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Ni skall älska varandra så 
som jag har älskat er! 

                                       (Joh. 15:12)                                                 
______________________________________           

Gud är vi. 
God is us! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 
 Att komma Gud på spåren är ett riktigt äventyr. Men hans fantasi för olika sätt att låta 
sig upptäckas är gränslös! Jag tänker på en ung muslimsk kvinna som hade hittat vår film ”be 
brother – be sister” på nätet. Hon ville lära känna oss. Hon hade albanska rötter, hade växt 
upp i Dubai med ett syriskt pass och nu studerade hon i Berlin. Hon ringde mig. Vi träffades 
vid stationen och sedan gick vi och fikade. Hon tittade på mig med stora nyfikna ögon under 
sin slöja. Från och med vårt mötets första ögonblick kände jag en förtroendefull stämning. 
Oväntat stannade hon för en bröllopsfest som hade varit min anledning att komma till Berlin. 
På kvällen följde jag med henne tillbaka till stationen. Lite blyg frågade hon mig: ”Jag tror 
inte att ni kristna tror på tre Gudar, men jag förstår er inte! Kan du hjälpa mig med det?”  
 
 Jag svarade hennes undrande ögon: „Du har en fråga i hjärtat. Mellan dig och mig 
finns det äkta förtroende som ger dig modet att ställa mig den här frågan. Den här frågan 
lockar fram ett svar ur mig. Känner du den här dynamiken mellan oss?” Hon nickade. „Vi 
kristna tror att vi är skapade till Guds avbild. Och Gud själv är förbindelse. Fadern lever i 
fullständig hängivenhet, som är den helige ande, för sonen. Och sonen lever på samma sätt för 
fadern. I Gud – så tror vi – händer det väldigt mycket. Rent liv och dynamik – ur vilken hela 
världen har skapats. Gud är VI. Och när vi lever detta VI, så som just nu, då är vi lyckliga.” 
Tårar fyllde den unga kvinnans ögon. Hon verkade djupt rörd. Innan hon klev på tåget sa hon 
till mig: ”Den här insikten kommer jag aldrig att glömma!” 
 
 Kära Ni, ordets vänner, Gud själv – det är det som Jesus fick oss att förstå – är 
förbindelse. Han är VI. Låt oss göra som han, låt oss leva mer gemensamma och mindre 
ensamma. Och vi kan vara säkra, på det här sättet kommer vi att hitta glädjen som jag fick 
uppleva i de ögonblick med Aman, den unga syriska kvinnan. Gud är vi! – God is us! 
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