
Fraternité Oecuménique Internationale - Net for God  

Communauté du Chemin Neuf 

59, Montée du Chemin Neuf - 69005 LYON - FRANCE 

Tél. +33 / (0)4 78 15 07 93 ou +33 (0)6 08 89 17 37 

Fax. +33 / (0)4 78 15 07 97 - netforgod@chemin-neuf.org 

 

Lionas, 2007 gruodis 

 

 
 

Laba diena! 

 
 

Štai Net for God filmas 2007 m. gruodţio mėnesiui: 

 

„Aukos jėga“ 
 

Pateikiame keletą punktų, kurie padės jums vesti susitikimą: 

 

 

A. Filmo pristatymas: 
 

 

2006-2007-aisiais metais matytų Net for God filmų dėka mes turėjome galimybę ir malonę susipaţinti su 

tikėjimo liudytojais, ypatingais vyrais bei moterimis, Kristaus draugais. Kiekvienas savaip mums parodė, 

kad sekimas Kristumi pareikalauja daug jėgų, kad tai Kryţiaus kelias... bet tuo pačiu ir be galo nuostabus ! 

Šie gyvenimai mums tampa pavyzdţiu ir sako, kad niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės, apreikštos 

Jėzuje Kristuje! 

 

Šį mėnesį, Net for God jums siūlo iš naujo perţvelgti filmų ištraukas, sugrįţti prie kai kurių iš šių tikėjimo 

ţmonių liudijimų, kurie kalba mums apie Dievo pasiaukojimą pasauliui: 
 
 

 - Dietrich‘as Bonhoeffer‘is, vokietis liuteronų pastorius, (1906-1945), filosofas ir puikus 

teologas, Hitlerio reţimo nukankintas 1945 balandį, 

 

 - Teresė iš Lizje, karmelitė, prancūzė, arba Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė 

(1873-1897), paskirta būti misijų globėja ir katalikų Baţnyčios pripaţinta Baţnyčios Daktare, 

 

 - Aleksandras Menis, rusas ortodoksų kunigas, (1935-1990), iškili moderniosios ortodoksijos 

figūra, universalus genijus, kankinys, 

 

 - Marta Robin, maţo Prancūzijos kaimelio mergaitė, (1902-1981), vienas iš neįtikėtiniausių 

XX
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 amţiaus veidų. Ši jauna kaimo mergaitė, nuo 18 metų iki pat savo mirties - 78 metų – 

prikaustyta prie lovos, savo namuose priėmė daugiau nei 100 000 pas ją pasikalbėti atvykusių 

ţmonių, kurių gyvenimai buvo šio susitikimo perkeisti ir nušviesti! 
 

Visi šie keturi liudytojai, pašaukti Viešpaties labai jauni, savo raštais, patirtimi ir konkrečiu savosios 

kančios priėmimu rodo mums stebinantį kelią : vienintelis „darbas“, turintis prasmę, nuo šiol yra 

atsidavimas nuskaistinančiai ir perkeičiančiai Dievo meilės galiai. Dietrich‘as Bonhoeffer‘is, Teresė iš 

Lizjė, Aleksandras Menis ir Marta Robin gyveno šiuo visišku savosios būties atidavimu į Dievo 

rankas. Tai auka, kuri neša daug vaisių skelbiant Evangeliją pasauliui. 
  

B. Ką veikti perţiūrėjus filmą? 
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Siūlome jums maţose grupelėse pasidalyti dviem čia pateiktais klausimais: 
 

1. Visi keturi šio filmo liudytojai išgirdo Viešpaties kvietimą būdami labai jauni. Ar tai tinka ir man? 

2. Kaip šie keturi išminčiai, šie mūsų liudytojai, padėjo savo auką prie Jėzaus kojų… Ką mums byloja 

Kalėdų dţiaugsmas? 

 

 

C. Mėnesio uţtarimo malda: 
 

Šį mėnesį, kartu su šiais liudytojais, šiame Dievo Tinkle (Net for God),  

iš naujo atiduokime savo gyvenimus Kristui ir jam siųskime savąsias užtarimo maldas,  

prašydami vienybės krikščionių tarpe ir taikos pasaulyje. 

 

 

 

D. Dievo Ţodis: 
 

Šiam mėnesiui skirtas Dievo Ţodis yra pirmame laiške Jonui, 3 skyriuje, 16 eilutėje: „Mes iš to 

paţinome meilę“:  

 „Jis už mus paguldė savo gyvybę. 

Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.“ 

   

 

 
 

Tegul Kristaus atėjimo švelnumas 

 lydi mus Net for God susitikimuose,  

 
Net for God komanda 

 

 

 

 

 

2008 SAUSIO mėnesiui 
 

Šiek tiek pasvarstę, 

nusprendėme nesiųsti jums naujo Net for God filmo. 

 

Net for God susitikimas tevyksta 

jūsų jau numatytu laiku. 
 

2008 sausio pradţioje atsiųsime jums laišką  

su keletu pasiūlymų jūsų susitikimui. 
 

 

 


