καρδιά σου φιλεύσπλαχνη
και ελεήµονα για να ντυθείς τον Χριστό” (Άγιος Βασίλειος , 4ος αι.)

Η αγάπη του Θεού δεν είναι στιγµιαία, αλλά παραµένει για πάντα. Με τον
οίκτο µας, µπορούµε να γίνουµε µια αντανάκλαση αυτής της αγάπης. Ως
Χριστιανοί µοιραζόµαστε µε τόσους πολλούς πιστούς άλλων θρησκειών τη
φροντίδα να τοποθετήσουµε το έλεος και τη φιλευσπλαχνία στο κέντρο της
ζωής µας.
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∆εύτερη Πρόταση

Συγχώρησε ξανά και ξανά

Η συγχωρητικότητα του Θεού δεν σταµατά ποτέ. Στη πορεία όλης της ζωής
του, ακόµα και στον Σταυρό, ο Χριστός συγχώρεσε· αρνήθηκε να καταδικάσει
οποιοσδήποτε.

Γνωρίζουµε ότι µας έχει συγχωρήσει και συγχωρούµε και εµείς µε τη σειρά
µας – πρόκειται για την πιο απελευθερωτική χαρά. Είναι η πηγή της
εσωτερικής ειρήνης, την οποία ο Χριστός θέλει να µας µεταδώσει.

Η Εκκλησία, η σύναξη αυτών που αγαπούν τον Χριστό, έχει κληθεί να αφεθεί
να µεταµορφωθεί δια του ελέους: “Όταν η Εκκλησία ακούει, θεραπεύει και
συµφιλιώνει, γίνεται κάτι το πολύ φωτεινό – µια κοινωνία αγάπης,
ευσπλαχνίας, παρηγοριάς, µια καθαρή αντανάκλαση του Αναστηµένου
Χριστού. Ποτέ απόµακρη, ποτέ αµυντική. Απαλλαγµένη από κάθε σκληρότητα,
µπορεί να ακτινοβολήσει την ταπεινή εµπιστοσύνη της πίστης, κατευθείαν
στις ανθρώπινες καρδιές µας.

Το µήνυµα του Θεού για συγχώρεση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να
δικαιώσει το κακό ή την αδικία. Αντιθέτως µας ελευθερώνει, ώστε να
αναγνωρίζουµε τα λάθη µας όπως επίσης και τα λάθη και τις αδικίες γύρω
µας και στον κόσµο. Εξαρτάται από εµάς να διορθωθεί ό,τι µπορεί να γίνει
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Τρίτη Πρόταση

Ας πλησιάσουµε, µόνοι µας ή µε άλλους,
µια δύσκολη κατάσταση

Η εικόνα του ελέους παρουσιάζει το Χριστό να µας κοιτά και να διηγείται την
παραβολή του καλού Σαµαρείτη (Λουκ. 10): ένας άνδρας είναι µισοπεθαµένος
στην άκρη του δρόµου. Ένας ιερέας και ένας Λευίτης προσπερνούν και
συνεχίζουν τον δρόµο τους. Ένας ξένος, από τη Σαµάρεια, πλησιάζει τον
πληγωµένο άνδρα, τον φροντίζει και τον µεταφέρει σε ένα πανδοχείο.

Το έλεος ανοίγει τις καρδιές µας στις ταλαιπωρίες των άλλων, στις κρυµµένες
µορφές στεναχώριας, στην υλική φτώχεια όπως και στις άλλες µορφές πόνου:
ένα παιδί που περνάει µια δύσκολη περίοδο, µια οικογένεια σε δυσκολία, ένας
άστεγος, ένας νέος που δεν βλέπει νόηµα στη ζωή του, ένας ηλικιωµένος που
είναι µόνος του, ένας εξόριστος – άλλα και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση, την τέχνη ή τον πολιτισµό.

Στον πτωχό είναι ο ίδιος ο Χριστός που περιµένει την ευσπλαχνία µας και
που µας λέει “ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν” (Ματθ. 25,35). “Με την
ευσπλαχνία του, ο Χριστός παίρνει πανω του µόνος του τις δυσκολίες κάθε
ανθρώπου. Με την καλοσύνη του, υποφέρει εν µυστηρίω µε τον πόνο κάθε
ανθρώπου µέχρι τη συντέλεια του κόσµου” (Μάξιµος ο Οµολογητής, 7ος
αιώνας).

Όταν έχουµε οι ίδιοι πληγωθεί από τις δοκιµασίες, ο Χριστός µας φροντίζει.
Το στοργικό βλέµµα του µπορεί να φανερωθεί µέσω κάποιου που έρχεται
κοντά µας, µερικές φορές µέσα από ένα πρόσωπο που κοίταξε πάνω µας, όπως
και ο ξένος στην παραβολή, ο Σαµαρείτης .
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(Λουκ. 10,29-37)
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Τέταρτη Πρόταση

Ας επεκτείνουµε το ελεος
στις κοινωνικές διαστάσεις του

Στη καρδιά του Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι µια και µόνη οικογένεια.

Για για να γίνει πραγµατικότητα µια παγκόσµια αλληλεγγύη, είναι
απαραίτητο να ενισχυθούν οι διεθνείς θεσµοί που θεσπίζουν τους κανόνες
δηµοκρατικά, προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δικαιοσύνη και να
διατηρηθεί η ειρήνη.

Το χρέος των φτωχών χωρών συχνά προκαλείται από τα πιο ισχυρά έθνη και
τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των πόρων τους. Ακόµα κι αν φαίνεται
αδύνατο για εµάς να κάνουµε κάτι για να αλλάξει αυτό, µπορούµε να
θυµηθούµε ότι συγχωρώντας αυτό το χρέος είναι ένας τρόπος για την
αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από το σηµερινό,
η Αγία Γραφή µας υπενθυµίζει: “Εὰν δὲ πένηται ὁ ἀδελφός σου ὁ µετὰ σοῦ καὶ
ἀδυνατήσῃ ταῖς χερσὶ παρὰ σοί, ἀντιλήψῃ αὐτοῦ ὡς προσηλύτου καὶ
παροίκου καὶ ζήσεται ὁ ἀδελφός σου µετὰ σοῦ” (Λευιτ. 25,35).

Σε όλο τον κόσµο γυναίκες, άνδρες και παιδιά αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Τα δεινά τούς δηµιουργούν µέσα τους ένα
κίνητρο ισχυρότερο από οποιαδήποτε εµπόδια. Οι πλούσιες χώρες πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι φέρουν µερίδιο ευθύνης για τις πληγές της ιστορίας
που έχουν οδηγήσει σε µαζικές µεταναστεύσεις, κυρίως από την Αφρική και
τη Μέση Ανατολή.
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Πέµπτη Πρόταση

Έλεος για όλη τη δηµιουργία

Στη γλώσσα της εποχής, η Αγία Γραφή µας καλεί να επεκτείνουµε την
ευσπλαχνία µας στο περιβάλλον, να σεβαστούµε κάθε ζωντανό δηµιούργηµα,
να µη δουλεύουµε στη γη χωρίς διάκριση. Ένας χριστιανός της Μεσοποταµίας
έγραψε: “Μια φιλεύσπλαχνη καρδιά δεν µπορεί να αντέχει ναβλέπει το
ελάχιστο κακό ή την ελάχιστη θλίψη µέσα στη δηµιουργία” (Ισαάκ ο Σύρος,
7ος αιώνας).

Τα πρώτα θύµατα της οικολογικής καταστροφής είναι συνήθως οι πολύ
φτωχοί. Ο αντίκτυπος της κλιµατικής αλλαγής ήδη αναγκάζει πολλούς
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τους τόπους διαµονής τους.

Η γη ανήκει στον Θεό, οι άνθρωποι την λαµβάνουν ως δώρο. Μας
εµπιστεύθηκε µια εξαιρετική υπευθυνότητα: να φροντίζουµε τον πλανήτη, όχι
να σπαταλούµε τις πηγές. Η γη είναι περιορισµένη και οι άνθρωποι επίσης
χρειάζεται να κατανοούν τα όριά τους.

Η γη είναι το κοινό µας σπίτι και σήµερα υποφέρει. ∆εν υπάρχει χώρος για
αδιαφορία στη θέα περιβαλλοντολογικών καταστροφών, στην εξαφάνιση
ολόκληρων ειδών, στον κίνδυνο της βιοποικιλότητας ή στην τεράστια
αποψίλωση σε συγκεκριµένα σηµεία του κόσµου.
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Κάθε εβδοµάδα, από την Κυριακή µέχρι την επόµενη Κυριακή, υπάρχουν συνατήσεις
νέων, για την αναζήτηση της πηγής της πίστης, την εµβάνθυνση στην κατανόηση
του ελέους του Θεού και στη γνωριµία αυτής της πορείας µε τη µαρτυρία της δικής
µας ζωής.

Μια εβδοµάδα αφιερωµένη για νέους µεταξύ 18 και 35 ετών, φοιτητές, επαγγελµατίες,
εθελοντές ή εκείνους που αναζητούν εργασία. Καθώς θα αντιµετωπίζουν τις ίδιες
συνθήκες ζωής ή και ανταλλάσσουν την επαγγελµατική τους εµπειρία, µπορούν να
συναντηθούν και να µοιρασθούν τις ιδέες για το µέλλον τους υπό το φώς της πίστης.

Με µερικούς αδελφούς και 150 νέους από διάφορες χώρες, ο αδελφός Αλοϊς θα
επισκεφθούν το Βουκουρέστι από τις 28 Απριλίου έως τη 1η Μαΐου για να εορτάσουν
το Πάσχα µε τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ρουµανίας ( το 2016 το Πάσχα στους
Ορθοδόξους εορτάζεται ένα µήνα αργότερα από τη ∆ύση).

Αυτό το προσκύνηµα θα ακολουθήσει τις επισκέψεις στην Κωνσταντινούπολη
(Θεοφάνεια 2013), Μόσχα (Πάσχα 2011), Μόσχα, Μίνσκ, Κίεβο και Λβιφ (Πάσχα 2015).

Μετά το Γιοχάνεσµπουργκ (1995), Ναϊρόµπι (2008) και Κιγκάλι (2012), η τέταρτη
διεθνής συνάντηση νέων στην Αφρική θα πραγµατοποιηθεί στο Κοτονού (Μπενίν)
από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεµβρίου.

Αυτό το νέο βήµα του “προσκυνήµατος εµπιστοσύνης στη γη” θα φέρει κοντά χιλιάδες
νέους από τη ∆υτική Αφρική. Θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν ο ένας τον άλλον
µε ελπίδα για το µέλλον της Αφρικής.

Σε αυτή η συνάντηση θα συµµετάσχουν και από άλλα µέρη της Αφρικής και από
άλλες χώρες του κόσµου, που θα ανακαλύψουν αυτή την πλευρά της αφρικανικής
ηπείρου.

Η συνάντηση του Κοτονού επιθυµεί να τονίσει τη ζωτικότητα, τις δυνατότητες της
νέας γενιάς στην Αφρική, τις αξίες που αυτή η ίδια η νεαρή ήπειρος µπορεί να
µοιραστεί µε άλλους.

Στη Βαλένθια, το απόγευµα της 30ης ∆εκεµβρίου 2015, ανακοινωθηκε ότι η Ρίγα, η
πρωτεύουσα της Λετονίας, θα φιλοξενήσει την 39η Ευρωπαϊκή συνάντηση από τις
28 ∆εκεµβρίου 2016 µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017.




