
 
 
 
 
 
  

 
November  2017                                             slowen. 

Gospod, ponoči se spominjam 
tvojega imena, držal se bom 
tvoje postave.               (Ps 119,55)                                                 
_____________________________________           

Ti si moje zavetje! 
You are my anchor! 
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Dragi Prijatelji Besede, 
 

noč je čas miru in zbranosti ter čas izziva in skušnjave. Ko prideta svet in naša duša do 
miru, ko se umaknemo in se uležemo, občutimo v nas najrazličnejše življenjske vzgibe. 
Spomini, misli, hrepenenja, občutki, strahovi in vprašanja… vse to naeknrat zaživi v našem 
srcu. To nas zaposli in gane. 
 

V teh urah, v katerih nas nič zunanjega ne zamoti, smo povsem sami pri sebi. 
Občutimo se – z našimi uspehi in neuspehi, z vsem, kar predstavlja naše življenje – v vsej 
svoji odvisnosti, krhkosti in bornosti. Pogosto hrepenimo po miru spanca, kajti kaosu vsega 
mogočega, ki je v nas, smo še komajda kos. A prav takrat se spanec noče pojaviti. 
 

Počutimo se same. Obenem čutimo, da prav sedaj potrebujemo nekoga, ki nas globoko 
razume in je z nami. Ob iskanju tega bližnjega nam daje psalm 119 namig: »Gospod, ponoči 
se spominjam tvojega imena!« Molivec trdno stoji v zaupanju, da velja prav v časih stiske 
izkušnja preroka Jeremije: »Saj si vendar sredi nas, Gospod, in tvoje ime je priklicano na 
nas.« (Jer 14,9) - Bog je tu! On se je Mojzesu razodel z besedami: »Jaz sem, ki sem!« (2 Mz 
3,14) On je tu, kot človek, ki mu lahko z vsem zaupanjem vse povem. 
 

Dragi Prijatelji Besede, bilo je pred kampom miru. Sredi noči me je dosegel klic neke 
skupine ljudi, ki jih niso spustili čez mejo. Njihov let je propadel. Nisem vedel, kaj naj 
naredim. Moja duša je bila polna nemira. Vedno znova sem prosil Jezusa: Pomagaj mi! 
Počasi je v meni zraslo notranje zaupanje, ki mi je pustilo razumeti: »Zaupaj mi in še enkrat 
na novo rezerviraj.« Skupini je vstop v državo po drugi poti uspel. Naslednji večer so mladi 
polni radosti pritekli k nam. Recimo Jezusu vedno znova, predvsem ponoči: Ti si moje 
zavetje! – You are my anchor! 
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