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Nocą pamiętam o Twoim 
imieniu, Panie, by 
zachowywać Twe Prawo. 
                                                  (Ps 119,55)                                                                                                            

__________________________________            
          Ty jesteś moją kotwicą! 

             You are my anchor! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

noc jest czasem ciszy i zbierania myśli, a także czasem rozważania wątpliwości i pokus.         

Gdy świat i nasza dusza osiągają spokój, gdy się wyłączamy z życia i układamy na odpoczynek,          

to odczuwamy w nas najróżniejsze impulsy ważne dla życia. Wspomnienia, myśli, tęsknoty, 

pragnienia, uczucia, obawy i pytania… to wszystko na raz ożywa w naszym sercu i porusza nasze 

myśli. 

W tych godzinach, w których nic zewnętrznego nas nie angażuje, jesteśmy skoncentrowani      

na sobie samych i rozważamy nasze sukcesy i porażki we wszystkim, co życie niesie ze sobą,               

ze wszystkimi zależnościami, delikatnością i w biedzie. Często tęsknimy za spokojnym snem,                 

a niepokój nie pozwala nam zasnąć. Czujemy się osamotnieni. Jednocześnie czujemy, że właśnie teraz 

potrzebujemy kogoś, kto nas w pełni zrozumie i będzie z nami. W poszukiwaniu drogi spełnienia tej 

potrzeby Psalm 119 daje nam podpowiedź: "Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać 

Twe Prawo." Modlący się ufa w pełni, że właśnie w czasach ucisku działa doświadczenie proroka 

Jeremiasza: „Ty jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami – jesteśmy Twoją 

własnością.” (Jer 14,9) – Bóg jest z nami! Mojżeszowi objawił się On jako „JESTEM, KTÓRY 

JESTEM” (Wj 3,14). On jest z nami, jak człowiek, któremu z pełnym zaufaniem mogę wszystko 

powiedzieć. 

Kochani Przyjaciele Słowa, to przydarzyło się przed wyjazdem na wakacyjny obóz na rzecz 

pokoju. W środku nocy zadzwonił telefon i otrzymałem wiadomość od grupy, której nie chciano 

przepuścić przez granicę. Samolot odleciał bez nich. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Moja dusza była 

pełna niepokoju, ale ciągle prosiłem Jezusa: Pomóż! Powoli rosło we mnie wewnętrzne przekonanie, 

które podpowiadało: „Zaufaj mi i zarezerwuj jeszcze raz nowy lot”. Podróż tej grupy udała się 

szczęśliwie inną trasą. Następnego wieczoru ta grupa zagranicznej młodzieży z radością dołączyła do 

wszystkich uczestników obozu. Mówmy ciągle na nowo Jezusowi, przede wszystkim nocą:                                    

Ty jesteś moją kotwicą!  Du bist mein Anker! You are my anchor!         
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