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1. 
POTREBUJEM BOGA, KI JE VELIK

Moje življenje je v razsulu. Kakšen Bog mi lahko pomaga?

Sem tisti malomeščan, ki se prej umaže pri popravljanju 
garažnih vrat kot pri tipkanju. Prav tako se bom raje odzval na 

nujen klic kolegov gasilcev kot pa na povabilo, naj nastopim pred 
polno dvorano ljudi.

Ko družina v nemočnem besu joče nad bolniško posteljo 
družinskega člana, čutim pripadnost. Situacija je lahko neprijetna 
in boleča, a dobro se znajdem v takih neprijetnostih, ko je življenje 
napeto in kruto. Ne gre zgolj za občutek, da me nekdo potrebuje 
ali da sem lahko v pomoč, gre tudi za občutek razumevanja. V 
bolečini smo si vsi enaki: bogati ali revni, zdravi ali bolni, vsi jo 
enkrat občutimo. Tako ali drugače si umažemo roke.

Delam torej z ljudmi in se umažem. Ne samo to, nasploh 
sem umazan. Živim tam, kjer živijo vsi: med čustvi, bolečino in 
vprašanji. Življenje ni lahko in hitre, preproste, pravljične rešitve, 
ki mi jih ljudje večkrat namečejo pred noge, me včasih prav užalijo. 
Še posebej to velja za cenene, pokroviteljske odgovore, ki jih imajo 
na zalogi nekateri kristjani, kot bi bili čisto zaslepljeni s svojim 
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»božjim« svetom in ne videli ničesar, kar se dogaja na Zemlji. Raje 
imam, da se glede teh zadev ne slepimo.

Moja pot je bila težka in vijugasta. Včasih se počutim, kot da se 
sučem v krogih in mi sploh ni jasno, kako bi se lotil življenjskih 
izzivov in videl smisel v njih. 

Potem pa pride na vrsto Bog.
Ja, prav on. On zna potrkati na moja vrata in urediti zmedo, ki 

vlada v mojem življenju. Sam tega ne bi nikoli zmogel.
Vem, da je bil dobršen del moje življenjske zgodbe na voljo 

javnosti po zaslugi knjige in filma Nebesa so resnična. Mar ni to 
čudno? Stavim, da se Bog še vedno reži na moj račun, pa tudi 
mene strese vsakič, ko pomislim na to. Reči moram, da sem še 
vedno navdušen, kako dobro me je v filmu upodobil igralec Greg 
Kinnear. Ne vem, ali me je tako hitro pogruntal ali mu je pomagal 
sam Bog ali pa je šlo za kombinacijo obojega, a moje težave je 
prikazal pošteno in nadvse realistično. In pravi Todd Burpo ima 
težave – pa še koliko!

Če ste mi količkaj podobni, ste se bržčas na glas spraševali o 
izvoru življenjskih težav. Občasno me je čisto sesulo, ko sem 
opazoval, kako so se ljudje spopadali z bolečino, proti kateri je 
bila moja skoraj nepomembna. Zato sem hvaležen, da moje težave 
pravzaprav niso niti tako zelo hude. 

Kaj se torej dogaja? Sem kriv jaz ali povzroča težave Bog? Mi je 
to mar sploh dano doumeti? Kaj naj torej storim, ko Bog ne naredi 
tistega, kar mislim, da bi moral?

Ko smo bili še majhni, smo postavljali vprašanja, kar naprej 
smo spraševali. Ko postaneš starš, te malček stalno opominja, da je 
treba življenje spoštovati, ker od vas ves čas zahteva samo razlage, 
ko stopi v stik s pomembnimi stvarmi v življenju, pa kar poskakuje 
od navdušenja. Zdaj smo starejši in tudi življenje preprosto ni več 
tako nedolžno, kot je nekoč bilo. Težave skrivamo v sebi, ker so 
naša vprašanja postala težja, sáme odgovore pa težko razumemo.
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Zadnje čase pa ne opažam samo tega, da mi otroci postavljajo 
težja vprašanja. Spoznal sem ljudi z vseh koncev sveta, ki so mi 
potožili o težavah v svojem življenju in se glasno spraševali, ali 
je Bog dovolj velik, da se bo lahko spopadel z vso umazanijo in 
bolečino, ki jih pestita. Je preveč odmaknjen, da bi mu bilo za 
njihove težave sploh mar? Odgovora preprosto ne poznajo in 
razumem njihovo bolečino, ker so tudi mene mučile iste stvari.

V sebi nosim bolečino ob izgubi ljubljene osebe, brazgotine 
imam, ker so me izdali ljudje, ki sem jim kot prijateljem zaupal. 
Lagali so mi, se mi posmehovali in spletkarili proti meni. Kje v 
moji preteklosti, sedanjosti in prihodnosti je Bog? Kje je v vsej tej 
umazaniji in zmešnjavi?

Nečesa pa sem se le naučil – v času bolečine iščem njegovo 
prisotnost. Namesto da bi poskušal priti do odgovora in našel 
smisel, ga iščem v stvareh, ki pravzaprav niso smiselne. Tudi Bog 
si, kot jaz, očitno kdaj umaže roke.

Morda se mi zato zdi, da spadam v umazanijo. Boga ni strah, 
da bi ga našli v njej, opazil sem, da je bolj odziven v težavnem in 
napornem obdobju kot pa v urejenosti in »poštirkanosti« lepega 
cerkvenega obreda.

Je Bog tako velik, da ga naša umazanija ne moti tako zelo kot 
nas? Morda ga moji porazi in vprašanja ne odbijajo tako močno, 
kot se to zdi meni? Se mi celo blago nasmehne, kadar se razjezim?

Spominjam se, kaj sem nekoč govoril otrokom, ko se jih je 
polotil napad besa: »Si že končal?« Opomnil sem jih, da sem starš 
jaz in ne oni. Da, morda sem se občasno tudi razjezil, a ni noben 
napad besa nikoli ogrozil ljubezni, ki jo čutim do njih. Tako v 
odnosih ravna tisti, ki je zrelejši.

Življenje mojega prijatelja Johna se je spremenilo, ko je sprejel 
tega »zrelejšega« Boga. Bojeval se je z alkoholom, ki ga je uničeval.

Po letih težkega življenja sem Johna nekega dne srečal v trgovini 
in bil je navdušen. Oznanil mi je, da je odkril Kristusa in da je 
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bilo vse drugačno. Še vedno se spomni, kaj sem mu tisti dan rekel, 
čeprav sem sam že pozabil, mislim, da je bil eden tistih trenutkov, 
ko je Bog prevladal.

John pravi, da sem rekel: »Zapomni si – zdaj ti gre bolje, kar pa 
ne pomeni, da si boljši od drugih.«

Ko nam ljudje govorijo o Bogu, nas velikokrat odbijajo, kajne? 
V tistem trenutku se nam zazdi, da na nas gledajo zviška, ko nam 
pripovedujejo o Bogu. Zato se od posameznika in Boga samega 
umaknemo, namesto da bi razmislili o tem, kako lahko Bog 
obogati naše življenje.

Kadar se ljudje tako obnašajo, niso prav nič podobni Jezusu, 
o katerem so nam pripovedovali in bi mu radi sledili. Kadar bi 
radi prosili za pomoč pri težavah, s katerimi se spopadamo, veliko 
skrbnih ljudi v hipu izgubi zanimanje, včasih pa jih težave in 
zmešnjava celo odbijejo.

Tovrstne izkušnje nam lahko priskutijo duhovnost. Zaradi 
tistega slabega pogovora oziroma neprijetnega trenutka obstanemo 
v preteklosti, Bogu oziroma tistim, ki si želijo, da bi v naše življenje 
vnesel spremembo, pa se upiramo.

Bog je s pomočjo mojega sina poskrbel, da me slabi trenutki 
niso popolnoma prevzeli. Da, bil sem in še vedno sem pastor, a 
je mojemu življenju ves čas vladal nered. Življenjske težave so me 
oropale veselja in me tako čustveno kot fizično obremenjevale. O 
tem boste več izvedeli na straneh, ki sledijo. Sinova samozavest, 
nedolžnost, preprosta otroška vera in razmišljanje o Nebesih in 
Bogu, ki v njih domuje, pa so me prevzeli. Dali so mi resničen 
zagon.

Sinovo zaupanje v to, da se bo nekoč vrnil v Nebesa, je tako 
močno kot njegova vera. Nebesa pogreša, pa tudi svojo sestro, 
vendar se zaveda, da ju bo nekoč spet videl. Po pravici povedano, 
sem si tolikokrat zamišljal srečanje s hčerko, da se mi zdi, da sem 
jo lahko spoznal skozi sina. Tudi sam jo pogrešam.
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Še vedno težko razumem, kako lahko Bog, ki je tako mogočen, 
da lahko svet vzame v lastne roke, hkrati izžareva toliko ljubezni, 
da otroka v njegovi prisotnosti ni niti malo strah. A natanko tako 
ga opisuje moj sin in tudi Biblija njegov opis potrjuje. Pisci so sicer 
uporabili bolj zapletene besede, a Boga kljub temu opisujejo na isti 
način, sam pa verjamem, da popolna ljubezen izniči vsakršen strah, 
in sin je vsa ta leta poskušal opisati to mogočno Božjo ljubezen.

Sicer pa ni samo neustrašen, ampak ga Božja mogočnost celo 
privlači. Zakaj ga ne bi? Kdo pa potrebuje malega Boga? Nihče, 
nikomur ne bi koristil. Seveda pa med tistim, kar potrebujemo in 
hočemo, obstaja razlika.

Potrebujem velikega Boga tako kot vi, ne pravim pa, da ga 
hočem. Včasih se obnašam, kot bi hotel malega Boga, takšnega, 
ki bo ustrezal mojemu svetu. Priročnega, da ga bom lahko nosil 
na verižici okoli vratu oziroma kot nalepko na odbijaču. Hočem 
Boga, ki bo počel, kar bom od njega zahteval – ki bo ustrezal moji 
osebni filozofiji.

Morda bi bil manjši Bog bolj priročen. Moj mali Bog bi se moral 
vesti kot natakar v restavraciji, ki mi hitro prinese topel obrok. Če 
bi moja skodelica s kavo lahko ostala polna, moje potrebe pa ne 
bi bile samo zadovoljene, temveč bi jih Bog že vnaprej predvidel, 
bi mu mogoče dal celo malce višjo napitnino. Če bi obstajala 
univerzalna restavracija, pa bi se zagotovo obregnil ob, vse, kar 
lahko Bog pred mojim naslednjim obiskom še izboljša.

Ta odnos do »malega boga, ki mi služi« je seveda absurden in 
ne vodi do resničnega Boga. Pa vendar se do Boga nagonsko tako 
obnašamo, kajne?

Oglejmo si, kakšen je Bog v resnici. V intimnih trenutkih se 
lahko na teh straneh odkrito in odprto zazreva eden v drugega, 
v vso umazanijo v najinem življenju in vprašanja, ki jih oba 
zastavljava Bogu. Velike težave zahtevajo velike rešitve; naš svet 
pa ustvarja ogromne težave. Velika vprašanja zahtevajo velike 
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odgovore, na katera majhen bog ne bo odgovoril. Zaradi njega se 
nam bo porajalo še več vprašanj.

Pogovoriva se o stvareh, ki naju strašijo in rušijo najino vero v 
Boga, pogovoriva se o trenutkih, ko sva bila prepuščena obupu 
in sva se s težavo oklepala upanja. Pogovoriva se o tem, kako sva 
iskala pravo ljubezen, in o ranah, ki se še vedno niso zacelile. Če 
bova to storila, se nama bo Bog predstavil v precej širši luči.

S pomočjo malega boga se ne bi mogla pogovarjati o tem. Mali 
bog se ne bi mogel soočiti s tovrstnimi vprašanji, kaj šele da bi 
nanje odgovoril. Veliki Bog pa bi naju nagovoril, kar je samo eden 
izmed razlogov, da potrebujem Boga, ki je velik, vi pa prav tako.
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2.
MALCE POZORNOSTI, PROSIM

Čemu bi me sploh moralo zanimati vse to govorjenje o 
Bogu?

V Culver Cityju v Kaliforniji, v predelu Los Angelesa, kjer se 
nahaja Sonyjeva zgradba, sem bil dogovorjen za sestanek. Z 

ženo sva bila nastanjena v zelo starem hotelu po imenu Culver, eni 
izmed tistih trikotnih stavb, kjer sta se ulici križali pod zelo ostrim 
kotom. Utrujen sem bil in želel sem si samo tega, da bi se namestil 
in si privoščil krepčilen spanec. Dolga dnevna vožnja, ki ji je zvečer 
sledil še dolg let, me je popolnoma izčrpala.

Hotel je bil prenovljen in je zdaj sijal v vsej svoji starinski slavi. 
Sobe so bile prenovljene in na novo opremljene, a so bile nekatere 
podrobnosti ob vhodu še vedno nekoliko nenavadne. V pritličje 
sva vstopila s postreščkom, ki je stal na ulici, ko sva se približala. V 
prvem nadstropju ni bilo recepcije, niti veže ne, pač pa je bila tam 
nabito polna restavracija z živo glasbo in moja utrujena glava je 
zaznala samo donenje. Značilnega znaka, ki ga ima večina hotelov, 
ni bilo, in če naju postrešček ne bi vodil, se nama niti sanjalo ne 
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bi, kam morava. Ko je dvignil ženino prtljago, se je strinjal, da se 
bova primerno odpočila samo, če bova imela srečo in bova dobila 
sobo v enem izmed zgornjih nadstropij. Popeljal naju je skozi 
nekaj hodnikov, midva pa sva se umikala mimoidočim, ki so bili 
namenjeni v nasprotno smer. Prišli smo do stranskega dvigala, ki 
nas je s prtljago popeljalo v nadstropje nad glasbo, ki je spodaj 
igrala.

Pričakoval sem, da bom v naslednjem nadstropju zagledal 
običajno hotelsko vežo (ker sem mislil, da sva vstopila z napačne 
strani stavbe), a so se nerodna vrata odprla v dolg hodnik sprejemnic 
različnih velikosti, ki so bile verjetno namenjene poslovnim 
gostom oziroma občasnim družinskim srečanjem. Na hodniku je 
stala majhna miza, ki bi bolj sodila v sobo v študentskem domu, za 
njo pa je sedela gospa. Postrešček naju je peljal do nje in postavila 
nama je nekaj vprašanj, ki jih ob prijavljanju v hotel običajno 
zastavijo. V tistem trenutku nisem bil več popolnoma pri sebi. 
Nisem si mislil, da se mi bo ob prihodu v mesto, kjer snemajo 
nenavadne filme, zazdelo, kot bi se sam znašel v njem.

Ko sem gospe narekoval svoje podatke, sem se zavedel, da doneč 
bas iz spodnjega nadstropja odmeva skozi tla pod mojimi stopali, 
in uspelo mi je izluščiti celo besedilo pesmi. Še vedno sem se bal, 
če se bom ponoči lahko ustrezno spočil, ženin pogled pa mi je dal 
vedeti, da jo prav tako skrbi. Že prej sem postreščka povprašal, 
kako dolgo bo glasba trajala, in mi je odgovoril, da do enih 
oziroma dveh zjutraj.

Pomislil sem na videz tega nenavadnega trikotnega hotela in se 
spomnil, da ima kar precej nadstropij. Med postopkom prijave 
sem rahlo zavzdihnil, kot bi moja preprosta, sebična molitev, ki 
sem jo v tistem trenutku tako potreboval, dobila zvočno podobo: 
»Prosim te, Bog, potrebujem spanje!«

Postrešček nama je pomagal s prtljago in spet smo se znašli 
v dvigalu. Receptorka nama je sama dodelila sobo v drugem 
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nadstropju, in ko smo se z dvigalom počasi vzpenjali, je glasba 
pojenjala. Sprostil sem se, začel razmišljati o spancu, v katerega 
bom utonil kmalu po tem, ko bova odložila prtljago, in prevzel 
me je neznanski občutek hvaležnosti, ker je Bog uslišal mojo 
preprosto, a obupano molitev.

MOč usluGE

Ta zgodovinski hotel je bil poln fotografij iz Čarovnika iz Oza, 
še posebej tistih z igralci, ki so v filmu igrali Mančkine. Očitno so 
bili vsi Mančkini iz Čarovnika iz Oza v času snemanja nastanjeni 
prav v tem hotelu, in ko sem o tem pripovedoval doma v Nebraski, 
so si me privoščili, ker sem precej majhen: »Potem si se v Hotelu 
Mančkinov počutil kot doma, Todd!« Moji košarkarski soigralci 
me že znajo podražiti!

Ko sem stopil iz dvigala, glasbe na srečo nisem več slišal in 
pričakovanje spanca me je kar preplavilo. Saj poznate tisti občutek, 
ki vas prevzame v trenutkih, preden po dolgem in napornem 
dnevu utonete v spanec. Tako sem se počutil. Do tistega trenutka 
postreščku nisem posvečal preveč pozornosti, dokler me ni, ko 
je prinesel prtljago iz dvigala, ogovoril: »Oho! Sila je zagotovo z 
vami!«

Odsotno sem ga pogledal. Nič mi ni bilo jasno, ker sem 
praktično že na mestu smrčal, on pa mi je pojasnil: »Verjetno ste 
morali uporabiti Silo, da ste dobili sobo v tem nadstropju, ker ste 
si želeli prav to – večini to ne uspe.«

Žena Sonja je zagotovo zavila z očmi, ker je vedela, da me je 
pripomba zmotila, in želela si je, da bi jo lahko preslišal, ampak … 
tega nisem zmogel.

Zmajal sem z glavo in rekel: »Pravzaprav Sila ni imela ničesar 
opraviti s tem. Nisem Jedi, sinko, pa tudi v karmo ne verjamem. 
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Molil sem, da bi se lahko naspal, in Bog me je uslišal. Ni bila Sila, 
to je bila Božja usluga.« Te besede sem izrekel brez premisleka. 
Ni mi bilo do globokega duhovnega pogovora s postreščkom, a 
njegove pripombe o Sili nisem mogel kar prezreti, ne da bi ob tem 
izrekel nekaj resnice.

Ko smo prtljago pritovorili v sobo, je postrešček storil nekaj, 
kar sem opazil že velikokrat, ko sem ljudem govoril o Bogu: temo 
je spremenil v nekakšno pozitivno zgodbo, ki je bila povezana 
z Bogom, a samo zato, da bi lahko pogovor zaključil. Očitno 
mu je bilo ob mojem govoru o uslišani molitvi za dober spanec 
nelagodno.

Jecljaje se je prebil skozi prvi del stavka, nato pa dejal: »Ja, neki 
mulec je šel v Nebesa in so o tem napisali knjigo, zdaj pa bodo 
posneli še film ali nekaj podobnega.«

Ozrl sem se k ženi, ki me je spet pomenljivo pogledala, ker je 
vedela, da bo to sprožilo precej daljši pogovor s postreščkom, kot 
bi si želela, a je kljub temu prikimala, ker se je strinjala, da me je 
Bog izzval. Postreščku sem pomolil napitnino in rekel: »O meni si 
govoril in o mojem sinu. Zato sva prišla.«

Še nikoli nisem doživel, da bi postrešček zavrnil napitnino. 
Tako široko je zazijal, da sem lahko videl njegove mandlje, ko je 
zrl vame, in v tem dolgem trenutku tišine sem videl, kako ga je 
preplavilo spoznanje. Kakšno naključje! Izmed milijonov ljudi na 
Zemlji so vanj zrli ravno starši fantka iz omenjene knjige in filma 
v nastajanju. Njegov poskus, da bi pogovor o Bogu zaključil, se je 
izjalovil.

Mučno tišino sem prekinil z besedami: »Mislim, da Bog poskuša 
pritegniti tvojo pozornost. Se zavedaš, da te ima prav tako rad kot 
mene in mojega sina?« Iz njegovega pogleda sem razbral, da je 
tega drobnega osemnajstletnika, ki je garal za napitnino, prešinilo 
spoznanje o novi resnici, kar se mu je v kratkem življenju verjetno 



- 17 -

Bog je resničenTodd Burpo

prvič zgodilo. Bogu je mar zanj. Filmi o vesolju morda res govorijo 
o »Sili«, a tovrstni trenutki nedvomno pričajo o resničnem Bogu.

Kako Bog poskuša pritegniti vašo pozornost? V tem trenutku, 
ko prebirate to knjigo, pomislite na vse, kar se dogaja v vašem 
življenju, in kako Bog niza dogodke, da bi pritegnil vašo pozornost. 
Velik Bog je, zato dela velike stvari.

Koliko Božjih trenutkov bi lahko razložili? Se vam je že zgodilo, 
da ste se izognili nesreči, čeprav se ji ne bi smeli. Meni se je to 
zgodilo. Ste preživeli nujno operacijo ali pa preplah, da imate 
morda raka? Jaz sem. Se vas je v ključnem trenutku na življenjski 
poti dotaknila radodarnost neznanca, pesem oziroma sporočilo na 
radiu ali pa pogovor s prijateljem, kot bi vas in druge v vašem svetu 
usmerjala neka višja sila? Brez skrbi, tudi meni se je to že zgodilo.

Eden izmed mož, ki so producirali film Nebesa so resnična, mi je 
dejal: »Ponoči ne morem spati, Bog mi tega ne dopušča. Moram 
posneti film o tem, kar je videl vaš sin.« Ni mi izdal podrobnosti, a 
na neki način je spoznal, da je Bog neizpodbitno tisti, ki vpliva na 
njegovo življenje.

Trenutno sva šele na začetku pogovora. Pogovarjala se bova 
tudi o težkih vprašanjih, globokih skrivnostih in vseh težavah 
sveta – tistih velikih, majhnih in zoprnih. Vse to se pogosto kaže 
v obliki dvomov, nezaupanja v Boga oziroma misli, da morda ne 
bi smeli verjeti vanj in poslušati tistih, ki verjamejo. Verjetno tudi 
vas pestijo tovrstna vprašanja in resnično upam, da vam jih bom z 
modrostjo pomagal osvetliti.

Verjamem pa, da se v trenutku, ko berete te vrstice, dogaja nekaj 
večjega. Vsa vprašanja, ki vas pestijo, bolečina, s katero se soočate, 
in težave, s katerimi se svet spopada, so samo načini, s katerimi Bog 
poskuša pritegniti vašo pozornost. Vaša vprašanja ga ne plašijo, 
ampak si želi, da mu jih postavite; še posebej tista res težavna. In ni 
mu težko ponuditi opore, ko vam je hudo. Tudi meni ni.
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Nisem Njegov zastopnik za odnose z javnostjo, to ni moje 
poslanstvo. Raje se bomo soočili s težavami in v njih poskušali 
poiskati Boga, ki ne bo izmišljena sila, ki vam bo kot duh iz 
svetilke razrešil vse težave. To bo pravi Bog, ki obstaja tudi v težkih 
in umazanih trenutkih življenja.

Če Bog poskuša pritegniti vašo pozornost, upam, da mu jo 
boste naklonili.


