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Hospodine, ty mě neopouštěj, 
nevzdaluj se ode mne, můj 
Bože!                                             (Ps 38,22)                                                 
______________________________________           

Přijď a pomoc mi! 
Come and help me! 

 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
  jeho matka zemřela, když mu byli 4 roky, na uštknutí hadem. Jeho otec byl zavražděn 
sousedem, když mu bylo 18 let. Musel utéct, nejdříve do sousední země, potom přes poušť do 
severní Afriky. Mnoho jeho přátel zemřelo při této cestě v nesnesitelném horku. Byl zavřený 
několik měsíců ve vězení, protože byl cizí. Někdo po něm požadoval peníze, které neměl. 
Jeden kolega ho vykoupil. Parta kluků stojících na pomezí zákona ho začala kvůli jeho 
vyznání pronásledovat a mučit. Opět musel prchat. Už víc jak dva roky byl na cestě, když 
nastoupil do malého zcela přetíženého nafukovacího člunu se 145 uprchlíky. Na moři se 
vypnul motor, uprchlíci ztratili orientaci. Vyprávěl: Bylo to strašné. Na člunu jsme neměli 
vůbec žádné místo. Všichni plakali. Loď se naplňovala vodou v tomto nekonečném moři. 
Žádna loď v dohledu. Byly to nejstrašnější hodiny mého života.  Viděl jsem smrt! Se slzami 
v očích jsem se modlil. ,Ježíši, pokud mám v tomto okamžiku zemřít, jsem připraven. Ale 
pokud mi chceš pomoct, prosím zachraň nás!‘“ – Na horizontu se objevila loď italské 
pobřežní stráže. Posádka objevila člun s uprchlíky. „Vzali nás na Sicilii, kde jsem 20. září 
2015 vstoupil na pevninu a byl lékařsky ošetřen. Nyní jsem tady u vás a opět nesmím zůstat!“ 
– „Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože!“ 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, naskytnou se momenty v našich životech, kdy už nic víc 
nemáme, ani to, co by nás dále mohlo nést, žádnou naději. Už nic nejde! Všechno vypadá 
beznadějně. Existuje tu nebezpečí, že se zcela ponoříme sami do sebe, oněmíme, rezignujeme 
a vzdáme se. Naše vyhlídka, která přislibovala světlé zítřky a umožňovala se znovu 
zorientovat, se stává krátkozrakou a jde do ztracena. Už nevidíš žádné východisko! 
 

V takovýchto okamžicích pomáhá žalm: „Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se 
ode mne, můj Bože!“ abychom neoněměli, ale abychom své strasti vykřičeli do světa 
a vyplakali je. V takovýchto časech, které nás mohou velmi rychle potkat skrze nemoci 
a nehody, skrze lidské ztráty a otřesné zkušenosti, uděláme dobře, když budeme mít na paměti 
toto slovo. Opakujme si ho stále znovu: „Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, 
můj Bože!“ nebo krátce:  Přjď a pomoc mi! – Come and help me! 
 
  Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


