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Que vos ameis uns aos
outros, assim como eu vos
amei!
(Jo 15,12)
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Deus é nós!
God is us!

Queridos amigos da Palavra,
para decifrar os caminhos de Deus é uma verdadeira aventura. Mas a fantasia dele se
deixar descobrir e é infiníta! Eu penso em uma joven muslima que achou o nosso filme „be
brother - be sister“ no internete. Ela queria nos conhecer. Suas raízes estavam na Albania,
crescida em Dubai, com passaporte sírio e agora ela estuda em Berlin. Ela me telefonou. Nós
nos encontramos em uma estacao e tomamos juntos um café. Com olhos grandes e curiosos
ele me olhou debaixo do seu véu. Do primeiro momento do nosso encontro eu senti uma
atmosfera de confianca. Inesperadamente ela ficou ainda para um casamento, o qual foi a
causa da minha ida à Berlin. A noite eu a levei de volta para a estacao. Um pouco tímida ela
me fez uma pergunta. “Eu nao acho que os cristaos acreditam em tres Deuses, mas eu nao
entendo voces! Voce me poderia me ajudar?”
Nos olhos questionadores dela eu disse: “Voce tem uma pergunta no coracao. Entre
voce e eu surgiu uma verdadeira confianca que lhe dá a coragem de me perguntar. Essa
pergunta me provoca uma resposta. Voce sente essa dinamica entre nós?” Ela concordou.
„Nós cristaos acreditamos ser criados á imagem de Deus. E Deus é relacionamento em si. O
Pai vive em total dedicacao, que é o Espirito Santo, para o Filho. E o Filho vive igaulmente
para o Pai. Em Deus – assim nós acreditamos – acontece muito. Realmente vida e dinamica –
do qual nasceu o mundo. Deus é NÓS. E quando nós juntos, como agora, viver esse NÓS,
estamos felizes.“ Lágrimas encheram os olhos dessa mulher jovem. Ela ficou profundamente
comovida. E antes de subir no trem ela me disse: „Esse esclarecimento eu nao vou esquecer
nunca!“
Queridos amigos da Palavra, Deus – isso Jesus nos deixou entender – é
relacionamento em si. Ele é NÓS. Vamos fazer igual a ele e vivamos mais juntos do que
sozinho. E que nos seja claro que nesse caminho acharemos essa alegria igual a que eu podia
achar nos momentos com Aman, a joven síria. Deus é nós! – God is us!
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