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V noci si připomínám tvé 
jméno, Hospodine, tvého 
Zákona se držím.     (Ž 119,55)                                                 
_____________________________________           

Ty jsi má kotva! 
You are my anchor! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 

Noc je časem klidu a soustředění a časem odporu a pokušení. Když se svět a naše duše 
ztiší, když se stáhneme a složíme zbraně, pocítíme rozdílné pohnutí v životě uvnitř nás 
samotných. Vzpomínky, myšlenky, touhy, žádostivost, pocity, strach a otázky…všechno tohle 
je najednou v našich srdcích živoucí. Zaměstnává a rozhýbává nás to. 

V těchto hodinách, v kterých nás nic z vnějšku neruší, jsme zcela spolu. Vnímáme – 
naše úspěchy i neúspěchy, se  vším, co nám život přináší – ve vší své bezmocnosti, křehkosti  
a bídě. Často toužíme po klidu spánku, protože v dnešním chaotickém mumraji sotva vidíme 
v sobě něco růst. A právě potom jednoduše nedokážeme nastavit tento spánek.   

Cítíme se osamoceni. Zároveň pociťujeme, že právě teď někoho potřebujeme, který 
nám z hloubi duše rozumí a je s námi. Při hledání takového protivníka nám přináší návod 
žalm 119: „V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine!“ Prosebník tu stojí v pevné víře, že 
právě v těchto pohnutých časech naplněných tísní platí zkušenost proroka Jeremiáše: „Ty jsi, 
Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem.“ (Jr 14,9) – Bůh je zde! Ten se setkal 
s Mojžíšem a řekl mu: „Jsem, který jsem!“ (Ex 3,14). On je tady, jako člověk, kterému se 
vší důvěrou můžu všechno říct. 

Milí přátelé Ježíšových Slov, bylo to před prázdninovým campem míru. Uprostřed 
noci mě zastihl telefonát jedné skupiny, která nebyla puštěna přes hranice. Jejich let propadl. 
Nevěděl jsem, co mám dělat. Moje duše byla plná neklidu. Stále znova jsem prosil Ježíše: 
Pomoz mi! Pomalu ve mně rostla vnitřní jistota, díky které jsem pochopil: „Důvěřuj  mi 
a zarezervuj ještě  nové lístky.“ Příjezd skupiny jinou cestou se zdařil. Další večer dorazila 
radující se skupinka mladých. Říkejme stále znovu Ježíši, především v noci: Ty jsi má kotva! 
– You are my anchor! 

                 za tým přátel Ježíšových Slov Meinolf Wacker   


