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Laba diena!
Štai gruodţio mėnesio filmas! Jis netęsia filmų apie Islamo iššūkius serijos. Mums reikia pamąstyti ir
skirti tam laiko, kad galėtume pratęsti du pirmuosius filmus su Kristijano de Šerţė ir brolio Andrė
liudijimais.
Tad šio mėnesio filmo pavadinimas:

Haošin‘as ir Kryžius
Nuo Kinijos iki Sofijos Antipolio parapijos (Prancūzija)
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:

A. FILMO PRISTATYMAS:
Kaip Dievas apsireiškia? Kaip atpažinti jo veikimą žmogaus širdyje?
Kaip skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją visoms tautoms?
Šio mėnesio filmas veda mus nuo Kinijos iki Sofija Antipolis katalikų parapijos Ţydrojoje Pakrantėje,
Prancūzijos pietuose. Jaudinanti Haošin‘o istorija ir tėvo Žilio Sander, kuris pasišvenčia Dievo
Ţodţio skelbimui Prancūzijos kinams, liudijimas mums padeda suvokti šio kontinento, Kinijos (1,3
milijardas kinų), evangelizavimo iššūkius.
Haošin‘as yra jaunas kinas iš Šanchajaus. Patyręs Dievo artumą savo gimtojo miesto Katedroje, jis
atvyksta į Prancūziją trokšdamas paţinti krikščionių Dievą. Savo gyvenime jis niekada nebuvo sutikęs
krikščionių! Jo kelias į Dievą nusidrieks Sofijos Antipolio Tautų Šv. Pauliaus parapijoje. Šis Dievas
perkeis ir jo suţadėtinės Lili bei jos tėvų, priklausančių budizmo kultūrai, gyvenimą.
Tokių Kristaus perkeistų gyvenimų Sofijos Antipolio Tautų Šv. Pauliaus parapijoje yra gausu.
Šiandien juos palaiko nuo 2001-ųjų čia įsikūrusi Chemin Neuf bendruomenė. Jie visi – kunigai,
pasišventusieji ir šeimos – apsisprendė tarnauti Baţnyčiai, parapijai, sekdami neturtingą ir nuolankų
Kristų.
Ši bendruomenė gyvuoja milţiniško technopolio, apimančio 1300 įmonių, centre; čia kasdien dirba 30
000 ţmonių. Tautų Šv. Pauliaus krikščionių parapija nesiliauja skelbusi, kad kiekvienas ţmogus, kas
jis bebūtų, gali sutikti Kristų!
Daugelis technopolio darbuotojų sutiko paliudyti apie asmeninio susitikimo su Kristumi patirtį, kuri
perkeitė jų šeimyninį, profesinį gyvenimą, jų santykius. Jų tikėjimas kviečia mus leisti Kristui
atnaujinti mūsų protą bei ţmogiškąją išmintį ir besąlygiškai įsileisti Jį į konkrečias gyvenimo
situacijas!
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B. KĄ VEIKTI PERŽIŪRĖJUS FILMĄ?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti vienu iš šių klausimų:

 Kuo Haošin‘o liudijimas mane užkalbina ir kodėl?
 Ar aš galiu paliudyti apie savo asmeninio susitikimo su Kristumi patirtį?
C. UŽTARIMO MALDA:
Šį mėnesį galime melstis

už visus, kurie dirba Sofijia Antipolis technopolyje,
už tėvo Žilio Sander tarnybą
ir visus, kurie, kaip ir jis, darbuojasi skelbdami Kristų mūsų broliams kinams
visame pasaulyje ir pačioje Kinijoje.

D. DIEVO ŽODIS:
Šio mėnesio Ţodis yra pirmajame laiške korintiečiams, 1 skyriuje, 23 – 25 eilutėse:

„Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, (...) kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis.
Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones
ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones.“

Visiems linkime labai graţios Kalėdų šventės!
Gero susitikimo!
Net for God komanda

SVARBU
Kaip ir ankstesniais metais, 2010 SAUSIO mėnesiui
mes neišleisime naujo Net for God filmo.
2010 sausio pradţioje atsiųsime jums laišką su pasiūlymais,
kaip surengti susitikimą.

Tad galite nekeisti savųjų Net for God grupelių numatytų susitikimų datų!
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