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Să vă iubiţi unii pe alţii aşa 
cum v-am iubit eu!    (In 15,12)                                                 
______________________________________           

Dumnezeu este în noi. 
God is us! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Descoperirea urmelor lui Dumnezeu e o aventură adevărată, dar fantezia lui, să se lasă 
descoperit, este infinită! Mă gândesc la o femeie tânără muzulmană care a găsit filmulețul 
nostru „be brother - be sister“ în rețea și a vrut să ne cunoască. Rădăcinile ei erau din Albania, 
a crescut în Dubai cu pașaport sirian, iar acum studiază în Berlin. M-a sunat, ne-am întâlnit la 
o gară și am băut împreună o cafea. S-a uitat la mine de sub vălul ei cu ochi mari curioși. Din 
prima clipă a întâlnirii noastre am simțit o atmosferă plină de încredere. Nu așa plănuise, dar a 
mai rămas la nunta la care am venit la Berlin, seara am dus-o înapoi la gară. Puțin rușinată, 
mi-a pus o întrebare: „Nu cred ca voi creștinii credeți în trei Dumnezei, mă poți ajuta?“  
 
 I-am zis direct în ochii ei întrebători: „Tu ai o întrebare în inima ta, între tine și mine s-
a format o încredere adevărată, ceea ce ți-a dat curajul să-mi pui întrebare aceasta. Întrebrea ta 
provoacă răspunsul meu, simți această dinamică între noi?“ Ea a dat din cap. „Noi creștinii 
credem că suntem creați după imaginea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este o relație în sine. 
Tatăl trăiește în dăruire completă pentru Fiu, iar ceea ce este între ei este Sfântul. Iar Fiul 
trăiește la fel pentru Tatăl. În Dumnezeu – așa credem noi -  chiar se întâmplă ceva. Viața și 
dinamica – din asta s-a creat toată lumea. Dumnezeu este în NOI, iar noi când împreună, ca și 
în această clipă, trăim acest NOI, suntem fericiți.“ Ochii femeii tinere s-au umplut de lacrimi, 
părea profund impresionată. Înainte să urce pe tren, mi-a zis: „Această iluminare n-o să uit 
niciodată!“ 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, Dumnezeu – ne-a ajutat Isus să înțelegem – este în relație. 
El este NOI. Să facem și noi la fel și să trăim uniți în comunitate. Și să fim siguri că pe 
această cale găsim bucuria ce am trăit în clipele petrecute cu Aman, tânăra siriancă. 
Dumnezeu este în noi! – God is us! 
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