
 
 
 
 
 
  

 
April  2017                                                     slowen. 

Ne zapusti me, o Gospod, moj 
Bog, ne bodi daleč od mene! 

 (Ps 38,21) 
______________________________________   

Pridi in mi pomagaj! 
Come and help me! 
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    Dragi Prijatelji Besede, 
 

njegova mati je umrla zaradi kačjega ugriza, ko je bil star 4 leta. Sosednje pleme je 
ubilo njegovega očeta, ko mu je bilo 18 let. Najprej je moral pobegniti v sosednjo državo, 
nato skozi puščavo v severno Afriko. Veliko njegovih prijateljev je na tej poti umrlo zaradi 
neizprosne vročine. Ker je bil tujec, je moral za več mesecev v zapor. Od njega so zahtevali 
denar, ki ga ni imel. Nek kolega ga je odkupil in mu vrnil prostost. Klape razgrajačev in 
brezpravnežev so nanj pritiskale in ga zaradi njegove vere trpinčile. Zopet je moral bežati. 
Minili sta dve leti, odkar je bil zdoma, ko se je, skupaj s 145 begunci, vkrcal na majhen 
preobložen gumijast čoln. Na morju je odpovedal motor, begunci so izgubili orientacijo. 
Pripovedoval je: »Bilo je grozno. Na čolnu ni bilo prostora. Vsi so jokali. Čoln se je v tej 
morski puščavi polnil z vodo. Na vidiku pa nobene ladje. To so bile najbolj strašne ure 
mojega življenja! Smrti sem gledal v oči! S solzami v očeh sem molil: ‚Jezus, če moram 
sedaj umreti, sem pripravljen. Toda če mi lahko pomagaš, nas prosim reši!‘« – Na 
obzorju se je pojavila ladja italijanske obalne straže. Posadka je odkrila begunski čoln. 
»Peljali so nas na Sicilijo, kjer sem 20. septembra 2015 stopil na kopno in bil zdravniško 
obravnavan. Zdaj sem tu pri vas, pa tudi tu ne smem ostati!« – »Ne zapusti me, o Gospod, ne 
bodi daleč od mene, moj Bog!« 
 

Dragi Prijatelji Besede, v našem življenju nastopijo trenutki, ko ničesar več nimamo, 
na kar bi se oprli in bi nam vlivalo upanja. Nič nam več ne gre od rok! Vse se zdi brezupno. 
Preti nam nevarnost, da bi se utopili v lastnem malodušju, onemeli, otopeli in se predali. Naš 
pogled, ki je bil dolgo usmerjen v daljavo in nam je omogočal orientacijo, postane ozek in se 
izgublja. Ne vidimo več poti!  
 

V takšnih trenutkih nam besede iz psalma »Ne zapusti me, o Gospod, moj Bog, ne 
bodi daleč od mene!« pomagajo, da v svoji stiski ne onemimo, temveč jo izrazimo z vpitjem 
in jokom. V takšnih trenutkih, ki se hitro zgrnejo nad nas v obliki bolezni in nesreč, izgub 
bližnjih in pretresljivih izkustev, se dobro dene teh besed spominjati. Vedno znova si 
ponavljajmo: »Ne zapusti me, o Gospod, moj Bog, ne bodi daleč od mene!« Ali na kratko 
rečeno: Pridi in mi pomagaj! – Come and help me! 
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