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BENDRA MŪSŲ MISIJA

Šis dokumentas yra Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės 13-osios Generalinės asamblėjos
Itaicyje 1998 metais rezultatas. Jis žodžiais perteikia bendrą mūsų misiją, kurią išskyrė delegatai ir
įgaliota komisija, o taisė ir redagavo visa asamblėja. Dabar ji pateikiama visoms nacionalinėms ir
vietinėms bendruomenėms, visiems nariams ir viso pasaulio KG bendruomenės Bažnyčios asistentams.

Ši 13-oji asamblėja svarbi kaip ir kitos, o ypač keturios paskutinės Pasaulinės asamblėjos.
Lojoloje 1986 metais išryškėjo, kad esame Pasaulio bendruomenė, turinti bendrą misiją. Gvadalafaroje
1990 metais pajutome, jog esame siunčiami brandinti apaštalinio kūno vaisių. Hongkonge 1994 metais
atpažinome, iš kur ir į kur esame siunčiami. Itaicyje apibrėžėme savo bendrą misiją pasaulyje. KG
bendruomenės misija ateina iš paties Kristaus, kuris mus kviečia telktis prie savęs, ruošiant pasaulį tapti
Dievo Karalyste. Jis mus šaukia būti pačia pasaulio patirties šerdimi ir priimti Dievo dovanų pilnatvę.

Peržvelgdami malones, gautas per pastaruosius ketverius metus, jaučiame Kristaus ranką ir Jo
meilę bei dėkojame už tiek daug gėrio mūsų KG bendruomenės gyvenime. Siūlome sekti Juo
piligriminėje kelionėje ir dirbti taip, kaip dirbo šv. Ignacas.

Išskyrėme pačius aktualiausius šių dienų pasaulio poreikius ir pagal juos bandome naujai ir
veikliai atsiliepti Viešpaties troškimui čia ir dabar.

Apžvelgdami šiuos poreikius, susiduriame su savo ribotumais, silpnumu, šviesa ir šešėliais bei
savo nuodėmingumu. Tačiau taip pat randame daug išminties ir gėrio, ypač stiprėja bei didėja mūsų
pastangos, siekiant įvykdyti misiją.

Taigi, priimame savo misiją įsitikinę, kad Viešpats patrauks mus, kaip ir Ignacą, ne todėl, kad
esame stiprūs, bet todėl, kad „Jo meilės ir malonės mums užtenka“.

Šis įžvalgos procesas, kurį jau pradėjome nacionalinėse bendruomenėse, apėmė keturias mūsų
gyvenimo sritis, sekant šv. Ignaco charizma: Kristus ir augimas krikščioniškame gyvenime; Kristus ir
kultūra; Kristus ir socialinė realybė; Kristus ir kasdienis gyvenimas.

Procesą baigėme, atskleisdami tris misijos sritis ir priemones šiai misijai įgyvendinti.

Pirmiausia, norime savo socialinei realybei suteikti išlaisvinančią Kristaus jėgą.

Antra, norime Kristų rasti visose savo labai skirtingose kultūrose ir leisti, kad Jo malonė
nušviestų viską, ką reikia keisti.

Trečia, norime gyventi su Kristumi taip, kad Jį neštume į visas savo kasdienio gyvenimo
pasaulyje sritis.

Šias tris misijos sritis apšviečia dvasinis šaltinis, jis maitina ir įgalina siekti misijos: tai dvasinės
pratybos, padedančios augti krikščioniškame gyvenime.

Taip pat, turime rūpintis savo misijos ugdymu, kad mūsų bendruomenė galėtų tapti
efektyvesniu tarnystės įrankiu.
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Kad kiekvienas, priimantis šią misiją, įgautų tvirtybės, siūlome ją ne tik peržvelgti
paprasčiausiai intelektiniu požiūriu, ieškant informacijos, bet ir apmąstyti stiprų Pasaulio
krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės, susirinkusios asamblėjoje, troškimą.

Skaitytojus kviečiame prisidėti prie mūsų piligriminės kelionės taip, kad Kristus įgytų
didžiausią reikšmę gyvenime. To mes karštai trokštame ir iš visos širdies įsipareigojame.

KRISTUS IR SOCIALINĖ REALYBĖ

Petys į petį su vargšais. Mūsų asmeninis santykis su Dievu, kuris išplaukia iš šv. Ignaco
Dvasinių pratybų, mus įkvepia ir duoda kovos už teisingą pasaulį kibirkštį. Mes vertiname pranašišką
Bažnyčios pasipriešinimą pačiam skurdui ir priežastims, kurios jį sukelia. Sutvirtinti Kristaus ir Jo
meilės mums, vargšus pasirenkame ne kaip idėją, o atsakingai bei efektyviai išnagrinėję savo požiūrį į
skurdą ir jį sukeliančias priežastis. Savo bendruomenės gyvenime esame kviečiami vienas kitą stiprinti,
žvelgdami į pasaulį ir dirbdami jame, žiūrėdami iš vargšų pozicijos, esame kviečiami gebėti juos sutikti,
rasti savo visuomenėje ir ieškoti, kaip galėtume jiems padėti. Taip pat esame kviečiami šiuo požiūriu
peržvelgti savo gyvenimus.

1. Kova už teisingesnį pasaulį

Turime kovoti prieš gobšumą ir valdžios piktnaudžiavimą blogiu politinėse ir ekonominėse
struktūrose, kas dažnai vyksta daugelyje tautų.

Kaip skurdo ir neteisingumo priežastys susijusios tarpusavyje ir padeda viena kitai peržengti
tautines sienas, taip ir mes, KG bendruomenė, esame kviečiami liudyti pasaulio bendruomenei, kuri
savo narius įgalioja tapti teisingumo bei vilties pranašais, kad sugebame užimti drąsią poziciją atnešti į
pasaulį daugiau teisybės. Kad imtumėmės socialinės veiklos, esame pasirengę sukurti tinklus: dirbti
taip pat intensyviai kaip verslininkai.

Norime dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose forumuose, kalbėdami
vargingiausiųjų vardu, primindami tarptautinę skolą jiems. Kiekvienas įvairiais būdais esame kviečiami
aktyviai dalyvauti ekonominėse, politinėse ir socialinėse struktūrose ne tik kritikuoti, bet ir siūlyti
sprendimus. Bendruomenė mus įgalioja iš tikrųjų patikėti, kad galime pakeisti smerktinas struktūras.

Rūpinamės, kad Dievo kūryba būtų matoma įvairiose dovanose. Branginame teisingus
santykius visose žmogaus gyvenimo srityse: šeimoje, darbe, visuomenės gyvenime ir Bažnyčioje, o
ypač vertiname žmogiškos šeimos dialogo kultūrą.

2. Savo gyvenimo kelio liudijimas

Pripažįstame, kad mūsų pagrindinis indėlis į pasaulį yra visapusiškai išgyventi asmeninį ir
bendruomeninį pašaukimą, kaip tai išreikšta mūsų Bendruosiuose Principuose.

Ypač jaučiamės kviečiami gyventi vienybėje su visais paprasto gyvenimo stiliumi, kiekvieną
dieną siekti, kad Dievas mus keistų, dalytis dabartine šv. Ignaco Dvasinių pratybų pedagogikos
patirtimi. Tikime, kad vienas didžiausių mūsų indėlių į šiandienos pasaulį, ypač sprendžiant gyvenimo
konfliktus ir visur priimant teisingus sprendimus, yra atpažinimo procesas, klausymosi ir dialogo
įgūdžiai, kurių mokomės savo bendruomenėje.
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3. Būti tarsi pranašais pasaulyje

Jaučiame, kad KG bendruomenė kviečiama priešintis vartotojiškumui ir individualizmui, kurie
skatina kultūrinį irimą. Mūsų dvasingumas ugdo mus būti iniciatyvius, o tas suteiks reikalingo
pasitikėjimo savimi, kilus būtynybei pasipriešinti. Nenorime būti pasaulį „išdeginantys“ pranašai, bet
norime mokytis tarnauti tyliai ir išmintingai, būti lyg raugas, padėti sukurti ir išgyventi santykius
šeimoje, darbovietėje, visuomenės gyvenime, Bažnyčioje, džiaugdamiesi Dievo buvimu pasaulyje,
puoselėdami esminį santykį su Viešpačiu.

4. Ugdymas patirties ir veikimo būdu

KG bendruomenė turi būti veikli. KG bendruomenei reikia ugdymo/lavinimo programos, kuri
padėtų jai būti aktyviai pasaulyje. Daugeliui ar visiems nagrinėjamiems socialiniams poreikiams, kurių
norime imtis, reikia ugdymo. Bet veiksmai negali laukti visiško išugdymo. Nuo pat pradžios mums
reikia mokytis būti kontempliatyviems veikloje, padėti patirtį panaudoti vargšams arba ja pasinaudoti
esant sunkioms ir slegiančioms situacijoms, o ugdymo programose skatinti patirties-mąstymo-veikimo
modelį. Norime plėtoti aktyvų, pažangų, nenutrūkstantį ir dvasines pratybas pritaikantį mokymą bei
rasti specifinius būdus, kaip šiais turtais galėtume pasidalyti su žmonėmis visomis gyvenimo
aplinkybėmis.

5. Tinklo sukūrimas ir bendradarbiavimas

Šiandien jaučiame, kad turime didelę galimybę bendradarbiauti su kitais ir rasti lanksčias ir
dinamines tarnystės pasauliui struktūras. Norime bendradarbiauti tarpusavyje KG bendruomenėje ir už
jos, nuolankiai vienydamiesi su kitais ir padėdami jų iniciatyvoms. Ypač jaučiamės kviečiami
bendradarbiauti su Jėzaus draugija pagal situaciją ir asmeninius sugebėjimus: išsilavinimą, socialinių
interesus, nevyriausybines organizacijas ir kt.

KRISTUS IR KULTŪRA

Kristų sutikome Evangelijoje ir norime Juo sekti. Mus praturtina ne tik mūsų pačių kultūra,
suteikianti tiek daug nepakartojamo identiteto, bet ir tai, ką mes gauname iš kitos kultūros. Šie kultūros
turtai mūsų gyvenimams suteikia didelę palaimą. Tačiau bjaurimės žala, kai sužeidžiamas žmogus ir
suskaldoma bendruomenė. Be to, kelias vienodumo link labiau griauna kiekvienos kultūros unikalumą
nei telkia įvairių kultūrų žmones į vieną pasaulį, vertinantį unikalų kiekvienos kultūros indėlį. Iš šios
perspektyvos žiūrint, vis labiau suvokdami Dievo buvimą visose kultūrose, prisiimame atsakomybę
tokiais būdais:

1. Tai įvardijame ir veikiame kaip pranašai, skatinantys gėrio augimą ir pertvarkantys visa, kas
yra žalinga pasaulio, kuriame gyvename, kultūroje.

Dėl vyraujančios pasaulio kultūros:

Nepritariame jos individualizmui, kuriame nėra gilesnio dialogo, nepritariame vargšų teisių
niekinimui bei žmogaus orumo nepaisymui, taip pat nepritariame jos vartotojiškumui kaip
svarbiausiam gyvenimo tikslui.

Pažadame gyventi paprastai, kai svarbūs ne daiktai, bet tai, kas mes esame, kuo galime dalytis ir
kaip galime tarnauti žmonėms.
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Įsipareigojame gyventi, liudydami KG bendruomenės gyvenimo formas, stengdamiesi dovanoti
ir priimti dovanas bei kitus patraukti į savo gyvenimo kelią.

Dėl vietinių ir regioninių kultūrų:

Palaikome visa, ką žmonija turi unikalaus, nes tai praturtina, rūpinamės, ką reikia papildyti ir
išplėtoti, kad galėtume svajoti ir kurti, net suprantant, jog tai gali būti panaudojama ir pažeminti bei
griauti.

Žiniasklaida bei socialinio bendravimo priemonės, ypač masinės, gali padėti tiek gėriui, tiek
blogiui. Įsipareigojame mokytis jas naudoti efektyviai ir būti kritiški tam, kas vartotojui pateikiama.
Turime jas plačiai panaudoti, trokšdami krikščionišką tikėjimą susieti su vertybėmis, už kurias
kovojame.

2. Kiekvienoje situacijoje elgiamės pagal Evangelijos vertybes taip, kad kiekviena kultūra žmogui
galėtų suteikti gyvenimo pilnatvę.

Puoselėjame savo kultūrą, nors iki šiol turėjome ryžto tik kritikuoti ir liudyti.

Ypač rūpinamės tais, kurie ieško prasmės, ir tiems, kurie netekę vilties, padėsime rasti kelią.

Ieškome geresnių ugdymo formų, kad būtų išskiriamos teisingos vertybės ir kad jomis būtų
gyvenama. Šiandien atpažįstame, kad kiekvienas gyvenimo etapas turi savo krizes ir iššūkius; kelionėje
palaikysime kiekvieną, ypač jauną žmogų, kuris susiduria su ypatingais sunkumais, nes iškeliamos
reliatyvios vertybės.

Vertiname sugebėjimus, leidžiančius iškilus situacijai panaudoti sutaikinimui dialogą ar kitą
priemonę.

3. Įsipareigojame ieškoti būdų, kaip tapti universalia bažnyčia, traukiančia visu tuo, kas daro
šiandienos realybę turtinga savo skirtingumu.

Skatiname dialogą Bažnyčioje bei tarp Katalikų bažnyčios ir kitų krikščioniškų denominacijų, kitų
religijų, ieškančių ir visų, turinčių gerą valią, žmonių.

Siekiame skleisti vietinių Bažnyčių autentišką kultūrą, paremti, kas pozityvu, ir mesti iššūkius
negatyviems aspektams, ją įtraukti į pastoralinę tarnystę, katechizaciją, liturgiją ir teologiją.

Su tikėjimu siekiame sieti kiekvieną mūsų realybės aspektą, šeimą, santuoką ir darbą.

Skatiname autentiško žmonių bendravimo vertybes Bažnyčioje, kuri skiria daug dėmesio išgydyti
mūsų sužeidimams ir pakeisti nuodėmingoms struktūroms.

KRISTUS KASDIENIAME GYVENIME

Norėdami priklausyti KG bendruomenei, trokštame viską, ką darome kasdieniame gyvenime,
visiškai išgyventi kaip šv. Ignaco pasauliečių tikėjimo bendruomenės misiją. Šis troškimas turi du
svarbius aspektus, kurie gali būti susiję su mūsų pažadu ieškoti Dievo ir Jį rasti visur. Viena vertus,
galime neišgirsti Dievo kasdienybėje, tad nesuvokti Dievo buvimo turtingumo ir netekti daugybės
galimybių tarnauti. Antra vertus, galime nebematyti Dievo veikiant kai kuriais gyvenimo momentais, ir
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taip nepaisyti iššūkio augti ir galimybės tais momentais tarnauti. Rūpindamiesi atpažinti Dievo buvimą
savo kasdieniniame gyvenime, išskiriame šiuos keturis stiprius troškimus ir juos padarome
svarbiausiais šiandienos misijoje.

1. Trokštame puoselėti kiekvieno žmogaus ir autentiško ryšio žmonijos bendruomenėje
absoliučią vertę.

Visame pasaulyje mirties jėgos smarkiai veikia ir turi didelę įtaką kasdienei veiklai. Visada norime
tvirtinti, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą.

Norime gyventi nebijodami būti švelnūs ir prieraišūs bendravime ir pasaulį priimti kaip Dievo
dovaną.

Tikėdami, kad nė vienas nėra nereikalingas, norime ypač rūpintis vargšais ir tai prisiminti, kai
darome kiekvieną sprendimą.

Pritariame, kai krikščionybė kritiškai vertina pasaulio globalizaciją, aplinkos problemas ir
militarizaciją.

2. Norime remti šeimos gyvenimą, kuris yra pagrindas šiame pasaulyje kuriant Dievo
Karalystę.

Rūpinamės dideliais šeimų sunkumais, nes šiuo metu daugeliui šeimų kyla netgi išsiskyrimo
grėsmė.

Puoselėjame autentiškus ryšius ir prisirišimą tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir vaikų bei tarp kartų.

Įsipareigojame gyventi santuokos ir šeimos gyvenimą per įžvalgą, jį apgaubdami savo tikėjimu, kad
išgyventume visapusį Viešpaties pašaukimą Bažnyčioje.

Ypač globosime šeimas, kenčiančias nuo visokio sužeidimo.

3. Trokštame lydėti jaunus žmones prasmingo gyvenimo kelyje ir juos kviesti į ryšį su Viešpačiu,
kuris jiems siūlo gyvenimo pilnatvę.

Jauni žmonės ypač pažeidžiami vartotojiškumo ir kitų antivertybių. Kiekvienas jaunuolis,
pasirinkdamas gyvenimo kelią, stovi kryžkelėje. Stengsimės laiduoti, kad Kristaus kelias atrodytų
viliojantis ir keliantis iššūkius. Išklausysime jaunų žmonių vilčių, troškimų, kilnumo siekimą ir kaip tik
galėdami skatinsime jų augimą.

Jauniems žmonėms pasiūlysime susipažinti su tikėjimu, sutikdami juos ir vesdami Kristaus
keliu, padedami Ignaco pedagogikos.

4. Norime integruoti profesines ir kitas darbines veiklas į tikrą gyvenimą ir į krikščionišką
tikėjimą.

Privalome pasipriešinti per dideliam pelno troškimui visose profesinio gyvenimo srityse.

Pabrėžiame, kad darbas pats savaime nėra galutinis tikslas, bet norime iškelti ir darbo bei paties
darbuotojo vertę.
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Norime įveikti dažnai esamą atstumą tarp tikėjimo įsipareigojimo ir profesinės bei darbo veiklos
taip, kad ši veikla taptų asmeninio pašaukimo dalimi.

Taip pat norime surasti būdus, kaip reaguoti į nedarbą ar darbo trūkumą, net esant aplinkybėms,
kurių negalime pakeisti.

MISIJOS VYKDYMO PRIEMONĖS

1. Dvasinės pratybos

Pasaulio KG bendruomenė aktyviai padeda visiems savo nariams, aprūpindama priemonėmis ir
ištekliais, kad jie galėtų atlikti visas šv. Ignaco Dvasines pratybas, siūlydama modelį, kuris yra
dinamiškas, nuoseklus ir leidžiantis tobulėti. Kadangi į mūsų dvasingumą integruoti visi ignaciškieji
šaltiniai, norime juos visus peržvelgti iš pasauliečių perspektyvos. Šia dvasia palaikome pastangas
adaptuoti dvasines pratybas.

2. Ugdymas

KG bendruomenė parengs ugdymo komandas regioniniu ir pasauliniu lygiu, kurs ir siūlys ugdymo
programas, intelektiniu bei emociniu lygmeniu susies KG bendruomenės gyvenimo dvasinį,
bendruomeninį ir apaštalinį lygmenis. Ypatinga pagalba turi būti skirta programoms plėtoti, kas įgalins
mūsų narius būti veiklius.

KG bendruomenė siūlo įvertinti asmeninį augimą, suvienijantį tikėjimą ir gyvenimą, paliečiantį
visus kasdienio gyvenimo aspektus, ypač jautriai žvelgdama į vargšus ir atskirtuosius nuo visuomenės
žmones. Norime parengti ugdymo ir lavinimo programas, kurios leis žmogui ir/ar bendruomenei
aktyviai klausytis, ieškoti konfliktų sprendimo ir skatinti nuoširdų bei atvirą tarpusavio bendravimą bei
dialogą su kitais visuomenės nariais.

KG bendruomenė visiems nariams padės mokytis asmeninio bei bendruomeninio atpažinimo
proceso, kuris aktyviau skatins asmeninę bei bendruomeninę apaštalinę veiklą. Kad tą pasiektume,
parengsime reikšmingas programas ir lavinsime vadovus, naudodami Ignaco pedagogikos metodus,
parengsime nuorodas bei išugdysime dvasinius palydėtojus. Kad suprastume asmeninį pašaukimą ir
galėtume patvirtinti tapatumą bendruomenėje, norime visiems savo nariams pateikti priemones ir
šaltinius kiekviename vystymosi etape.

3. Bendradarbiavimas misijoje

Misijoje KG bendruomenė jaučia ypatingą pašaukimą bendradarbiauti su Jėzaus draugija ir kitais
Ignaco šeimos nariais. KG bendruomenė ypač siekia sukurti apaštalinį tinklą ir jį aktyviai palaikyti tiek
Bažnyčioje, tiek su kitomis tarptautinėmis grupėmis.

4. Finansai

KG bendruomenė rūpinasi finansiniu visų nacionalinių bendruomenių palaikymu, išlaidų klausimą
spręsdama pasauliniu mastu. Kiekvienas narys turėtų jausti finansinę atsakomybę savo mažoje
bendruomenėje. Tai parodytų jo brandų įsipareigojimą Pasaulio KG bendruomenei.


