
 
 
 
 
 
  

 
Nëntor  2017                                                    alban. 

Natën e kujtoj, o Zot, Emrin 
tënd, dhe e zbatoj ligjin tënd.    
                                                          (Ps 119,55)                                              
______________________________________           

Ti je spiranca ime! 
You are my anchor! 

 

 
„Freunde des Wortes“ 

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

 
 
    Të dashur miq të fjalës, 

Nata është një kohë e qetësisë dhe koleksioni si dhe një kohë e kontestimit dhe 
tundimit. Kur bota dhe shpirti jonë bien në qetësi, kur ne tërhiqemi dhe shtrihemi, përjetojmë 
emocione të jetës në ne. Mendime, kujtime, varësi, dëshira, ndjenja, frikëra dhe pyetje... të 
gjitha këto janë për një moment shumë të gjalla në zemrën tonë. Në zënë kohën dhe na prekin.  

Në këto orë, në të cilat asgjë e jashtme nuk na shpërqëndron, jemi me veten dhe në 
veten. E ndiejmë veten – me sukseset dhe dështimet tona, me të gjitha gjërat që përbëjnë jetën 
tonë – në të gjithë varësinë, brishtësinë dhe varfërinë e shpirtit. Shpesh kërkojmë qetësinë e 
gjumit, sepse në gjitha gjërat kaotike nuk e ndjemë veten të pjekur. Dhe pikërisht në ato 
momente gjumi nuk vjen.  

Ndihemi vetëm. Në të njëjtën kohë ndjejmë që pikërisht në ato momente kemi nevojë 
për dikë, që na kupton dhe është me ne. Dhe gjatë kërkimit të këtij personi Psalmi 119 na jep 
një këshillë: „Natën e kujtoj, o Zot, emrin tënd dhe e zbatoj ligjin tënd!“ Personi që lutet 
qëndron me shumë besim, besim që në kohë torture dhe për profetin Jeremia vlen:: „Ti je në 
mesin tonë, Zot, dhe emri yt është mbi ne i thirrur.“ (Jer 14,9) – Zoti është aty! Ai i është 
shfaqur Mojsiut si „Unë jam aty!“ (Ex 3,14). Ai është aty, si një njeri të cilit mund ti thuash 
çdo gjë plot besim.  

Të dashur miq të fjalës, ishte para një kampi paqeje. Në mes të natës më erdhi një 
telefonatë, nga një grup, i cili nuk po lihej të kalonte kufirin. Avioni i tyre kishte ikur. Nuk e 
dija, çfarë të bëja. Shpirti im nuk ishte i qetë. Përsëri e lusja Jezusin: Më ndihmo! Ngadalë u 
rrit besimi në thellësinë e shpirtit tim, që më la të kuptoja: „Më beso dhe pronoto edhe 
njëherë. „ Hyrja në vend nëpërmjet një itenerari tjetër ju lejua grupit. Në mbrëmjen tjetër na u 
bashkuan ata të rinj plot gëzim. Le ti themi Jezusit përsëri, mbi të gjitha natën: Ti je spiranca 
ime! – You are my anchor! 
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