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Laba diena ! 

 
Štai 2008 metų kovo mėnesio Net for God filmas: 

 

 

Elžbieta Vengrė 
Vargšų karalienė 

 

 

Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą: 

 
 

A. Filmo pristatymas: 
 

 

Šį mėnesį Net for God mus kviečia keliauti į Vengriją – šalį, kurioje XIII amţiaus pradţioje 

Vengrijos karaliaus Andriejaus II dukters Elţbietos širdyje vieną dieną suţibo šventumo 

liepsna. 

 

Ši jauna moteris Elţbieta gyveno Vartenburgo pilyje, Tiuringijos kunigaikštystėje, 

Vokietijoje. Nors ištekinta uţ vokiečių princo, ji pašvenčia savo gyvenimą to regiono 

vargšams bei ligoniams. Nepaisydama atmetimo ir paniekos, Elţbieta atsiliepia į kvietimą 

Viešpaties, kuris apreiškia jai savo veidą vargšuose, labiausiai paniekintuose ţmonėse bei 

raupsuotuosiuose. 

Jos gyvenimo kelias pribloškia: ji pradeda savo gyvenimą kaip princesė karališkoje pilyje, o 

pabaigia jį vargšų tarpe, apleistoje lūšnoje. 

 

Norėdamas padėti paţinti Elţbietą ir suvokti ją įkvepiančią dvasią, šis filmas mus kviečia 

klausytis liudijimo tų vyrų ir moterų, kurie jos paliktos šviesos įtakoje aukoja savo gyvenimus 

dėl taikos ir vienybės! Šie liudytojai patyrė Kristaus meilę ir apsisprendė jį sekti. Kaip Dievo 

malonė juos lydi, kaip augina jų sielą ir kaip išmėginimų verpetuose leidţia jiems išsaugoti 

ramybę bei ištikimybę Viešpačiui? 

 
 

B. Ką veikti peržiūrėjus filmą? 
 

Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti dviem klausimais: 

- Kaip jūsų nuomone galima tapti turtingu per neturtą, kaip sako Šventasis Paulius laiške 

Korintiečiams? Kaip į šį klausimą padeda atsakyti Šventosios Elţbietos ir daugelio šio filmo 

liudytojų patirtis? 

- Koks Elţbietos gyvenimo etapas ir kokie šio filmo epizodai jus labiausiai uţkalbino, palietė 

asmeniškai? 

mailto:netforgod@chemin-neuf.org


 

 

C. Užtarimo malda šiam mėnesiui: 
 

Šį mėnesį mes siūlome jums melstis 

 

už Vengrijos šalį,  

ypatingai už Otto ir Jutka Csomor’us bei visus, kurie  

rūpinasi Tarptautinio Ekumeninio Bodrogolaszi Centro įkūrimu ;  

taip pat už visus tuos, kurie, Budapešte ar kitur,  

Elžbietos Vengrės pavyzdžiu  

darbuojasi dėl taikos ir vienybės. 

 

 

D. Dievo Žodis šiam mėnesiui : 
 

Dievo Ţodis šiam mėnesiui yra antrajame laiške Korintiečiams, 8 skyriuje, 8 ir 9 eilutėse:  

 

„Aš tai sakau ne liepdamas,  

bet norėdamas kitų uolumo mastu  

patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą.  

Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis,  

būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.“ 
 

 

 

 

 

Gero susitikimo! 

 

Net for God komanda 

 


