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2009 lapkritis, Lionas

Laba diena!
Kaip jau skelbėme anksčiau, lapkričio mėnesio filmas yra antrasis iš serijos filmų, kurių metu Net for
God siekia išklausyti skirtingus poţiūrius susitikimo su Islamu tema. Jūsų lauks ir trečiasis filmas! Šio
mėnesio filmas vadinasi:

„ISLAMO IŠŠŪKIS“
DVD – 2 dalis

Padarykite mano mokiniais visų tautų ţmones
pokalbis su Broliu Andrė, „Dievo kontrabandininku“
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. FILMO PRISTATYMAS:
Savo knygoje „Šviesos Jėgos“ brolis Andrė tvirtina:
„Viešpats liepė mums eiti ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmones. Ar šitas priesakas skirtas
arabams ir musulmonams? Kaip galime nepaisyti daugiau nei milijardo žmonių, kuriuos Dievas
sakosi mylįs?“
Šiame filme brolis Andrė mums pasakoja apie savo pašaukimą ir kaip jis išgyvena savo misiją
musulmonų krašte. Norime nuo pat pradţių pabrėţti, kad filmas prasideda brolio Andrė pašaukimo
pasakojimu, paskui kalba apie jo evangelizacinę patirtį komunistinio bloko šalyse. Jau dvylika metų jis
vykdo savo misiją brolių krikščionių, gyvenančių uţdraustose teritorijose, ir musulmonų tarpe.
Anas van der Bij (Anne van der Bijl Brolis), vadinamas broliu Andrė, yra olandas, evangelikų
pamokslininkas, vedęs, 5 vaikų tėvas. Nuo 1955-ųjų drauge su savo įkurta misija Portes Ouvertes
(Atviros durys)1 jis nenuilstamai darbuojasi priešiškoje aplinkoje priespaudą patiriančių krikščionių
tarpe.
Brolis Andrė buvo pašauktas neįprastomis aplinkybėmis. 1945-siais, būdamas 17-kos metų, jis
prisijungia prie kolonijinės olandų kariuomenės pajėgų ir dalyvauja kare Indonezijoje. Po trijų kovos
metų, suţeistas į koją, jis skaito Bibliją ligoninės lovoje ir išgyvena asmeninį susitikimą su Kristumi.
Atsiliepdamas į Viešpaties kvietimą būti misijonieriumi, jis 2 metus mokosi Biblistinėje mokykloje
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Įkurta 1955-siais, krikščioniška asociacija PORTES OUVERTES (ATVIROS DURYS) šiandien veikia daugiau nei
60-tyje šalių, kuriose ribojama krikščionių religinė laisvė, kuriose jie yra engiami ir persekiojami: Afganistane,
Irake, Indijoje, Kinijoje, Vietname ir kitur. Šios asociacijos tikslas – sustiprinti krikščionių bendruomenes,
ţeidţiamas priešiškos aplinkos, pasisakant ne „prieš“ kokį nors reţimą, sistemą, mintį ar kitą religiją, bet „uţ“
persekiojamą Baţnyčią. Ypatingas dėmesys skiriamas iš musulmonų kilusiems krikščionims, „šešėliniams
krikščionims“, kuriems gresia didelis pavojus savose šalyse.
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Škotijoje (Worldwide Evangelisation Crusade), o studijų pabaigoje viename ţurnale pastebi skelbimą,
kviečiantį į festivalį. 1955-ųjų liepą, pačiame šaltojo karo įkarštyje, brolis Andrė išvyksta (visai
neţinodamas, kur ši kelionė jį nuves) į jaunųjų komunistų kongresą Lenkijoje; ten, anapus geleţinės
uţdangos, jis gauna tokį Viešpaties Ţodį iš Apreiškimo knygos: „Prabusk ir stiprink, kas dar tik
merdi“ (Apr 3,2). Tuomet jis supranta, kad Dievas kviečia jį sustiprinti komunizmo persekiojamą
Baţnyčią.
Brolis Andrė, kaip pats vėliau sakys, tampa „Dievo kontrabandininku“. Per dvylika metų, prikrovęs
savo Volkswagen‘ą Biblijų, jis kirs pačių priešiškiausių komunistinio bloko šalių sienas. Ilgainiui jis
įkuria misiją Portes Ouvertes (Atviros durys), kurios dėka milijonai Biblijų pasiekė Rytų Europą,
paskui Kiniją, Kubą, Šiaurės Korėją, Vietnamą… 1968-siais, dėl knygos „Kontrabandininkas“
išgarsėjimo, broliui Andrė uţdraudţiama perţengti Rytų šalių sienas.
Tuomet jis supranta, kad jo misija turi krypti į Vidurio Rytus, pas brolius krikščionis, engiamus
konfliktų ir persekiojimų musulmonų kraštuose. Labai greitai jis suvokia, kad geriausias būdas jiems
padėti – tai pasiekti tuos, kurie persekiojimus inicijuoja, ir leisti paţinti jiems Jėzaus meilę; taip,
vedamas įvykių, brolis Andrė jau daugiau kaip keturiasdešimt metų keliauja po musulmonų pasaulį,
susitikdamas su pačiais radikaliausiais islamistų judėjimais. Civilinio karo, kuris 1975-1990 m.
niokoja Libaną, metu brolis Andrė susitinka su šeichu šijitu Muhamedu Hussein‘u Fadlallah, vienu
svarbiausių Hasbula grupuotės vadų Libane; kontaktai su radikalia palestiniečių islamistų grupuote
Hamas 1997-siais atveda jį į susitikimą su šeichu Ahmad‘u Yassine, šio judėjimo įkūrėju. Brolio
Andrė misija nesiekia įsikišti į politinę sferą, bet supaţindinti su Kristumi savo sutiktuosius,
pirmiausia pačiam pradedant nuoširdţiai juos mylėti.
***
Šiame filme brolio Andrė pristatomas Islamo paveikslas remiasi daugybe patirčių iš jo susitikimų su
musulmonais, paprastais tikinčiaisiais ar fundamentalistinių islamistų judėjimų vadais. Jis išskiria
penkis pagrindinius punktus:
1.
2.
3.
4.
5.

Jo suvoktas islamo paveikslas
Kaip prieiti prie musulmonų?
Kai musulmonai tampa krikščionimis…
Kaip musulmonas gali paţinti Jėzų Kristų?
Didysis iššūkis krikščionims.

B. KĄ VEIKTI PERŢIŪRĖJUS FILMĄ?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiais klausimais:
 Kuo brolio Andrė liudijimas mane uţkalbina ir kodėl?
 Ar jūs galite papasakoti vieną evangelizavimo ir Dievo Ţodţio skelbimo patirtį?
C. UŢTARIMO MALDA:
Šį mėnesį galime melstis uţ visus krikščionis, kurie gyvena musulmonų kraštuose, ir taip pat uţ
kiekvieną iš mūsų, kad galėtume liudyti mumyse esančią viltį.
D. DIEVO ŢODIS:
Šio mėnesio Ţodis yra Evangelijoje pagal Matą, 28 skyriuje, 18-20 eilutėse:
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
„Man duota visa valdţia danguje ir ţemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų
ţmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios (...).
Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.
Gero susitikimo!
Net for God komanda
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