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…abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.       ( Jan 15,12 ) 
____________________________________ 
                       Bóg to my! 
                        God is us! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 
trafić na trop Boga to prawdziwa przygoda. Ale Jego fantazja, by się dać znaleźć,    

jest bezgraniczna. Na myśl przychodzi mi pewna młoda muzułmanka Aman, która znalazła       
w sieci nasz film "be brother - be sister" i chciała nas poznać. Urodziła się w Albanii, 
wychowała w Dubaju, a obecnie z syryjskim paszportem studiuje w Berlinie. Zadzwoniła      
do mnie i po kilku dniach spotkaliśmy się w Berlinie na dworcu kolejowym. Swoimi bardzo 
ciekawymi oczami spoglądała na mnie spod tradycyjnej chusty. Od początku naszego 
spotkania odczuwałem dobrą, pełną zaufania atmosferę. Spontanicznie pojechała ze mną 
jeszcze na wesele, na które byłem zaproszony i na które specjalnie przyjechałem do Berlina. 
Wieczorem odprowadziłem ją z powrotem na dworzec. Nieśmiało zwróciła się wtedy do mnie 
z zapytaniem. "Możesz mi wytłumaczyć, jak to jest, że wy chrześcijanie wierzycie w trzech 
Bogów? Ja was nie rozumiem!” 
 

Odpowiedziałem, patrząc w jej pytające oczy: „W twoim sercu zrodziła się 
wątpliwość. Między tobą a mną rozwinęło się prawdziwe zaufanie, które dało ci odwagę,        
aby zadać mi to pytanie, na które postaram się odpowiedzieć. Czujesz tę dynamikę między 
nami?” Kiwnęła głową. „My chrześcijanie wierzymy, że jesteśmy stworzeni na Boże 
podobieństwo. Bóg sam z sobą jest w związku. Ojciec żyje w całkowitym oddaniu dla Syna 
poprzez Ducha świętego. I Syn żyje tak samo dla Ojca. W Bogu, tak wierzymy, jest działanie. 
To życie i czysta dynamika, z której powstał cały świat. Bóg jest w nas. I gdy razem,               
jak właśnie teraz, przeżywamy to „MY”, to jesteśmy szczęśliwi.” Oczy młodej kobiety 
napełniły się łzami. Wyglądała na bardzo wzruszoną. Zanim wsiadła do pociągu, powiedziała 
mi jeszcze: „Tego wyjaśnienia nigdy nie zapomnę!” 

 
Kochani Przyjaciele Słowa, Bóg pozwolił nam to zrozumieć przez Jezusa, że jest sam z sobą 
w związku. On jest w nas. Naśladujmy Go i żyjmy bardziej wspólnie niż samotnie. I bądźmy 
pewni, że na tej drodze znajdziemy radość podobną do tej, którą mogłem odczuwać                    
w spotkaniu z Aman, młodą Syryjką. Bóg jest w nas! Bóg to my! - God is us! 
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