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Lionas, 2009 geguţė

Laba diena !
Štai 2009 metų geguţės mėnesio Net for God filmas:

„Atjautos groţis“
Jean Vanier Šventojoje Ţemėje
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. Filmo pristatymas:
„Misija, kurią Jėzus duoda Baţnyčiai, yra atjauta,
atskleisti kiekvienam ţmogui, kad Dievas jį myli.“
Šis filmas vedasi mus į Jėzaus šalį, į Izraelį-Palestiną, drauge su Ţanu Vanjė (Jean Vanier) 1, ţmogumi,
kuris 1964 m. įkūrė Arkos Bendruomenę2 ir kuris apkeliavo pasaulį skelbdamas Evangeliją. Šios
kelionės tikslas – drauge su Net for God sukurti 14 filmų apie Jėzaus slėpinį, komentuojant švento
Jono Evangeliją. Tai daugelio metų apmąstymų, studijų, maldos ir bendruomeninio gyvenimo Arkoje,
nuo pat jos pradţios, vaisius! Per šį mylimojo mokinio raštus Ţanas Vanjė (Jean Vanier) kviečia mus
giliau paţinti Jėzų ir pačius save; jis atskleidţia mums Dievo viziją apie mūsų pasaulį, tikrąjį
dvasingumą, kuris teikia prasmę gyvenimui, mirčiai ir ţmonijos evoliucijai.
Šį mėnesį Net for God jums siūlo perţvelgti vieną iš tų 14 filmų ištrauką. Po keleto dienų filmavimo
Betliejuje ir Galilėjoje prie Tiberiados eţero pakrančių, Ţanas Vanjė (Jean Vanier) komentuoja
Kristaus Kančią ir Prisikėlimą pagal Švento Jono Evangeliją Jeruzalės mieste! Jaudinantis ţodis!
B. Ką veikti perţiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiais dviem klausimais:
1. Kas man lengviau: kompetentinga uţuojauta ar uţuojauta-buvimas drauge?
2. Popieţius Paulius VI sakydavo: „Šventoji Ţemė yra penktoji Evangelija“. Kaip Šventoji Ţemė
man kalba apie Jėzų, perţiūrėjus šiuos vaizdus ir perţvelgus tai, ką jau ţinau apie šį kraštą?
3. Šiame filme Ţanas Vanjė (Jean Vanier) komentuoja tris Švento Jono Evangelijos vietas:
- Jėzaus kančia : Jono 18 ir 19
- Prisikėlusio Jėzaus susitikimas su Marija Magdaliete: Jono 20, 11-18
- Prisikėlusio Jėzaus susitikimas su mokiniais: Jono 20, 19-23
Siūlome jums sugrįţti prie vienos iš šių Evangelijos vietų, melstis ir pasidalyti drauge, kas jus palietė.

C. Uţtarimo malda šiam mėnesiui:

Šį mėnesį siūlome jums melstis,
kad kiekvienas iš mūsų gautume Dvasią Guodėją.
D. Dievo Ţodis šiam mėnesiui :
Šio mėnesio ţodis yra antrame laiške korintiečiams, 12-me skyriuje, 9-je eilutėje:

„Gana tau mano malonės,
nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“.
Gero susitikimo!
Net for God komanda
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Ţanas Vanjė (Jean Vanier) įkūrė pirmąją Arkos bendruomenę 1964 metais. Gimęs 1928 m. Kanadoje,
pirmiausia jis tampa Britanijos karinio jūrų laivyno karininku ir kovoja uţ taiką. Po karo apsisprendţia
sekti Evangelija ir gyventi su pačiais silpniausiais iš mūsų. Taip nuo 1964 metų jis dalijasi savo gyvenimu
su proto negalią turinčiais ţmonėmis. Visame pasaulyje jis liudija, kad priimant savo silpnumus ir
patarnaujant patiems maţiausiems galima sukurti taikos kultūrą mumyse ir aplink mus.
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Visame pasaulyje pasklidusios Arkos bendruomenės priima proto negalią turinčius ţmones. Pamatinis
gyvenimo Arkoje principas yra gyvenimas drauge, dalijimasis gyvenimu tarp proto negalią turinčių ir jos
neturinčių ţmonių. Proto negalią turintis asmuo yra tikrasis apie jį susikuriančios bendruomenės pamatas.
Šiandien Arka yra tarptautinė federacija, apimanti daugiau nei 134 bendruomenes. Kiekvieną jų sudaro
kelios šeimos, dirbtuvės ir bendruomeninio gyvenimo vietos. Arka sujungia profesinę, auklėjamąją,
gydomąją ir bendruomeninę plotmes, kurių pamatu tampa santykio tarp priimtų asmenų ir asistentų
abipusiškumas.

‘Šventas Jonas, santykio Evangelija – Ţanas Vanjė (Jean Vanier)
Šventojoje Ţemėje’
Tie 14 filmų keturiuose DVD yra šiuo metu kuriami
ir netrukus pasirodys prekyboje.
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