
BOG JE KOT VODA 

Včasih se stvari ne odvijajo tako, kot pričakujemo.

Včasih je tažko razumeti, kaj točno ljudje mislijo, in včasih ima za največja vprašanja v 

življenju vsak drugačen odgovor. 

Ko npr. ljudje govorijo o Bogu in o tem, kaj delamo tu na Zemlji, boš ugotovil, da se večina 

ljudi o tem ne strinja. 

Če si slišal za besedo religija, lahko veš, da je veliko različnih prepričanj o tem, kdo je Bog 

in če Bog obstaja.

Ateisti ne verjamejo v Boga. Pravijo, da ni znanstvenega dokaza za njegov obstoj. Drugi 

ljudje verjamejo, da je Bog kot zelo prijetna oseba, ki nas vse ljubi, ali pa da je Bog samo 

drugo ime za vesolje in obstoj.

In veš kaj? Vsi imajo prav. Kako je to možno?

Ali si kdaj pomislil na vsa poimenovanja, ki jih ima voda? Poznamo tekočino, ki se imenuje 

'voda', je mokra in enostavno jo je uporabljati. Potem je tu 'led'  zmrznjena voda, ki je 

lahko trda kot skala. Če pa vodo segrevaš, postane 'para' in je praktično nevidna. 

Pomislimo za nekaj minut na Boga kot na vodo. Včasih je neviden kot para, toda če bi se 

ustavil in resnično pozorno pogledal, bi lahko v pari videl drobne vodne kapljice. Drugič je 

Bog kot tekočina, v kateri lahko plavaš, in naslednjič je Bog tako resničen, da je pred tabo 

kot ledena gmota.

Včasih vode ne moreš videti, toda vseeno obstaja. Vse na Zemlji potrebuje vodo za 

življenje. Rastline jo potrebujejo, živali jo potrebujejo.
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Tudi mi smo takšni, tudi mi potrebujemo ljubezen za svoja življenja. Če poenostavimo, 

je ljubezen drugo ime za Boga. Tako nekateri ljudje rečejo, da ne verjamejo v Boga, 

toda vseeno verjamejo v ljubezen. Tako izkušajo Boga, ki ga je težko videti prav tako 

kot paro.

Potem so tu drugi, ki pravijo, da lahko vidijo Boga kot energijo, v njem plavajo kot v 

tekočini. Za njih je Bog tako resničen kot pitna voda.

Potem so tu še drugi, ki verjamejo, da je Bog resničen kot gmota ledu. Če tečeš, se vanj 

zaletiš. Za nekatere ljudi je Bog tako resničen, da ga ne morejo zgrešiti.

Potem so tu še druga imena za Boga. Bog je lahko 'ljubezen', nekateri drugi pa pravijo, 

da je oseba kot jaz in ti in da je njegovo ime 'Bog', 'Najvišji', ali 'Alah ali 'Rama' in 

drugi pravijo da Bog ni ne moški ne ženska, da je Bog bolj kot sila ali energija. Ali lahko 

vidiš, na kaj mislimo z različnim poimenovanjem vode... in o vseh različnih razmišljanjih o 

Bogu?

Kot nadaljevanje sledi meditacija za občutenje povezave z oceanom. 

Vir: http://children.meditation.org.au/whois.asp

www.blanshcreations.com


