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Lijonas, 2008 m. vasaris

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

„Tu beldi į mano duris“
Cronenbourg‘o priemiesčio pastorius

Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:

A. Filmo pristatymas:
Šis filmas – tai nepaprastas Gérard‘o Haehnel‘io, protestantų liuteronų pastoriaus, liudijimas.
Viešpats jam skyrė misiją skelbti Evangeliją CRONENBOURG‘o kvartale, kuriame yra 10 000
gyventojų ir kuris laikomas „karštąja miesto zona“, Strasbūro priemiestyje, šiaurės rytų Prancūzijoje.
Viskas prasideda labai paprastu veiksmu – pasibeldimu į vienas iš Strasbūro miesto gyventojų duris,
visiškai neţinant, kas ten gyvena! Gérard‘as Haehnel‘is – tuo metu dar studentas – paprasčiausiai tik
eina sutikti su kitu ţmogumi, norėdamas pakviesti jį švęsti Kalėdas kartu ir įteikti dovanėlę!
Pamaţu ši praktika prigyja ir plinta Cronenbourg‘o protestantų parapijoje, kurios vienas iš pastorių,
nuo 1981 m., šiandien yra Gérard‘as Haehnel‘is. Tą gruodţio šeštadienį apie 300 šio regiono jaunuolių
aplankys 258 šeimas ir įteiks dovanėles daugiau nei 600 vaikų! Tai tikras iššūkis šiems „getų“
kvartalams!
Argi toks pasibeldimas į duris nesuteikia galimybės pačiam Dievui susitikti su ţmogumi?
„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir
vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apreiškimo 3,20).
Šis filmas veda mus į susitikimą su Cronenbourg‘o gyventojais, priklausančiais įvairiausioms
tautybėms ir įvairiausioms religijoms. Jie liudija apie Dievo darbą, atliktą jų širdyse, apie Šventosios
Dvasios ugnį, kuri atkuria ir gydo ţmogų! Šios istorijos labai daţnai paskatina įsijungti į asociaciją
„Mokiniai“. Šiandien čia kasdien susirenka dalis šio kvartalo vaikų, juos priima asociacijos
darbuotojai ir savanoriai: jie padeda jiems paruošti namų darbus, moko dainuoti, giedoti, šokti, paţinti
Bibliją ir kartu meldţiasi!
Šis kvietimas skirtas kiekvienam iš mūsų: savo miestuose bei miesteliuose esame kviečiami kurti ir
statyti ne tik pastatus, bet ir ţmogiškus gyvenimus Kristuje! Dievas turi planą mūsų miestams ir
miesteliams. Jis pasitiki savo ţmonėmis, mūsų gyvenimais, kad būtume „spragų taisytojais“
(Izaijo 58, 12)!

B. Ką veikti peržiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti dviem klausimais:
- Ar aš galiu įvardinti vieną įvykį iš savo gyvenimo, kai į mano duris pasibeldė ţmonės, o per juos į
mano namus atėjo Kristus? Į kokias duris galėčiau šiandien pasibelsti?
- Kaip šiandien aš atsiliepiu į šį kvietimą būti „spragų taisytoju“?

C. Užtarimo malda šiam mėnesiui:
Šį mėnesį mes siūlome jums melstis
už visus Cronenbourg‘o gyventojus,
už darbą jaunimo tarpe, už pastorių Gérard‘ą Haehnel‘į
ir visus asociacijos „Mokiniai“ narius,
taip pat už visus tuos, kurie skirtingose šalyse atlieka panašią tarnystę.

D. Dievo Žodis šiam mėnesiui :
Dievo Ţodis šiam mėnesiui yra Izaijo knygos 58 skyriuje, 12 eilutėje:
„Tu atstatysi praeities amžių mūrus.
Spragų taisytoju,
nugriautų sodybų atstatytoju būsi vadinamas.“

Gero susitikimo!
Net for God komanda

