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Mīliet viens otru, kā es
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(Jņ 15,12)
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Dievs ir mēs.
God is us!
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Dārgie Vārda draugi!
Sastapt Dievu ceļā ir īsts piedzīvojums. Taču Viņa fantāzija, ļaut sevi atklāt, ir
nebeidzama! Es domāju par jaunu musulmani, kura internetā atrada mūsu filmu „be brother –
be sister” („būt brālim – būt māsai”). Viņa gribēja iepazīties ar mums. Viņa piedzima
Albānijā, uzauga Dubajā ar sīriešu pasi un tagad studēja Berlīnē. Meitene man piezvanīja.
Mēs satikāmies stacijā un iedzērām kafiju. Zem galvassegas viņa mani ziņkārīgi uzlūkoja. No
pirmā tikšanās brīža es jutu uzticēšanās atmosfēru. Neparedzēti viņa palika uz kāzām, uz
kurām biju ieradies Berlīnē. Vakarā es aizvedu meiteni atpakaļ uz staciju. Mazliet kautrīgi
viņa man vēl pajautāja: „Es neticu, ka jūs kristieši ticat trīs dieviem, bet es jūs nesaprotu! Vai
vari man palīdzēt?”
Ieskatoties viņas jautājošajās acīs, es teicu: „Tev sirdī ir jautājums. Starp mani un Tevi
ir radusies patiesa uzticēšanās, kas dod Tev drosmi, uzdot man šo jautājumu. Šis jautājums
rosina manī atbildi. Vai jūti šo dinamiku starp mums?” Viņa pamāja. „Mēs kristieši ticam, ka
esam radīti pēc Dieva attēla. Un Dievs pats sevī ir attiecībās. Tēvs dzīvo pilnīgā atdevē, kas ir
Svētais Gars, Dēlam. Un Dēls gluži tāpat dzīvo Tēvam. Dievā – tā mēs ticam – patiesi kaut
kas notiek. Tīra dzīvība un dinamika – no kuras ir radusies visa pasaule. Dievs ir MĒS. Un, ja
mēs kopā, kā tagad, dzīvojam šo MĒS, mēs esam laimīgi.” Jaunās sīrietes acis pildījās
asarām. Šķita, ka viņa ir dziļi aizkustināta. Pirms iekāpt vilcienā, viņa vēl teica: „Šo
apskaidrību es nekad neaizmirsīšu!”
Dārgie Vārda draugi, Dievs – Jēzus mums to ļāva saprast – pats sevī ir attiecībās. Viņš
ir MĒS. Darīsim kā Viņš un dzīvosim vairāk kopā nekā vientuļi. Un apzināsimies, šajā ceļā
mēs atradīsim prieku, kuru es drīkstēju atrast, satiekot Amanu, jauno sīrieti. Dievs ir mēs –
God is us!
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