
 

 

 

 
 

  

 
Vasaris - Februar 2018                 Litauisch                                                

Mylėkite vienas kita, taip 
kaip aš jus mylėjau!                    
                              (Jņ 15,12)                                                                                                            

____________________________________            
               Dievas yra mes. 

                   God is us! 
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Brangūs žodžio draugai:  

prie Dievo priartėti yra nuostabu. Savo Fantazija savę atrasti yra beribė. Aš galvoju 

šiuo metu apie jauna musulmonę, kuri mūsų filmą "be brother be sister" internetosvetaineje 

rado. Ji norejo su mumis susipažinti. Jos šaknys buvo Albanijoje, ji užaugo Dubajuje su 

sirijos pasu in šiuo metu studijuoja Berlyne. Ji susisieke su manimi telefonu ir nuezilgo mes 

susitikome geležinkelio stotyje išgerti kavos. Su didėlėmis ir įdomiomis akimis ji pazvelgė į 

mane iš po skaros. Nuo pat pirmos akimirkos kai mes susitikome aš pajaučiau pasitykėjimą. 

Netiketai ji liko Vestuvėse i kurias aš i Berlyna atvykau. Vakare palydėjau ją į geležinkelio 

stoti. Ir ji drovėdamasi paklausė manes dar vieno klausymo? 

Aš netykiu, kad jus kryksčionys i trys Dievus tikit tačiau aš nesuprantu jūsų! Ar gali man 

padėti tai suprasti? I jos klausiančias akis aš atsakiau: "tu turi kalausymą savo širdyje. Tarp 

mūsų atsirado pasitikėjimas, kuris suteikia tau drąsos užduoti man tokį klausimą. Šis 

klausimas reikalauja iš manes atsakymo. Ar jauti dynamika tarp mūsų? "Ji linktelėjo galva" 

Mes kriksčionys tikime, kad esame pagal Dievo įvaidi sukuti. Ir Dievas yra santykiuose. 

Tėvas gyvena visiškai atsidavęs, kuri yra šventoji dvasia, sunui. Ir sunus gyvena tarsi dėl tėvo. 

Todėl tykime mes, kad Dieve ištiesu kazkas vyksta. Grinas gyvenimas ir dynamika iš kurio 

atsyrado visas pasaulis. Dievas yra MES. Ir kai mes gyvename kartu taip kaip dabar, tai mes 

esame laimingi. Ašaros pripyldė jaunos moters akis.  Ji atrodė giliai paliesta prieš ilipant į 

traukinį ji man pasakė: "Aš niekada nepamiršiu šiu šviesių žodžių?" 

Brangūs žodžio draugai, Dievas – tai ka mums Jėzus suprasti leido, yra pats santykis. 

Jis yra MES. Padarykite ta pati ir gyvenkime mes kartu nei vienisi. Ir leiskime mums buti 

tikriems kad tokiu budu mes rasime džiaugsmą, kuri, galėjau rasti akimirkomis su jaunąją sire 

Aman. Dievas yra mes. - God is us! 
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