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Bůh je my! 
God is us! 

 
„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, 
  
 Abychom se dostali na stopu Boha, to je opravdové dobrodružství! Ale jeho fantazie, 
aby se nechal odhalit, je nekonečná! Myslím, na jednu mladou muslimku, která našla na 
internetu náš film „be brother - be sister“. Chtěla nás poznat. Její kořeny se nacházely 
v Albánii, vyrostla v Dubaji se syrským pasem a nyní studuje v Berlíně. Zavolala mi. Setkali 
jsme se na jednom nádraží a společně vypili kávu. Skrze šátek se na mě dívala zvědavýma 
očima. Od prvního okamžiku našeho setkání jsem cítil důvěrnou atmosféru. Neočekávaně 
ještě zůstala na svatbu, na kterou jsem do Berlína přijel. Večer jsem ji odvezl na nádraží. 
Trochu ostýchavě mi položila ještě jednu otázku. „Já něvěřím, že vy křesťané věříte ve tři 
bohy, ale já vám vůbec nerozumím. Můžeš mi s tím pomoci?“  
 

Řekl jsem jejím tázajícím se očím: „Ty máš jednu otázku ve svém srdci. Mezi tebou 
a mnou se vytvořila pevná důvěra, která ti dává odvahu, abys vyslovila tuto otázku. Tato 
otázka ve mně vzbuzuje takovouto odpověď. Cítíš tu dynamiku mezi námi?“ Přikývla. „My 
křesťané věříme, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. A Bůh je sám o sobě ve vztahu. Otec žije 
totálním odevzdáním se, které je Duchem Svatým, pro Syna. A Syn stejně tak žije pro Otce. 
V Bohu – tak věříme – se opravdu něco děje. Čistý život a dynamika – z které vznikl celý 
svět. Bůh je MY. A když společně, jako právě teď, toto MY žijeme, jsme šťastní.“ Oči té 
mladé ženy naplnily slzy. Zdála se být hluboce zasažena. Předtím než nastoupila do vlaku, mi 
ještě řekla: „Tento okamžik osvícení nikdy nezapomenu!“ 
  

Milí přátelé Ježíšových Slov, Bůh – který nám nechal poznat Ježíše – sám o sobě ve 
vztahu. On je MY. Udělejme ho hned tím my a žijme více společně než osaměle. A buďme si 
jistí, že na této cestě najdeme radost, kterou jsem směl já najít v okamžicích s Aman, tou 
mladou Syřankou. Bůh je my! – God is us! 

                 Za tým přátel Ježíšových Slov Meinolf Wacker   


