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Mi-am amintit noaptea de 
numele tău, Doamne, și am 
păzit legea ta.                 (Ps 119,55)                                                 
_____________________________________           

Tu ești ancora mea! 
You are my anchor! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

Noaptea este timpul liniștei și al adunării, dar și al contradicției și al ispitei.  Dacă 
lumea și sufletul nostru se împacă, dacă ne retragem și renunțăm, simțim diferite mișcări ale 
vieții în noi: amintiri, gânduri, dorințe, visuri, sentimente, temeli și întrebări... dintr-o dată 
toate acestea prind viață în inima noastră, asta ne dă mișcare și ne preocupă. 

În aceste ore când nu ne distrage nimic atenția, suntem într-adevăr cu noi și la noi 
înșine. Ne simțim – cu succesurile și eșecurile noastre, tot ce ne alcătuiește viața – în toată 
dependența, fragilitatea și nemernicia noastră. Deseori tânjim după liniștea somnului, căci ne-
am văzut crescându-se în diversitatea haotică. Iar apoi somnul nu vrea să sosească.  

Ne simțim singuri, în același timp simțim că avem nevoie de cineva care ne înțelege 
profund și este cu noi. În căutarea acestei persoane ne dă Psalmul 119 un sfat:  „Noaptea mă 
gândesc, Doamne, la numele tău!“ Cel care se roagă are credința sigură, că în timpul 
suferinței este valabil experiența lui Ieremia: „Du Tu eşti în mijlocul nostru, Doamne, şi 
numele tău este chemat asupra noastră: nu ne lăsa!“ (Ier 14,9) – Dumnezeu e aici! El s-a 
relevat la Moise ca „Eu sunt cel care sunt!“ (Ex 3,14) Este aici, ca un om căruia pot să-i zic 
orice cu încredere completă.  

Dragi prieteni al cuvântului, a fost înainte de o tabără de pace că în mijlocul nopții m-a 
sunat o grupă care nu a fost lăsat să treacă granița, au pierdut zborul de avion. Nu știam ce să 
fac, sufletul meu era plin de neliniște. L-am rugat pe Isus din nou în nou: Ajută-mă!  Încet-
încet a crescut în mine o încredere interioară care m-a lăsat să înțeleg: „Să ai încredere în 
mine și rezervă locuri din nou.“ Am reușit să rezolvăm să ajungă grupa pe o altă cale. Seara 
viitoare au ajuns tinerii cu bucurie la noi. Să-i spunem lui Isus din nou în nou, mai ales în 
fiecare seară: Tu ești ancora mea! – You are my anchor! 
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