A KÉK XVI. Általános Küldöttgyűlése - Libanon 2013
„Gyökereinktől a határokig”
Ez az én szeretett Fiam őt hallgassátok (Mk 9:7)
Záró dokumentum
1. Fatka hegyes vidékének magaslatairól letekintve Bejrútra, a Hegyi
Boldogasszony oltalma alatt, küldöttgyűlésünk szívébe véste az Atya szavait,
amelyet Krisztus tanítványai egy másik magaslaton hallottak: Ez az én szeretett
Fiam őt hallgassátok (Mk 9.7). Amint az első tanítványoknak, úgy nekünk is jó volt
itt lennünk.
2. A Hit Évében gyűltünk össze, keresve a megújulást a szeretett Fiú szavára
figyelve, amely a Keresztény Élet Közösségének legmélyebb alapja. Libanont
választottuk gyűlésünk helyszínéül, és a nehézségek ellenére hálásak voltunk ezért
a döntésért és az ebben való kitartásért. A Biblia földje ez, amelyen valaha
Krisztus is járt. Ez a tény összekapcsolt minket a megváltás történetének
mély gyökereivel, amelyben Isten minden népével osztozunk. Libanon
cédrusai alá gyűltünk, amelyek az égbe nyúlnak miközben gyökereikkel mélyen a
földbe kapaszkodnak, örökzöld színükkel minket is a megújult frissességre
ösztönöztek. Az ignáci laikus közösségek alapításának 450-ik jubileumi évében
találkoztunk, hálával emlékezve üdvtörténetünk sajátos kezdeteire. Köztünk volt
egy 2 éves kisfiú is a KÉK család részeként, aki játékosságával és kedvességével
elbűvölt minket, arra emlékeztetett, hogy egyszerűségben és rácsodálkozásban
olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyerekek.
3. A küldöttgyűlés során megünnepeltük a nemzetek és kultúrák sokszínűségét
világközösségünkben. Örültünk annak, hogy a nemzeti és kulturális
gazdagságunkat tovább színesítette az a frissesség és életerő, amelyet újabb
három közösség - Botswana, Guatemala és Litvánia - befogadása jelentett.
Rácsodálkozva Isten lelkének a működésére tanúi lehettünk annak, ahogyan - az
őket támogató nemzeti közösségek segítségével - haladtak útjukon, s eljutottak
hozzánk. Örömmel láttuk, ahogyan ez a támogató-támogatott kapcsolat
egyenrangúvá alakult a KÉK testén belül. Amint Szent Pál mondja "ha egy tagot
dicsérnek, akkor mindegyik tag vele együtt örül" (1Kor 12-26).
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4. Ugyanakkor tudatosult bennünk az is, hogy egyének és közösségek
nehézségekkel küzdenek. Megindító volt hallgatni a közel-keleti népek
szenvedéstörténetét, amely őket napjainkban a szenvedő Krisztus útján
vezeti. Fájdalommal láttuk azt is, hogy vannak belső megosztottságok is,
amelyek miatt néhány nemzeti küldöttség nem vehetett részt a mostani
küldöttgyűlésen, arra emlékeztetve minket, hogy az emberi gyengeség jelen van
köreinkben is. "Ha egy tag szenved, akkor minden tag vele együtt szenved" (1
Kor 12-26).
5. Ebben a helyzetben gyűltünk össze keresve azt, hogyan növekedhetünk,
bontakozhatunk ki gyökereinktől a határok felé. A küldöttgyűlés megerősítette,
hogy a KÉK egy laikusokból álló apostoli közösség (Nairobi 2003), amely az
ignáci lelkiségben gyökerezik és elsősorban a világiak közössége. Ennek
érdekében szükséges ezen lelkiség kifejezetten laikus értelmezése és megélése.
Természetesen közösségben maradunk azokkal, akik osztják velünk az ignáci
lelkiséget különösképpen a mi jezsuita testvéreinkkel. Azonban a mi KÉK
hivatásunk egy kifejezetten világi ignáci hivatás, amely a mi alapvető,
keresztségben kapott hivatásunk megélésének egy sajátos formája. Ez arra hív
minket, hogy egyre mélyebben és hitelesebben megértsük és megéljük ezt a
hivatást. Valamint arra, hogy hitünk megélését, amely által szeretnénk
előmozdítani az igazságosságot, az igazságtalan rendszerek súlya alatt
görnyedező világ valóságába helyezzük.
6. A KÉK világi ignáciakból álló közössége elsősorban Isten küldetésének
előmozdításán munkálkodó apostoli szolgáló közösség. Amint a lelkiségünk,
ugyanúgy apostoli munkánk is hiteles és világi jellegű kell, hogy legyen. A KÉK
tagok részt vesznek személyes szolgálatokban és a KÉK, mint közösség
intézményesen is küldetést vállalhat vagy részt vehet nemzetközi
együttműködésekben. Azonban e különböző szintű szolgálatok alapja az egyes
KÉK tagok személyes hivatásából fakad, amelyben az ignáci laikus hivatásukat
mindenapjaikban megélik. Ez cselekvő szemlélődést és hiteles jelenlétet
jelent otthonaikban, családjaikban, munkájukban, a civil társadalomban, a
politikai és kulturális életben, valamint egyszerű életvitelben mutatkozik meg.
Ha nem éljük meg küldetésünket a legalapvetőbb szinteken, akkor bármit is
szeretnénk más dolgokban, az homokra épített ház lesz. Ha azonban
mindennapjainkat jellemzi e szemlélődő aktív jelenlét, akkor sziklára építünk.

7. Istenkeresésünket a mindennapi életünkben tovább erősítette a világKÉK
egyházi asszisztense Adolfo Nicolás SJ atya bíztatása. Ő arra bátorított, hogy
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keressük azt, ahogyan a minket körülvevő világot el tudjuk érni a
mindennapi bölcsesség eszközeivel. Szavaival Ferenc pápára utalt, mint
olyasvalakire, aki tanúságot tesz a bölcsesség ezen útjáról, ami megmutatkozik az
ő egyszerű közeledésében a különböző vallású és lelkületű emberek felé és azok
felé is, akik nem hisznek. A bölcsesség ebben az értelemben Isten nagylelkű
működésének felismerésében áll, nem csupán a történelmi eseményekben, hanem
mindenben, ami a mindennapi életet jellemzi. Ez az út a szeretet szemlélésének
útja (LGY. 230-237), azaz megtalálni Istent minden dologban. Az a
hivatásunk, hogy prófétai világi közösség legyünk (Fatima 2008) természetesen
érvényes marad, mint fontos felhívás a nagyobb hitelességre magunkkal és
másokkal szemben, akik részt vesznek a hívő közösség életében. Azonban,
azokkal való kapcsolatunkban, akiknek nincsenek ilyen gyökereik, a bölcsesség
útjának keresése segít, amely által felfedezhetünk egy új és egyszerű, de
mélységeket kifejező nyelvezetet ahhoz, hogy napjaink emberével
párbeszédet folytassunk.
8. Ez a meghívás a bölcsesség útjára megerősíti a mi tudatos odafigyelésünket az
együttműködés szükségességére, és ebben felfedezzük Isten tervének nagyságát és
a mi korlátaink valóságát. Isten együttműködő. A Szentháromság is közösségileg
menti meg a világot: “munkálkodjunk az emberi nem megmentésén” (LGY 107).
Mária igenjét megvárva Isten őt választotta ki, mint elsőrangú emberi lényt, hogy
vele együttműködjön a megváltás művében. Ő „a mi együttműködésünk
példaképe Krisztus küldetésében” (Általános Alapelvek 9). Krisztus az ő
nyilvános működését egy közösség kialakításával kezdte és ebbe meghívta
azokat, akik Pünkösd után a kezdeti egyházat, mint Krisztus testét alkották.
Miközben a KÉK közösségéről, testéről beszélünk, mindig tudatában kell
lennünk annak, hogy egy nagyobb testnek, Krisztus testének vagyunk részei.
Nincs jövő együttműködés nélkül. A küldetésben tapasztalt új magatartások és
megközelítések az együttműködés új formáinak kialakítását igénylik.
9 Az ignáci lelkiség középpontjában Isten megtestesülése áll, amely valósággá vált
számunkra Jézus Krisztusban – az Ő életében, halálában és feltámadásában. Ezért
felkészültnek érezzük magunkat arra, hogy alakító és alakuló résztvevői
legyünk a mai világ valóságának, hogy változzunk általa és változtassunk rajta.
Ehhez a folyamathoz mindannyian hozzájárulunk szakmai felkészültségünkkel és
az ignáci lelkiség eszközeivel, amelyeket jelenkor igényeihez igazítunk. Ezek közé
tartoznak a lelki gyakorlatok, az Examen, a megkülönböztetés – küldés –
támogatás – kiértékelés folyamata egyéni és közösségi szinten. Az ignáci
lelkületet tükrözi az egyszerűség és mélység a hallgatásban, a beszédben és
a cselekvésben. Hivatásunk ezen kegyelmeiben gyökerezve, meghívást kaptunk
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arra, hogy felismerjük lelki és fizikai határainkat, és hogy otthonosan,
tisztelettel, nyitottsággal és elfogadással mozogjunk e „határterületeken”.
10 . A nemzeti közösségek körében a Küldöttgyűlés előtt végzett felmérés három
határterületre irányította figyelmünket. Ezek: a globalizáció és a szegénység,
a család, valamint az ökológia. Mindhárom területet korunk fontos
határvidékének tekintjük, amelyekhez a megbeszélések során egy negyedik is
társult: az ifjúság.
11. Az egyes határok esetében, a következő öt évre vonatkozóan, az alábbi
pontokban foglaltuk össze a cselekvések irányát. Ezek a pontok a Küldöttgyűlés
legfőbb szándékait jelenítik meg, ezért a nemzeti és regionális közösségekre vár a
feladat, hogy a helyi körülmények és feltételek alapján értelmezzék és alkalmazzák
őket.
12. A cselekvés főbb irányai
Család
• Nyitottság, együttérzés, tisztelet, és érzékenység azon emberek iránt akik a
miénktől eltérő családi struktúrákban élnek.
• Párok és családok számára formációs (képzési) lehetőségek biztosítása,
másokkal együttműködve.
A globalizáció és a szegénység
• Alkalmas lelki eszközök, stratégiák kidolgozás a kihívások megértéséhez és
kezeléséhez
• Hálózatok és együttműködések kialakítása a tapasztalatok megosztásához és az
összehangolt munkához.
Ökológia
• Érzékenység és tisztelet a teremtett világ iránt magatartásunkban és
cselekedeteinkben
• Hálózatok és együttműködések kialakítása a tapasztalatok és sikerek
megosztásához, mint például az „Amazon Projekt”.
Ifjúság
• Lehetőség adni arra, hogy a fiatalok érdemben vegyenek részt a közösségben.
• Fejleszteni érzékenységünket az apostoli ifjúsági munka iránt.
13. A Küldöttgyűlés kötelezettségvállalásai:
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• Elkötelezzük magunkat a cselekvésre ezen a négy határvidéken aszerint, hogy
vágyaink és a megkülönböztetés gyümölcseként kapott felismeréseink merre
vezetnek minket.
• Folytatjuk erőfeszítéseinket az apostoli hálózatépítésben és támogatásban, az
„alulról fölfelé" való megközelítés alkalmazásával. Használni fogjuk az ignáci
eszközöket a digitális közösségi média (például a „jezsuita hálózat”)alkalmazásával.
• Elkötelezzük magunkat arra, hogy megosszuk a tapasztalatokat és a követhető
példákat, mint például azt a filmet - „Landfill Harmony” - amely egy paraguayi
szegénynegyedben alakult ifjúsági zenekarról szól, akik újrahasznosíott
hulladékból készült hangszereken játszanak.
14. Ajánlások az EXCO1 számára:
• Javasoljuk, hogy az EXCO közvetítse a KÉK tagjai számára a Generális Atya
meghívását arra, hogy „képessé váljunk a mai valóság jeleinek értelmezésére”.
• Javasoljuk EXCO szakbizottságok létrehozását az ifjúsági munkára, valamint az
Általános Alapelvek és Általános Normák változtatásával kapcsolatos feladatokra.
• A fatimai találkozó (2008) szellemében javasoljuk, hogy az EXCO továbbra is
segítse a világközösség önértelmezését (önmeghatározását?) az , elkötelezettség, a
formáció, az irányítás, a pénzügyek és másokkal való együttműködés terén. A
Küldöttgyűlés úgy érzi, hogy tovább kell tisztázni a tagság kritériumainak
kérdését.
15. Ezek a konkrét javaslatok mutatják, hogy megértettük - a tanítványokhoz
hsonlóan - a Színeváltozáskor megjelenő felhő árnyékának ránk vetődése elől
nem húzódhatunk félre. Miután összegyűltünk a hegyen, meghallgattuk Isten
szeretett Fiát, és részesültünk a megkülönböztetés kegyelmében, tudjuk, hogy
Krisztus minket is leküld a hegyről, hogy visszatérjünk hétköznapjainkba és a
világba. Arra törekszünk, hogy ezt az Ő társaságában tegyük erős gyökerekkel, és
mindig készen arra, hogy új határok felé induljunk.
Fordította
Pakot Géza SJ a magyar KÉK egyházi asszisztense
Speidl Bianka küldött

1

Executive Council – Végrehajtó Tanács = az világközösség Elnöksége
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