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2008 lapkritis, Lionas

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

„Vidinis gydymas“
Lytta Basset
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. Filmo pristatymas:
Apaštalas Paulius viename laiške Korinto krikščionims rašo:
„Mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. Bet
pašauktiesiems mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis.“
(1 Korintiečiams 1, 23-25)

Nė vienas savo gyvenime negalime išvengti kančios. Negalime kalbėti apie prisikėlusį Kristų, jei
nepriimame nukryţiuotojo Kristaus!
Mūsų pašaukimas Net for God tinkle – atverti taikos ir susitaikinimo kelius mūsų baţnyčiose ir
pasaulyje. Tačiau tinkamiausia tam vieta pirmiausia yra mūsų širdis, siekianti tuo gyventi.
Štai kodėl Lytta Basset, jau 17 metų Ţenevos protestantų baţnyčios pastorė, rašytoja ir teologijos
dėstytoja Šveicarijoje, šiandien mus kviečia eiti taikos ir vidinės laisvės keliu, įkvėpimo semiantis iš
ţmogaus, kurį laikome Dievu – Jėzaus iš Nazareto. Jis yra šio kelio pradţia, nes jis mūsų tarpe yra
pirmasis, nuėjęs kenozės kelią. Jis ir mus kviečia eiti paskui jį: nusileisti į savo vidų, kad kartu su Juo
priimtume ir pamiltume tiesą apie suţeistą ţmogų, kuriuo esame!
Šiame vidinio išgijimo kelyje paminėti etapai nėra susiję su jokia chronologine tvarka. Keliaujame
maţais ţingsneliais, tačiau tai visiškai nereiškia, kad šie etapai turi būtinai eiti vienas po kito; juk
kiekviena kelionė yra unikali!
1. Pradėti nuo to, kas mumyse vyksta ne taip: poreikis teisti, savęs kaltinimas ir tobulybės
siekimas.
Nė vienas prie savo ţaizdos nesugrįţta savaime. Kai, norėdami ţengti taikos keliu, susiduriame su šiuo
instinktyviu pasipriešinimu, Lytta Basset mums siūlo pradėti nuo to, kas mumyse vyksta ne taip. Tai
padeda mums labiau prisiliesti prie to, ko savyje nebegalime pakęsti; tokiu būdu kyla troškimas iš to
išeiti ir versti naują lapą!
2. Žvelgdamas į trikdžius, atpažįstu sužeidimą!
Šis kelias veda į mūsų pačių gimimą iš naujo, kai paţvelgiame į savo istorijos tiesą, savo suţeidimus,
laukiančius būti įvardintais, pasidalytais ir gydomais.

3. Malda: priklausymo vienas kitam pojūtis, tarpusavio ryšys.
Savosios istorijos atsiminimo darbe kitų malda bei malda uţ kitus suteikia jėgos ir leidţia atrasti ryšį su
gyvųjų pasauliu!
4. Kalavijas, atveriantis gyvenimą.

Tapti savimi - tuo, kuo iš tikrųjų esame, galime tik tuomet, kai atsiskiriame nuo mums pačių
artimiausių ţmonių.
5. Nepamainoma avis!
Jėzus ateina ieškoti ir gelbėti paklydusios, prarastos avies – tos paslėptos, suţeistos mūsų pačių dalies.
Būtent ten susitiksime Kristų! Jis glaudţiasi prie suţeisto ţmogaus, kuriuo esame, gydo mus ir suvienija
mūsų asmenį!
6. Būti suvienytam, kad galėtum atleisti.
Būdamas suvienytas ir taikoje su savimi pačiu, galiu paleisti įţeidėją ir įţeidimą ir ţengti atleidimo
keliu!

B. Ką veikti peržiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiuo klausimu:
Kaip šiandien aš galiu sekti Kristų,
eidamas/a jo pasiūlytu vidinės taikos keliu?

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

už kiekvieną Net for God tinklo narį
ir taip pat už save pačius:
kad turėtume drąsos atsiliepti į Kristaus,
kuris ateina ieškoti ir gelbėti mumyse to, kas buvo pražuvę,
kvietimą!
D. Dievo Žodis šiam mėnesiui :
Šio mėnesio ţodis yra Luko evangelijoje, 19 skyriuje, 10 eilutėje:

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.“

Gero susitikimo!
Net for God komanda

