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2010 vasaris, Lionas

Tarptautinės Ekumeninės Brolijos
grupelių atsakingiesiems
Laba diena!
Šis vasario mėnesio filmas yra trečiasis iš filmų serijos „Islamo iššūkis“, kurioje Net for God siekia
išklausyti skirtingus požiūrius susitikimo su Islamu tema. Šio filmo pavadinimas:

„ISLAMO IŠŠŪKIS“
DVD – 3 dalis

Nėra kito vardo, tik Jėzus
pokalbis su tėvu Etjien‘u Veto ir tėvu Etjien‘u Reno
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. FILMO PRISTATYMAS:
Dviejuose pirmuosiuose šios serijos filmuose, 2009 spalį ir lapkritį, pateikti Alžyro Atlaso kalnuose
įsikūrusios cistersų bendruomenės prijoro Kristijano de Šeržė, 1996m. nužudyto drauge su kitais 6
broliais, ir olandų pastoriaus bei pamokslininko brolio Andrė liudijimai, atveda mus prie esminių
klausimų tarpreliginio susitikimo teologijos tema, kuri šiandien dar vis lieka platus ir atviras darbo
laukas!
Šiame filme, norėdami suteikti daugiau aiškumo mūsų svarstymams, pirmiausia susitinkame su tėvu
Etjien‘u Veto, filosofijos profesoriumi ir teologijos daktaru, Chemin Neuf bendruomenės nariu. Tėvas
Etjien‘as komentuoja keletą Vatikano Antrojo Susirinkimo teiginių, susijusių su tarpreliginio
susitikimo teologija.
Paskui tėvas Etjien‘as Reno, baltasis tėvas, buvęs Baltųjų tėvų, Afrikos misionierių, generalinis
vyresnysis ir Popiežiškojo Arabų ir Islamo Studijų Instituto Romoje rektorius, dalijasi su mumis
musulmonų kraštuose praleistų keturiasdešimties savo gyvenimo metų patirtimi. Visą gyvenimą tėvas
Etjien‘as stengėsi būti tiltu tarp religijų.
Rengiant susitikimą, filmo pradžioje siūlome jums savo grupelės nariams pristatyti pagrindinius tėvo
Etjien‘o Veto nagrinėjamus klausimus bei Vatikano Antrojo Susitinkimo pasiūlytus teiginius, kurie
minimi filme (žr. toliau). Juos galima atšviesti ir padalinti kiekvienam grupelės nariui!
B. KĄ VEIKTI PERŽIŪRĖJUS FILMĄ?
Siūlome jums susiskirstyti į mažas grupeles ir pasidalyti šiais klausimais:
 Peržiūrėjus šiuos tris (vieną ar du) filmus apie islamo iššūkius:
- Ką sužinojau?
- Ar jaučiu paskatinimą evangelizuoti musulmonus?
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C. MĖNESIO UŽTARIMO MALDA:
„Meilė ir tiesa susitiks“ Ps 85 (84), 11
Šį mėnesį melskime, kad galėtume labiau pažinti mūsų brolius ir seses musulmonus, gyventi su
jais meile ir tiesa paremtu dialogu.
D. MĖNESIO DIEVO ŽODIS:
Šio mėnesio žodis yra pirmajame laiške Timotiejui, 2 skyriuje, 5 ir 6 eilutėse:
„Vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių Tarpininkas –
žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus.“
Gero susitikimo!
Net for God komanda

Pagrindiniai tėvo Etjien‘o VETO paliesti klausimai:
1. Ar būtina būti krikščioniu, kad būtum išgelbėtas? Ar išgelbėjimas gali būti pasiekiamas
nekrikščioniui?
2. Tačiau, jei visi geros valios žmonės gali būti išgelbėti, net jei iki galo ir nepažįsta Jėzaus
Kristaus, tai ar galima sakyti, kad juos gali išgelbėti kitas, ne Jėzaus Kristaus, Dievas? Ar be
Jėzaus Kristaus dar yra kitų išgelbėjimo kelių?
3. Bet, jei Kristus gali išgelbėti nepriklausančius Bažnyčiai, tai kodėl reikia priklausyti
Bažnyčiai, kad būtum išgelbėtas? Kam krikštyti? Ar krikščionybė yra kelias į pilnutinį
Išganymą?
4. Jei norint būti išgelbėtu nėra būtina pilnutinai pažinti Jėzų Kristų, tai ar jo pažinimas vis tik
yra privilegija?
5. Ar turime skelbti Kristų kitų religijų mūsų broliams ir sesėms? Ar turime tik eiti į dialogą su
jais?
Filme pateikti Vatikano II Susirinkimo teiginiai:
„Velykų slėpinyje dalyvauja ne tik tikintys Kristų, bet ir visi geros valios žmonės, kurių širdyse
neregimai veikia malonė.“

Gaudium et Spes, 22
„Turime pripažinti, jog Šventoji Dvasia visiems suteikia galimybę vien Dievui žinomu būdu
susijungti su šiuo Velykų slėpiniu.“
Gaudium et Spes, 22
„Katalikų Bažnyčia neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa.“
Nostra Aetate, 2
„Išganymo planas aprėpia ir išpažįstančiuosius Kūrėją, pirmiausia musulmonus, kurie išpažįsta laikąsi
Abraomo tikėjimo ir drauge su mumis garbina vienatinį gailestingą Dievą, teisiantį žmones paskutinę
dieną.“
Lumen Gentium, 16
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