Nairobio Pasaulinės asamblėjos rekomendacijos
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei
„Kristaus siunčiami vieno kūno nariai“
Preambulė
Mes, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Generalinės asamblėjos delegatai,
susirinkę čia, Nairobyje, Kenijoje, 2003 metais, jautėme patvirtinimą, kad esame
kviečiami tapti pasauliečių apaštaliniu kūnu, besidalijančiu atsakomybę už misiją
Bažnyčioje. Pripažįstame skirtingą savo KG bendruomenės patirtį mūsų įvairiose ir
turtingose bendruomenėse. Šioje įvairovėje mes, kaip pasaulio bendruomenė,
apsisprendėme eiti kartu, vienas kitą palaikydami silpnumuose, skatindami vieni kitų
stipriąsias vietas.
Su dėkingumu pripažįstame, kad savo kelionėje jautėme Viešpaties buvimą mūsų
tarpe. Siekdami tapti vienu apaštaliniu kūnu, nuolankiai atpažįstame savo visišką
priklausomybę nuo Dievo bei savo asmeninį ir bendruomeninį poreikį nuolat
atsiversti į Viešpatį.
Kadangi esama bendruomenės struktūra ir procesai buvo svarbūs mūsų
gyvenime ir kelionėje, suprantame, kad turime vėl juos peržiūrėti, siekdami labiau
atsiliepti į kvietimą vis labiau tapti apaštaliniu kūnu. Darant bet kokius pakeitimus
būtina atsižvelgti į įvairius bendruomenės gyvenimo etapus, kuriuos šiuo metu
išgyvena mūsų nacionalinės bendruomenės.
Šiame dokumente, skirtame pasaulio ir nacionalinių bendruomenių
atsakingiesiems ir Pasaulio KG bendruomenei, siekiame įtraukti ir aprašyti nuveiktą
darbą asamblėjoje ir nueitą kelionę.
Pastebėjome, kad siekiant vis labiau tapti apaštaliniu kūnu, būtinas stiprus
ugdymas ir vadovavimas visuose Pasaulio bendruomenės lygiuose.
Ugdymas
Generalinė asamblėja primena nacionalinėms bendruomenėms
bendruomenės Pasaulio vykdomajai tarybai apie jų atsakomybę:

ir

KG

1. skatinti ir remti visų savo narių dalyvavimą Šv. Ignaco Dvasinėse
pratybose;
2. išryškinti faktą, kad KG bendruomenės gyvenimo būdas yra dvasinių
pratybų išraiška pasauliečių gyvenime;
3. panaudoti turimas KG bendruomenės priemones, pavyzdžiui, „KG
bendruomenės charizmą“ („Progressio“, 2001 m. gruodis), kuriant ar atnaujinant
savo ugdymo programas;
4. gilinti antrosios „KG bendruomenės charizmos“ dokumento dalies
(„Progressio“, 1996 m. gruodis) suvokimą;
5. ugdymo programas kreipti ta linkme, kad taptume pasauliečių apaštaliniu
kūnu visose plotmėse.
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Vadovavimas
Mūsų bendruomenei ir toliau reikia atsakingųjų, tarpininkaujančių mūsų
asmeninės ir bendruomeninės misijos atpažinimo, siuntimo, palaikymo ir įvertinimo
procesuose. Siekiami gebėjimai apima:
vadovavimo įgūdžius (tiek individualius, tiek komandinio darbo);
dvasinį augimą, įtvirtinamą per dvasines pratybas;
savo žmogiško ribotumo ir dovanų supratimą;
norą ir gebėjimą dirbti komandoje.
Tai reiškia, kad žmonės, išrinkti šiam vaidmeniui, sugebės ir norės „tvarkyti
savo gyvenimus“ (DP, 21) taip, kad bendruomenei galėtų skirti pakankamai laiko,
nepriklausomai nuo tarnystės lygio.





KG bendruomenei tampant apaštaliniu kūnu, esame kviečiami nustatyti
tam tikrus Pasaulio vykdomosios tarybos prioritetus ir suformuoti struktūras
Pasaulio bendruomenei palaikyti visuose lygiuose.
Pasaulio lygmuo
Pasaulio vykdomoji taryba
1. Raginame Pasaulio vykdomąją tarybą kryptingai vadovauti apaštalinio kūno
tarnystei.
a) Svarbu, kad Pasaulio vykdomoji taryba nuolat palaikytų ryšį su nacionalinių
bendruomenių tarybomis, siūlytų joms paramą ir minčių įžvalgoms atsižvelgiant į
asamblėjos sprendimus;
b) siekiant palengvinti ryšį su nacionalinių bendruomenių tarybomis, raginame
kiekvieną narį būti atsakingu už ryšius su regionu (ryšių su vykdomąja taryba
atstovu), geriausia tuo regionu, kuriame jis gyvena;
c) vadovaudama visai bendruomenei, Pasaulio vykdomoji taryba dirbs ne tik su
KG bendruomene, bet ir skatins nuolatinį ryšį su Bažnyčios hierarchais,
judėjimais, organizacijomis ir kongregacijomis, ypač tomis, kurios gyvena
ignaciškuoju dvasingumu;
d) kaip teigiama šio dokumento priede „KG bendruomenės ir Jėzaus draugijos
bendradarbiavimas“, šalia šių įpareigojimų Pasaulio vykdomoji taryba ieškos
būdų gilinti ryšius su Jėzaus draugija bei stiprinti apaštalinį bendradarbiavimą.
Pasaulio KG bendruomenės administravimas
2. KG bendruomenės sekretoriatas vykdo visai bendruomenei svarbią tarnystę.
Pasaulio vykdomosios tarybos nariai paaiškins, o, esant reikalui, naujai suformuluos
vykdomojo sekretoriaus vaidmenį ir atsakomybę. Būtina pasirūpinti tinkamomis
gyvenimo sąlygomis Romoje.
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Vieningos Pasaulio bendruomenės patirties siekis
3. Pasaulio vykdomoji taryba iš kiekvienos nacionalinės tarybos prašys
trumpos metinės ataskaitos apie situaciją jos bendruomenėje. Trumpa visos
informacijos apžvalga kartu su Pasaulio vykdomosios tarybos darbo ataskaita bus
išsiunčiama nacionalinėms bendruomenėms.
4. Siekiant skatinti Pasaulio bendruomenės patirtį, Pasaulio vykdomoji
taryba skatins nacionalines bendruomenes užmegzti ryšius su kitų regionų
bendruomenėmis.
Tapatybė ir ugdymas
5. Pasaulio vykdomoji taryba rekomenduos visuose KG bendruomenės
lygiuose labiau pažinti ir įgyvendinti „KG bendruomenės charizmą“ („Progressio“,
2001 m. gruodis), kaip vieną iš tinkamiausių tapatybės formavimosi ir stiprinimo
būdų.
6. Pasaulio vykdomoji taryba rekomenduos naudoti antrąją pradinės „KG
bendruomenės charizmos“ („Progressio“, 1996 m. gruodis) versijos dalį. Šis
dokumentas svarbus bendroms nacionalinių ugdymo planų gairėms apibrėžti. Taip pat
ji paragins nacionalines bendruomenes įvertinti ir toliau kurti šį dokumentą bei
nusiųsti įvertinimo rezultatus Pasaulio vykdomajai tarybai svarstyti kitoje Pasaulinėje
asamblėjoje.
Socialinė KG bendruomenės atsakomybė
7. Pasaulio vykdomoji taryba palaikys socialinės atsakomybės iniciatyvą,
kaip paveikią priemonę užtikrinant socialinį teisingumą. KG bendruomenės, kaip
nevyriausybinės organizacijos, statusas Jungtinių Tautų organizacijoje yra svarbi
priemonė šiam darbui. Šios iniciatyvos padės KG bendruomenei būti matomai
visuomenėje.
Regioninis atstovavimas
Nacionalinės bendruomenės, savo regionuose aktyviai bendradarbiaudamos
su kitomis nacionalinėmis bendruomenėmis, išreiškė norą vystyti santykius, paremtus
tarpusavio parama ir konkrečiais organizacinio pobūdžio poreikiais. Toks regioninis
bendradarbiavimas turėtų padėti nacionalinėms bendruomenėms didinti suvokimą,
kad jos yra Pasaulio bendruomenės dalis, ir padėti pamažu tapti apaštaliniu kūnu
dalijantis misija. Dėl praktinio šių santykių pobūdžio kiekvienas regionas sprendžia
atskirai. Čia reiktų atsižvelgti į šiuos aspektus:




tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo būdus;
bendravimo su Pasaulio vykdomąja taryba būdus;
bendravimo su nacionaliniais Bažnyčios asistentais ir Pasaulio
Bažnyčios viceasistentu būdus.
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Ilgainiui šie tarpusavio santykiai gali išsivystyti į regionines komandas,
vykdančias tarnystę tiek nacionalinių bendruomenių, tiek Pasaulio vykdomosios
tarybos labui. Nacionalinės bendruomenės skatinamos daryti įžvalgą, išbandyti ir
rūpestingai įvertinti regioninio bendradarbiavimo procesą.
Nacionalinis lygmuo
1. Siekiant tapti apaštaliniu kūnu, visiems nariams reikia ugdymo, kuris
juos įgalintų vykdyti misiją ir aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Kiekviena
nacionalinė taryba gali palengvinti šį procesą per savo ugdymo komandą arba
bendradarbiaudama su kitomis bendruomenėmis ir parengdama ugdymo planą,
kuriame būtų atsižvelgiama į vietos tikrovę. Toks planas taip pat gali būti vaisinga
priemonė vietos bendruomenių atsakingiesiems.
2. Gali būti, kad vietos bendruomenių susitikimuose reiks iš naujo susitelkti
į tai, kaip geriau išgyventi kvietimą tapti apaštalinio kūno nariais, darančiais asmeninę
ir bendruomeninę įžvalgą, vykdančiais siuntimo, palaikymo ir įvertinimo procesą.
3. Nacionalinės tarybos yra kviečiamos skatinti ir vykdyti KG
bendruomenės apaštalinius projektus, dėl kurių buvo daroma įžvalga bendruomenėje.
4. Visuose asmeniniuose ir vietos bendruomenės vystymosi etapuose
ugdymo tikslas turėtų būti parengti aktyviai Pasaulio apaštalinės bendruomenės
narystei, paremtai dvasinėmis pratybomis ir įsipareigojimu KG bendruomenės
gyvenimo būdui.
5. Nacionalinė taryba gali gauti vertingą pagalbą, palaikydama ryšius su
kaimyninių šalių bendruomenėmis. Tai gali bendradarbiavimas tarnystės projektuose
ir ugdymo planų rengimas.
6. Norėtume priminti, kad bendra finansinė atsakomybė yra brandaus
bendruomenės įsipareigojimo ir įsipareigojimo bendruomenėje ženklas, nes
bendruomenė gali iš principo pasiūlyti tik tai, ką nariai finansuoja. Siūlome šią temą
įtraukti darant įžvalgą visuose nacionalinės bendruomenės lygiuose.
7. Kiekvienai nacionalinei bendruomenei naudinga palaikyti nuolatinį
kontaktą su Pasaulio KG bendruomenės sekretoriatu, taip stiprinant skirtingų
apaštalinio kūno narių bendradarbiavimą.
8. Siekdama geriau tarnauti vykdant Bažnyčios misiją, nacionalinė taryba
palaiko nuolatinius ryšius su vietinės Bažnyčios hierarchija, kongregacijomis,
organizacijomis bei judėjimais, ypač su tais, kurie gyvena ignaciškuoju dvasingumu.
9. Siekdami skatinti bendradarbiavimą su Jėzaus draugija, siūlome
palaikyti dažnesnius nuolatinius ryšius tarp nacionalinės tarybos narių ir jėzuitų
provincijolo bei jo komandos. Tai gali padėti įgyvendinant ugdymo programas ir
vykdant bendrus apaštalinius projektus.
10. Nacionalinė taryba parems iniciatyvas, skatinančias socialinę
atsakomybę kaip paveikią priemonę socialiniam teisingumui gerinti.
Galiausiai, Pasaulio KG bendruomenės Generalinės asamblėjos nariai trokšta,
kad šios rekomendacijos įkvėptų KG bendruomenės narius, vietines bendruomenes ir
nacionalinių ir pasaulio bendruomenių atsakinguosius giliau suvokti Dievo valią ir
atsakyti į ją su meile ir nuolankumu. Tikime, kad mūsų pastangos visame šiame
kelyje padės mums priartėti prie pasauliečių apaštalinės bendruomenės vizijos.

4

Priedas
KG bendruomenės ir Jėzaus draugijos bendradarbiavimas
Mes, Generalinė Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės asamblėja,
susirinkusi Nairobyje, Kenijoje, siekiame atsakyti į daug kartų įvairių Jėzaus
draugijos atsakingųjų ir atskirų jėzuitų užduotą klausimą: „Ko mes, Krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenė, tikimės iš jėzuitų ir Jėzaus draugijos?“
Pirmiausia norime išreikšti savo dėkingumą už visas dovanas, gautas per ilgus
mūsų kelionės metus. Esame dėkingi už ignaciškojo dvasingumo dovaną, kuria jūs
dosniai su mumis dalijotės, sekdami Ignaco pavyzdžiu. Pripažįstame reikšmingą
jėzuitų pagalbą ir vadovavimą, naujai atrandant pasauliečių ignaciškojo dvasingumo
išraišką, kai iš Marijos kongregacijų tapome Krikščioniškojo gyvenimo bendruomene.
Šis ugdymo darbas įgalino įsteigti ir sustiprinti KG bendruomenes daugelyje pasaulio
šalių.
Šis darbas šiandien tęsiamas ir toliau, augant KG bendruomenėms ir joms
tampant apaštaliniu kūnu. Be Jėzaus draugijos pagalbos ir bendradarbiavimo KG
bendruomenė nebūtų buvusi tokia, kokia ji yra šiandien. Norime tęsti ir stiprinti šį
bendradarbiavimą, kol visiškai subręs du apaštaliniai kūnai, tarnaujantys Bažnyčios
misijoje.
Ten, kur kol kas KG bendruomenių nėra, tikimės jūsų palaikymo inicijuojant
bendruomenių atsiradimą.
KG bendruomenės srityse, esančiose pirminiame vystymosi etape, tikimės
nuolatinio jūsų, kaip naujo bendruomenės ugdymo tarpininkų, dalyvavimo drauge su
mūsų pasauliečiais nariais. Tai reikštų:
 Bažnyčios asistento, atviro Pasaulio bendruomenės krypčiai ir dvasiai,
dalyvavimą;
 įvadą į dvasines pratybas;
 dvasinį palydėjimą;
 grupių palydėjimą, joms tampant apaštalinėmis bendruomenėmis,
besidalijančiomis misijos atsakomybe;
 pasauliečių atsakingųjų ugdymą, kurie prisiimtų atsakomybę už
brandžias bendruomenes.
Tikimasi, kad nacionalinėse bendruomenėse, labiau pažengusiose tapimo
apaštaline bendruomene procese, kur pirmiau paminėtas darbas davė vaisių,
pasauliečiai prisiims atsakomybę už ugdymą ir nuolatinį KG bendruomenės augimą.
Norėtume, jog ir čia jėzuitai tęstų pirmiau paminėtas bendradarbiavimo formas ir
ieškotų naujų bendradarbiavimo būdų.
 Trokštame tęsti partnerystę ugdymo darbe;
 norime vystyti įvairius bendradarbiavimo būdus tarp mūsų apaštalinių
kūnų ir būti abipusiškai atviriems bendroje apaštališkoje veikloje;
 siūlome daugiau viešinti vieni kitų veiklą savo leidiniuose;
 norime užmegzti daugiau institucinių ryšių tarp Jėzaus draugijos ir KG
bendruomenės (pvz., nuolatiniai nacionalinės tarybos ir provincijolo bei jų
komandos susitikimai; sutarimas skiriant Bažnyčios asistentą; bendro apaštalinio
darbo planavimas, palaikymas ir įvertinimas);
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 norime tokių santykių, kurie leistų daryti apaštalinę įžvalgą, padedančią
išplėsti bendros apaštalinės misijos lauką, įtraukiant dvasingumo, socialinio darbo,
šeimos, jaunimo, politikos ir profesines sritis;
 iš Jėzaus draugijos norime pagalbos labiau suvokti ir vertinti pasauliečių
pašaukimą Bažnyčioje;
 norime tokių santykių, kuriais gerbtume ir vertintume mūsų pašaukimų
skirtingumus. Tai padės tiek KG bendruomenei, tiek Jėzaus draugijai skatinti,
ypač jaunimą, atpažinti savo pašaukimą.
Gerindami ir gilindami savo ryšių bei bendradarbiavimo dvasią, kviečiame
jėzuitus dalyvauti šiose KG bendruomenės gyvenimo ugdymo srityse:
 ugdymo renginiuose ir seminaruose;
 nacionaliniuose ir regioniniuose susitikimuose;
 reguliariai dalyvauti vietos bendruomenėse;
 prisijungtiprie apaštalinių darbų;
 kartu su KG bendruomenės nariais vesti dvasines pratybas;
 susipažinti su pagrindiniais KG bendruomenės dokumentais.
Siekdami palaikyti Pasaulio bendruomenės Bažnyčios viceasistento ir
nacionalinių bendruomenių Bažnyčių asistentų darbą, pagarbiai siūlome įvesti
bendradarbiavimo ir abipusės paramos struktūras svarbiais regioniniais lygiais (pvz.,
Eurogrupę Europos provincijolų konferencijoje).
Pabaigoje norime pabrėžti, kad itin svarbu aiškiai apibrėžti Bažnyčios asistento
KG bendruomenėje vaidmenį. Tai turėtų padaryti KG bendruomenė kartu su Jėzaus
draugija, ypač su dabartiniais Bažnyčios asistentais. Tai padaryti nuolat prašė tiek
Jėzaus draugija, tiek KG bendruomenė, tai padėtų palaikyti ir įvertinti Bažnyčios
asistento atliekamą darbą.
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