
 
 
 
 
 
  

 
November  2017                                            schwed. 

Om natten tänker jag på ditt 
namn, Herre, jag håller din 
lag.                                              (Ps. 119:55)                                                 
_____________________________________           

Du är mitt ankare! 
You are my anchor! 
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    Kära Ni, ordets vänner, 

natten är stillhetens och andaktens tid, den är anfäktelsens och frestelsens tid. När 
världen och vår själ kommer till ro, när vi drar oss tillbaka och lägger oss ned, så känner vi 
olika livsrörelser i oss. Minnen, tankar, längtan, begär, känslor, rädslor och frågor... allt det 
här kommer plötsligt till liv i vårt hjärta. Det rör oss och får oss att fundera. 

I dessa stunder, då det inte finns någonting som distraherar oss, då koncentrerar vi oss 
på oss själva. Vi känner oss – med våra framgångar och misslyckanden, med allt som utgör 
vårt liv – med allt vårt beroende, vår skörhet och fattigdom. Ofta längtar vi efter sömnens ro 
därför att vi inte känner oss redo för kaoset inom oss. Och just då blir det så svårt att äntligen 
somna. 

Vi känner oss ensamma. Samtidigt känner vi att vi nu mer än någonsin behöver någon 
som förstår oss och som är med oss. Medan vi söker efter den där Någon får vi ett råd från 
psalm 119: ”Om natten tänker jag på ditt namn, Herre!” Den som ber till Gud har förtroendet 
att det som har upplevt profeten Jeremia gäller också i svåra tider: ”Du finns ju mitt ibland 
oss, Herre, och ditt namn är utropat över oss.” (Jer 14:9) – Gud är där! Han uppenbarade sig 
för Mose som den ”Jag är!” (2 Mos 3:14) Han är där, som en människa som jag kan berätta 
allt för med fullt förtroende. 

Kära Ni, ordets vänner, det hände innan ett fredsläger. Mitt i natten nådde mig ett 
telefonsamtal från en grupp som inte fick komma in över gränsen. Deras flygbiljetter gick ut. 
Jag visste inte vad jag skulle göra. Min själ var orolig. Om och om igen bad jag Jesus: Hjälp 
mig! Långsamt växte inom mig en inre tillförsikt som fick mig att förstå: ”Lita på mig och 
boka igen.” Gruppens inresa lyckades över en annan väg. Nästa kväll anlände ungdomarna till 
oss, fulla av glädje. Låt oss säga till Jesus, framför allt på natten: Du är mitt ankare! – You 
are my anchor! 
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