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Éjjel megemlékezem 
nevedről, Uram és 
megtartom törvényedet 

                                             (Zsolt 119,55)                          
______________________________________           

Te vagy a horgonyom! 
You are my anchor! 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 

az éjszaka a csend és a rendszerezés időszaka, ilyenkor sokszor meggondoljuk magunkat 
vagy akár kísértésbe is eshetünk. Amikor a környező világ és a lelkünk nyugalmat talál, mi magunk 
visszahúzódunk és lepihenünk, bensőnkben különböző indulatokat vagy akár kedélyállapotbeli 
változásokat érezhetünk. Emlékek, gondolatok, vágyak, érzések, félelmek és kérdések … mindez 
szívünkben hirtelen életre kel. Ezek a belső dolgok foglalkoztatnak bennünket. 

Ezekben az órákban, amikor semmi külső körülmény nem vonja el figyelmünket, csak 
önmagunkkal vagyunk. Érzékeljük bensőnket – sikereinket, kudarcainkat, minden olyan megtörtént 
eseményt, ami életünk alkotó része, az összes rászorulásunkat, törékenységünket és 
szegénységünket. Gyakran az alvás nyugalmára vágyunk, mert nem látjuk fejlődésünket lelkünk 
kaotikus kavargásában. És ahogy az lenni szokott, pont ilyenkor nem akaródzik az álomnak 
szemünkre jönni. 

Egyedül érezzük magunkat. Szükségünk lenne valakire, aki minket teljesen megért és 
velünk van. Ebben a keresésben a 119. zsoltár mutatja az utat: „Éjjel megemlékezem nevedről, 
Uram!“ Az imádkozó ember bizalommal állapítja meg, hogy éppen a megpróbáltatás idején 
Jeremiás próféta tapasztalata lehet segítségünkre: „Hiszen Te közöttünk vagy, Uram és a Te 
nevedet viseljük.“ (Jer 14,9) – Isten itt van! Ő nyilatkoztatta ki magát Mózesnek az „Én vagyok, 
Aki vagyok!“ formában (Kiv 3,14). Ő jelen van, mint egy olyan barát, akinek bármit elmesélhetek 
bizalommal.  

Jézus igéjének kedves Barátai, egy ifjúsági tábor elkezdődése előtt érdekes dolog történt. 
Éjnek idején felhívott egy csoport, melynek tagjait nem engedték át a határon és így lekésték a 
repülőt. Hirtelen nem tudtam, mit tehetnék, lelkemben nagy nyugtalanságot éreztem. Újra és újra 
Jézushoz fordultam: Segíts! Lassan-lassan bizakodni kezdtem és megértettem: „Bízzál bennem és 
vegyél jegyeket egy másik járatra!“ A csoport utazását végül egy másik módon sikerült 
megvalósítani. Másnap este aztán az ifjak nagy örömmel megérkeztek hozzánk. Mondjuk tehát 
Jézusnak újra és újra, főleg az éjszaka óráiban: Te vagy az én horgonyom! – You are my anchor! 

                 Az OnWordTeam nevében  Meinolf Wacker   


