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2008 m. birţelis, Lionas

Laba diena !
Štai 2008 metų birţelio mėnesio Net for God filmas:

‘Būti tėvais’
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:

A. Filmo pristatymas:
Kaip Net for God esame pašaukti atverti taikos ir susitaikinimo keliusmūsų baţnyčiose bei
pasaulyje. Tačiau pati geriausia vieta pradėti tai daryti yra šeima. Štai kodėl šį mėnesį Net for
God mus vedasi į šeimyninės meilės slėpinį !
Per Hélène Carosin – Chemin Neuf bendruomenės narės, dviejų vaikų motinos – mokymą,
per daugelio šeimų – tėvų, mamų ir vaikų – liudijimus šis filmas atskleidţia mums ištisą šio
„pašaukimo“ būti tėvais pedagogiką!
Tėvystė remiasi ne vien tik kokybiškais tėvų ir vaikų santykiais, bet taip pat ir daugeliu kitų
ryšių! Tėvystė atsiskleidţia kaip dvasinis nuotykis, ilgas kelias, kuriame netrūksta nei
problemų, nei kančių, nei dţiaugsmų; tačiau šiame kelyje kiekvienas gali atrasti šį Dievo
kvietimą priimti gyvenimą Jo gailestingume.
‘Mums nereikia būti tobulais tėvais ! Bet būti tėvais, kurie priima gyvybę nuo pat jos
pradţios : Dievas, Mūsų Tėvas !’
B. Ką veikti peržiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti dviem klausimais:
1. Kokius vaikystės prisiminimus šie vaizdai paţadina manyje?
2. Ar esu patyręs/usi Jėzaus buvimą šeimoje?

C. Užtarimo malda šiam mėnesiui:
Šį mėnesį mes siūlome jums melstis

už savo šeimos vienybę
arba už vienybę kitos šeimos, kuriai šiandien jos ypatingai reikia.
D. Dievo Žodis šiam mėnesiui :
Dievo Ţodis šiam mėnesiui yra Evangelijoje pagal Luką, 2 skyriuje, 49 eilutėje:

Kai Jėzaus tėvai po ilgo eškojimo pagaliau jį suranda, Jėzus jiems sako:
„Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“

Gero susitikimo!
Net for God komanda

Kitas filmas bus sukurtas 2008 rugsėjo arba spalio mėnesiui. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
mes paprastai nekuriame Net for God filmų, nes tai misijų ir atostogų laikas kiekvienam iš
mūsų!

