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To je moja zapoved, da se 
ljubite med seboj, kakor sem 
vas jaz ljubil.                           ( Jn 15,12) 
__________________________________________           

Bog smo mi. 
God is us! 
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Dragi Prijatelji Besede, 
 

  Iskanje Boga je velika pustolovščina. A njegova domišljija, s katero se nam razkriva, 
ne pozna meja! V mislih imam mlado muslimanko, ki je na internetu našla naš film »bodi brat 
– bodi sestra«. Želela nas je spoznati. Njene korenine izvirajo iz Albanije, odrasla je v Dubaju 
s sirijskim potnim listom, trenutno pa študira v Berlinu. Poklicala me je. Srečala sva se na 
neki železniški postaji, kjer sva skupaj spila kavo. Z velikimi, radovednimi očmi me je 
pogledala izpod rute, ki jo je nosila na glavi. Že od prvega trenutka najinega druženja sem 
čutil vzdušje, polno zaupanja. Nepričakovano je ostala na poroki v Berlinu, ki sem jo obiskal 
tudi jaz. Zvečer sem jo odpeljal nazaj na postajo. Nekoliko preplašeno mi je postavila 
vprašanje. »Ne verjamem, da vi kristjani verujete v tri Bogove, a vas vseeno ne razumem! Mi 
lahko pri tem pomagaš?« 

Pogledal sem jo v njene vprašujoče oči in ji rekel: »V srcu imaš vprašanje. Med tabo 
in mano je nastalo pristno zaupanje, ki ti je dalo pogum, da si me lahko to vprašala. Tvoje 
vprašanje izvablja iz mene odgovor. Ali čutiš to dinamiko med nama?« Pokimala je. »Mi 
kristjani verujemo, da smo ustvarjeni po Božji podobi. Bog je v sebi odnos. Oče živi za Sina v 
popolni vdanosti, ki se imenuje Sveti Duh. In Sin prav tako živi za Očeta. V Bogu – tako mi 
verjamemo – je resnično marsikaj. V njem je življenje in dinamika, iz katere je nastal cel svet. 
Bog smo MI. In kadar MI skupno živimo, smo srečni.« Solze so preplavile oči mlade žene. 
Bila je globoko ganjena. Preden je stopila na vlak, mi je rekla še to: »Tega razsvetljenja ne 
bom nikoli pozabila!« 

Dragi Prijatelji Besede, Bog – to nam je razkril Jezus – je v sebi odnos. On smo MI. 
Storimo mi isto in živimo več z drugimi, kot pa sami. In bodimo prepričani, da bomo na tej 
poti našli takšno radost, kot sem jo našel v trenutkih z Aman, mlado Sirijko. Bog smo mi! – 
God is us! 

za OnWordTeam                           Meinolf Wacker 
 


