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Tarptautinės Ekumeninės Brolijos
grupelių atsakingiesiems
Laba diena!
Štai Net for God filmas, skirtas geguţės mėnesiui:

Jėzus – Taikos kelias
Ţanas Vanjė (Jean Vanier) Šventojoje Ţemėje
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. FILMO PRISTATYMAS:
Mūsų, Net for God, pašaukimas - tiesti kelius, vedančius į taiką bei susitaikinimą mūsų baţnyčiose ir
pasaulyje. Tačiau tinkamiausia vieta tai įgyvendinti yra kiekvieno mūsų širdis. Šiandien Ţanas Vanjė 1,
1964-aisiais įkūręs Arkos2 bendruomenę, kviečia mus eiti šiuo taikos ir vidinės laisvės keliu.
Paties Jėzaus krašte, pasitelkdamas savo patirtį – daugiau nei 40 metų bendro gyvenimo su proto
negalią turinčiais vyrais ir moterimis, 'ţmogiškumo mokytojais', - Ţanas Vanjė mums komentuoja Šv.
Jono evangeliją, Jėzaus įţengimą į Jeruzalę, 12 skyrių. Jis padeda mums suprasti, kad savo mirtimi ir
prisikėlimu Jėzus paţada perkeisti mūsų širdis. Jis yra Taikos Kunigaikštis, kviečiantis mus nusileisti į
savo širdies gelmę, kad būtume išlaisvinti iš savo sutemų, baimių, vidinių suţeidimų, kad galėtume
priimti ir mylėti kiekvieną asmenį, kas jis bebūtų, net jei ir mūsų priešas.
Netrukus po to, kai Jėzus prikelia savo draugą Lozorių, kai Marija ištepa jo kojas grynojo nardo
kvepalais, o kai kurie ţydai nori juo atsikratyti, Jėzus įţengia į Jeruzalę, jodamas ant asilaičio. Ten jis
paskelbs savo šlovę netrukus įvykdyta mirtimi.
Atsakydamas graikams, kurie nori jį pamatyti, Jėzus sako:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei
apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame
pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.“ (Jono 12,
24-26).
Jėzus kalba apie savo mirtį, bet taip pat kreipiasi ir į kiekvieną iš mūsų. Šiame filme Ţanas Vanjė
komentuoja šiuos Jėzaus ţodţius, parodydamas, kad yra kelias, kuris iš pirmo ţvilgsnio gali atrodyti
skausmingas. Siekti taikos reiškia priimti „praradimo dvasingumą“, kuris ugdo mūsų nuolankumą,
meilę ir atvirumą, kad taptume taikos pasiuntiniais. Esame kviečiami prarasti, numirti savajam
egoizmui, išankstinėms nuostatoms, troškimams ir labai ţmogiškam pripaţinimo, pasisekimo
poreikiui, kad neštume gausių vaisių, gyvendami pagal Dievo Dvasią.
Ţanas Vanjė išskiria keturis šio taikos kelio punktus:
1. Praradimo dvasingumas.
2. Numirti savajam egoizmui.
3. Tarnauti tiems, kurie paţeisti.
4. Jėzus kviečia mus leistis būti nuginkluotais.
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B. KĄ VEIKTI PERŢIŪRĖJUS FILMĄ?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti dviem klausimais:
1. Ką tik išgirdome Jėzaus ţodţius. Koks tas kelias, kurį Jėzus siūlo mano gyvenimui
šiandien, kad būčiau taikos nešėjas drauge su kitais: savo artimaisiais, bendradarbiais,
draugais?
2. Šiame filme pateikiama daug išgyventų istorijų. Kurią iš jų aš įsiminiau? Kodėl?
C. UŢTARIMO MALDA:
Šį mėnesį galime melstis
uţ kiekvieną iš mūsų, Net for God tinklo narį,
ir taip pat uţ save pačius:
kad turėtume drąsos leisti Kristui mus nuginkluoti,
nes Jis visa daro nauja.
D. MĖNESIO ŢODIS:
Šio mėnesio ţodţiui galime paimti šias tris eilutes iš Evangelijos pagal Joną: 12 skyrius, 24-26 eilutės:
Jėzus tarė:
„Jei kviečių grūdas nekris į ţemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas,
o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
Kas myli savo gyvybę, ją praţudys,
o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amţinajam gyvenimui.
(...) Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.”
Gero susitikimo!
Net for God komanda
1

Ţanas Vanjė (Jean Vanier) gimė 1928 m. Kanadoje. Pirmiausia jis tampa Britanijos karinio jūrų laivyno
karininku ir kovoja už taiką. Po karo apsisprendžia sekti Evangelija ir gyventi su pačiais silpniausiais iš
mūsų. Taip nuo 1964 metų jis dalijasi savo gyvenimu su proto negalią turinčiais žmonėmis. Visame
pasaulyje jis liudija, kad priimant savo silpnumus ir patarnaujant patiems mažiausiems galima sukurti
taikos kultūrą mumyse ir aplink mus.
2

Visame pasaulyje pasklidusios Arkos bendruomenės priima proto negalią turinčius žmones. Pamatinis
gyvenimo Arkoje principas yra gyvenimas drauge, dalijimasis gyvenimu tarp proto negalią turinčių ir jos
neturinčių žmonių. 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.

Šis filmas: „Jėzus – Taikos kelias“ yra dešimtasis
iš 14 filmų, sudėtų į 4 DVD, serijos:

„Šventas Jonas, Santykio Evangelija“,
kurią sukūrė Net for God drauge su Ţanu Vanjė Šventojoje Ţemėje.
Norėdami įsigyti šiuos filmus, kol kas tik prancūzų kalba, kreipkitės adresu:
Communauté de l’Arche - La Ferme - Trosly-Breuil - France
Tel. 03 44 85 34 78 -publications-arche@lafermedetrosly.com
www.lafermedetrosly.com
arba AME - Lionas - Prancūzija
Tel. 04 78 37 45 99 - ame@chemin-neuf.org – www.ame-boutique.com
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