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„Brangūs jaunuoliai, <...> Bažnyčiai reikia jūsų
užsidegimo, jūsų intuicijos, jūsų tikėjimo. To mums
reikia! O kai atvyksite ten, kur mes dar neatėjome,
turėkite kantrybės mūsų palaukti.“

Popiežius Pranciškus, Christus vivit, 299

1. Įvadas

Krikščioniškojo gyvenimo (KG) bendruomenė yra su jaunimu ir dėl jaunimo. Jaunimas – neatsiejama mūsų
apaštalinio kūno dalis. Skirtingų kartų buvimas drauge pagrindžia išliekantį mūsų bendruomenės visuotinumą. Pasaulio
KG bendruomenėje visi – jauni, suaugusieji, vyresnio amžiaus – esame vieno apaštalinio kūno nariai. Jaunimas yra ne
tik vienas iš misijos laukų, bet visų pirma ir ypač pagrindinė apaštalinio kūno dalis. KG bendruomenės dovanos
atskleidimas ateinančiai kartai – ne tik neatidėliotinas, bet ir neišvengiamas prioritetas dėl bendrystės su jaunimu ir
istorinė atsakomybė už jį, drauge su ignaciškąja šeima ir Bažnyčia.

Per pastaruosius ��� metų apie �� ankstesnių skirtingų kartų� iki mūsų išlaikė ir perdavė ignaciškąją
pasauliečių dvasingumo dovaną. Dabar mūsų eilė būti ta grandimi, kuri šia brangia dovana su ateities kartomis
pasidalintų veiksmingai, suprantamai ir jas praturtindama. KG bendruomenė yra ��� metų istorijos dovana, o mūsų
istorinė misija – pakviesti jaunąją kartą rinktis ignaciškąjį pasauliečių kelią.

Jaunimo sielovada yra visos ignaciškosios šeimos prioritetas. Mūsų bendruomenės Bažnyčios asistentas tėvas
Arturo Sosa, SJ, parašė mums laišką apie keturias visuotines Jėzaus draugijos apaštalines pirmenybes�. Jaunimo
sielovada tiesiogiai paminėta trečiojoje pirmenybėje („lydėti jaunus žmones, skatinant juos kurti vilties kupiną ateitį“),
numanoma pirmojoje („puoselėti dvasinį įžvalgumą ir šv. Ignaco Dvasines pratybas: padėti žmonėms Jėzų Kristų atrasti
ir Juo sekti“), strategiškai siūloma taikyti antrojoje („keliauti drauge su atstumtaisiais: su vargstančiais, pažeidžiamais,
atskirtais nuo visuomenės ir jos laikomais nevertingais; tai – susitaikinimo ir teisingumo misija“) bei ketvirtojoje
pirmenybėse („rūpintis bendraisiais visų namais: Evangelijos gelme veikti Dievo kūriniją, ją saugoti ir atnaujinti“).

Jaunimas nėra tiesiog graži 2�2� metų pasaulinės KG bendruomenės dienos (kovo 2� d.) tema, tai yra didelis
visų mūsų rūpestis ir iššūkis. Raginame jus imtis ilgalaikių veiksmų! KG bendruomenės regioninės komandos,
nacionalinės tarybos, ugdymo komandos ir vietos bendruomenių lyderiai turėtų siūlyti konkrečius planus, kaip naujomis
aplinkybėmis KG bendruomenės dovaną atskleisti ir pasiūlyti jaunimui. Apskritai visi grupelių nariai turėtų pamąstyti,
kaip dalytis savo talentais su jaunimu.

� https://jesuits.global/en/uap
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2. Pasiūlymas 2020 m. pasaulinei KG bendruomenės dienai

Raginame labiau įtraukti jaunimą ir sustiprinti jo lyderystės vaidmenį vietos ir nacionalinėse bendruomenėse ir
veiklose. Iš pradžių siūlome apmąstyti šiuos keturis klausimus ir tuo pasidalinti:

 Koks yra KG bendruomenės ir jaunimo santykis jūsų vietos bendruomenėse (grupelėse)?

 Kaip galime pradėti ar pagerinti bendradarbiavimą tarp ignaciškosios šeimos ir kitų Bažnyčios institucijų
(parapijų, mokyklų, universitetų, centrų ir kt.), rūpindamiesi jaunimo sielovada?

 Kaip galime naujai, inovatyviai ir patraukliai padėti jaunimui įgyti ignaciškosios įžvalgos patirties ir
susitikti su Jėzumi?

 Kaip galime duoti postūmį atsirasti naujoms jaunimo bendruomenėms?

Turime mąstyti giliau ir plačiau. Popiežius Pranciškus atnaujino bažnytinę struktūrą, skirtą jaunimui. Prieš
jums atsakant į pirmiau pateiktus klausimus – tiek asmeniškai, tiek grupelėse – kviečiame melstis ir apmąstyti
posinodinį apaštališkąjį paraginimą Christus vivit bei šiame dokumente pateiktas mintis.

3. Christus vivit: naujas Bažnyčios santykis su jaunimu

2��8 metų Vyskupų sinodo asamblėja buvo skirta jaunimui, tikėjimui ir pašaukimo atpažinimui, o 2��9 metais
popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį paraginimą Christus vivit – svarbiausią Bažnyčios istorijoje jaunimui skirtą
dokumentą. Jame pateikiamas gilus ir detalus požiūris, kaip kurti santykį tarp jaunimo, krikščioniškų bendruomenių,
jaunimo sielovados ir visos Bažnyčios.

Christus vivit – tai pasiūlymas apmąstymui ir visos Bažnyčios atsinaujinimui. KG bendruomenei atpažįstant,
kad jaunimo sielovada yra svarbiausias prioritetas, dabar ji ypač kviečiama eiti šiuo keliu. Tad skirkite šiek tiek laiko
maldai su šiuo himnu:

Kristus gyvas! Jis yra mūsų viltis2

Kristus gyvas! Jis yra mūsų viltis
ir pati gražiausia šio pasaulio jaunystė.

Visa, ką Jis paliečia, atjaunėja,
tampa nauja, prisipildo gyvybės.
Prisikėlusysis yra šalia tavęs.

Jis kviečia tave ir laukia, kada pradėsi iš naujo.

Kai jautiesi senas dėl liūdesio,
apmaudo, baimės, abejonių ar nepasisekimų,

Jis visuomet bus šalia, kad suteiktų jėgų ir vilties.
Jis yra tikra pasenusio pasaulio jaunystė.

Būdami Jo artumoje,
galime gerti iš tikros versmės,

gaivinančios visas mūsų svajones,
planus, didžius idealus,

kviečiančios mus skelbti tai,
kas daro gyvenimą iš tikro vertingą.
Pats Jėzus, būdamas amžinai jaunas,
nori duoti mums amžinai jaunas širdis.

2 Ši malda sudaryta iš apaštališkojo paraginimo Christus vivit (�, 2, �3, 2� ir 32).
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Jei esi praradęs vidinę jėgą,
svajones, savo entuziazmą,
viltį ir didžiadvasiškumą,
Jėzus stovi priešais,

kaip kadaise stovėjo prieš mirusį našlės sūnų,
ir visa Prisikėlusiojo galia ragina tave:

„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Christus vivit dokumente popiežius Pranciškus visame skatina jaunimą ieškoti autentiško, Dievo duoto
asmeninio pašaukimo ir kviečia imtis naujos jaunimo pašaukimo sielovados3. Šioje naujoje jaunimo sielovadoje
svarbiausia yra dvasinės įžvalgos teikiama išmintis. Pašaukimo puoselėjimas KG bendruomenės vizijoje reiškia
kiekvieno krikščionio, kaip Jėzaus mokinio, ugdymą. Jaunas žmogus savo dvasinę kelionę pradeda asmeniškai
susitikdamas su gyvuoju Kristumi, o per KG bendruomenę jis gali tęsti šį meilės, palydėjimo, įžvalgumo ir šventimo
procesą. Dvasinės pratybos yra šio proceso pavyzdys ir kelias.

Mes ir mūsų bendruomenės galime perduoti Dievo meilę ir dvasinės įžvalgos dovaną, tačiau turime prisitaikyti,
tinkamai ja dalydamiesi. Christus vivit skatina mus jaunimo sielovadoje bendradarbiauti aktyviau ir kūrybingiau.

Raginame skaityti ir apmąstyti toliau pateiktas Christus vivit ištraukas. Pasvarstykite, kaip jas pritaikyti
santykiui su jaunimu vietos ar nacionalinėje KG bendruomenėje.

 „Kristaus Bažnčia gali visuomet pasiduoti pagundai prarasti entuziazmą. <...> jauni žmonės gali padėti
Bažnyčiai išlikti jaunai, <...> padėti jai būti vargingesnei ir geresnei liudytojai, stoti vargšų ir atstumtųjų
pusėje, kovoti dėl teisingumo ir nuolankiai priimti užduodamus klausimus.“ (Christus vivit, 37)

 „Tai reiškia nuolankiai pripažinti, jog kai kuriems dalykams reikia konkrečių pokyčių, o kad tai įvyktų, jai
būtina įsiklausyti į jaunų žmonių viziją, taip pat į jų kritiką.” (Christus vivit, 39)

 „<...> mums reikia projektų, kurie juos sustiprintų, lydėtų ir ragintų susitikti su kitais, angažuotis
didžiadvasiškoje tarnystėje, misijoje.” (Christus vivit, 30)

 „Raginu bendruomenes pagarbiai ir rimtai ištirti joms būdingą jaunų žmonių situaciją, kad galėtų rasti
tinkamiausius sielovados būdus.” (Christus vivit, 103)

 „Labai svarbu įžvelgti ir atpažinti: Jėzus iš kiekvieno jauno žmogaus pirmiausia nori jo draugystės. Tai
pamatinė įžvalga. Prisikėlusio Viešpaties dialoge su jo draugu Simonu Petru svarbiausias klausimas
buvo: ,Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?' (Jn 21, 16).” (Christus vivit, 250)

 „Jaunimas mums parodo, kad reikia imtis naujo stiliaus ir naujų strategijų.” (Christus vivit, 204)

 „<...> suaugusieji stengiasi viską suplanuoti turint reguliarius posėdžius ir nustatytu laiko grafiku, o
daugumai jaunų žmonių šiandien mažai patrauklios tokios sielovados schemos.” (Christus vivit, 204)

 „Jaunimo sielovada turi būti lanksti, jaunus žmones reikėtų kviesti į įvykius bei renginius, kuriuose jie ne tik
būtų ugdomi, bet ir turėtų galimybę dalytis gyvenimu, švęsti, giedoti, klausytis konkrečių liudijimų ir patirti
bendruomeninį susitikimą su gyvuoju Dievu.” (Christus vivit, 204)

 Jaunimas „mieliau įsitrauks į bendruomenes, kurios yra atviros, gyvo tikėjimo, trokšta spinduliuoti Jėzumi
Kristumi, yra džiaugsmingos, laisvos, broliškos ir angažuotos. Tos bendruomenės gali būti kanalai, kuriais
jaunuoliai pajaučia, jog įmanoma puoselėti vertingus ryšius.” (Christus vivit, 220)

3 „Žodį „pašaukimas“ galima suprasti plačiąja prasme kaip Dievo kvietimą. Jis apima pašaukimą gyventi, pašaukimą į draugystę su
Juo, pašaukimą į šventumą ir t. t.“ (Christus vivit, 2�8)
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4. Ateinančiai kartai ypač reikia ignaciškosios įžvalgos išminties

XXI-asis amžius dar labai jaunas, tik 2�-ies metų, ir jam reikia ignaciškosios įžvalgos dovanos. Visi jaučiame,
kad aušta naujas amžius. Esame įsitraukę į visuotinę pasaulio revoliuciją. Mūsų pasaulis blaškosi tarp kančių ir
entuziazmo. Viena vertus, gyvename labiau susijusiame, ekologiškesniame ir daugiau gebančiame pasaulyje, kita vertus,
auga nelygybės, paviršutiniškumo ir netvarumo rizika. Tarp skirtingų kartų privalo būti daugiau bendrystės ir
bendradarbiavimo. Įvairių kartų sugyvenimas yra vienas pagrindinių „integralios ekologijos“ aspektų (Laudato Si).

Kaip teigiama KG bendruomenės leidinyje „Projects“ nr. �72, įžvalgos išmintis tampa vis svarbesne šiame
daugiau mąstančiame, labiau komunikuojančiame ir vis nesaugesniame pasaulyje. Viena brangiausių dovanų, kurią
galime palikti ateinančioms kartoms – tai visuomenė, kurioje gebėjimas daryti įžvalgą taptų mūsų kultūrų,
bendruomenių, demokratijų ir mūsų Bažnyčios savastimi. Pačios Bažnyčios atnaujinimui būtina, kad dvasinė įžvalga
įsiskverbtų į visas bažnytines sritis ir mūsų misionieriškas veiklas. Ignaciškosios įžvalgos ir ignaciškojo dvasingumo
perdavimas ateinančiai kartai yra svarbiausias prioritetas.

Naujoji jaunimo karta vaidina esminį vaidmenį pasaulio pokyčiuose. Po visą pasaulį išplito naujas ekologinis
judėjimas, vis daugiau jaunimo yra susirūpinę dėl klimato kaitos; pastaraisiais metais susikūrė įvairūs politiniai
pasipriešinimo ir protesto judėjimai; daugelyje šalių jaunos moterys inicijavo pokyčius, siekdamos lyčių lygybės;
jaunimas valdo socialinius tinklus ir vadovauja skaitmeninei pasaulio revoliucijai. Jaunoji karta naujai ir intensyviai
suvokia pasaulį. Jauni žmonės ryžtingai pasisako už svarbias laisvės, tvarumo, lygybės ir solidarumo vertybes (2��7 m.
„Global Shapers“� apklausa �86 valstybėse). Nepaisant pasaulio neužtikrintumo ir pokyčių, jie yra optimistai (2��7 m.
IPSOS jaunimo apklausa� �� valstybėse). Jau dabar jie yra kai kurių svarbiausių XXI amžiaus procesų lyderiai ir
formuotojai. Iš tiesų laikai ir vėl keičiasi6...

Jaunimui reikia asmeninės ir bendruomeninės įžvalgos, apsisprendžiant dalyvauti pokyčius lemiančiuose
judėjimuose, imantis inovacijų ir iššūkių. Jauni žmonės – viena pažeidžiamiausių grupių pasaulyje. Kadangi jie
susiduria su naujais sprendimais, ugdymu, brendimu, paieškomis ir abejonėmis, itin rimtas yra paviršutiniškumo,
reliatyvizmo, totalitarizmo ar neteisybės poveikis… Šiame kontekste kiekvienas jaunas žmogus šiandien susiduria su
naujomis rizikomis, iššūkiais ir galimybėmis, kurioms reikia gilesnės įžvalgos. KG bendruomenė ir ignaciškoji šeima
gali pasiūlyti jaunimui įžvalgos patirtį, tinkamą šiuolaikiniam pasauliui ir kultūrai.

Darbas su jaunimu yra pats prasmingiausias, veiksmingiausias ir patvariausias būdas tobulinant pasaulį visose
srityse (teisingumo, ekologijos, dvasingumo…). Taikant ignaciškuosius kriterijus, jaunimo sielovada gali atsirasti
beveik kiekvienos misijos centre.

Mums reikia rimtai įsigilinti į posinodinį paraginimą Christus vivit ir glaudžiai darbuotis apštalaujant šia
linkme.

5. Sukurkime jaunimo sielovados tinklą!

� http://www.shaperssurvey.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2��7.pdf
� https://www.citigroup.com/citi/foundation/data/p2p_global_youth_survey_full_data.pdf
6 https://www.youtube.com/watch?v=PMz_zplGza�

http://www.shaperssurvey.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf
https://www.citigroup.com/citi/foundation/data/p2p_global_youth_survey_full_data.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PMz_zplGza0
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Keletas pasiūlymų

 Geriausia jaunimo sielovados praktikos patirtimi ir pavyzdžiais prašome pasidalinti su Pasaulio
bendruomenės sekretoriatu. Šią informaciją paskelbsime Pasaulio KG bendruomenės interneto svetainės
skiltyje, skirtoje jaunimui.

 Kviečiame siūlyti savo pagalbą arba jos paprašyti. Pasaulio vykdomoji taryba padės susisiekti tiems, kuriems
reikia pagalbos ir tiems, kurie gali pasidalyti idėjomis ir patirtimis. Raginame jus dalytis vaisiais, kilusiais
apmąsčius klausimus, pateiktus šiame dokumente.

 Kviečiame vietos, nacionalinę ir regioninę KG bendruomenę apmąstyti naują Bažnyčios požiūrį, pateiktą
Christus vivit, ir taikyti pagrindinius aspektus savo grupelėse, komandose ir tarybose.

 Pamąstykite apie naują galimybę bendradarbiauti su parapijomis, mokyklomis, universitetais, centrais ir
kitais projektais bei institucijomis, ypač jėzuitų tinkle bei platesnėje ignaciškojoje šeimoje.

 Pasvarstykite apie nacionalinės jaunimo sielovados komandos įkūrimą. Daugelio šalių KG bendruomenėse
tokios komandos veikia, ir jų vaisiai teikia vilties.

 Kiekvieną KG bendruomenės narį paskatinkite imtis apaštalinės veiklos, atverkite tam erdvę, imdamiesi
naujų projektų ieškokite bendradarbiavimo galimybių. Mylėkite ir tarnaukite visur.

Naujai suvokiame, kaip apaštalauti jaunimui ir su jaunimu. Šiandien jaunimo situacija visame pasaulyje
pasikeitusi. Bažnyčia parengė naują jaunimo sielovados strategiją, pagrįstą pašaukimo puoselėjimu ir dvasine įžvalga.
Mums, KG bendruomenei, – tai galimybė atnaujinti įsipareigojimą jaunimui ir apaštališkąjį uolumą.

Esame ties nauja pradžia. Laukia ilgas, maždaug dešimties metų, kelias. Dirbkime, kurkime nauja ir
bendradarbiaukime, bet mūsų vienintelė viltis yra gyvasis Kristus! Tad melskime Šventosios Dvasios:

Pripildyk mūsų sielas savo Šventosios Dvasios,
atverk mūsų širdis savo malone,

suteik mums savo drąsos ir kūrybingumo,
siųsk mus bendradarbiauti su kitais.
Siųsk mus mylėti ir tarnauti visur,

įkvėpk jaunimą atrasti Tavo dovaną, kurią Tu mums dovanojai,
įkvėpk mus pasiūlyti įžvalgos dovaną
ateinančiai kartai ir drauge su ja.

Viskas didesnei Dievo garbei. Ad Maiorem Dei Gloriam.

Fernando VIDAL Daphne HO Diego PEREIRA Ann Marie BRENNAN
Catherine WAIYAKI Najat SAYEGH Denis DOBBELSTEIN
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