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Tydzień 3: Nie bój się / Dzień 12: Wj 14, 5-14 

Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego 

sług względem niego i rzekli: „Cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi porzucić naszą służbę?”. 

Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął sześćset 

rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni 

wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za 

Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili 

obozujących nad morzem – wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego – pod 

Pi-Hachirot, naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że 

Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. 

Rzekli do Mojżesza: „Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy 

pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? 

Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. 

Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni”. Mojżesz odpowiedział ludowi: „Nie 

bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam 

dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za 

was, a wy będziecie spokojni”. 

* * * 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. 

On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na 

modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, oraz aby Twoje myśli, 

zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie wyobraź sobie rozważaną scenę. Wyobraź sobie pustynię, Izraelitów, 

zepchniętych na brzeg Morza Czerwonego, wyczerpanych po długiej wędrówce, zobacz twarze 

ludzi przywykłych do cierpienia. Następnie wsłuchaj się w huk nadciągającego za nimi wojska 

Egipcjan. Zobacz jego straszliwą potęgę. Przyjrzyj się reakcjom zastraszonych mężczyzn, dzieci, 

kobiet, starców, wczuj się w całą grozę tej sytuacji. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę miłości, która 

zwycięża lęk. 
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1. „Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili”. 

Izraelici znaleźli się w pułapce, z której po ludzku nie ma wyjścia. Przed nimi są wody Morza 

Czerwonego, za nimi – niezliczone wojsko faraona, dookoła – pustynia. Można zrozumieć ich 

strach i lament: grozi im albo powtórna niewola, albo okrutna śmierć. Czują lęk, gdy „podnoszą 

oczy” i wpatrują się w niebezpieczeństwo, odrywając wzrok od Pana, który „szedł przed nimi”. 

Wcześniej Bóg dokonał cudów w Egipcie, wyprowadził ich, osłaniał i dawał wskazówki, dokąd iść. 

To jednak nie wystarczyło. Kiedy sytuacja stała się krytyczna, pojawia się lęk i „szemranie” 

przeciw Bogu. Przyjrzyj się podobnym zdarzeniom w Twoim życiu, niezależnie od tego czy 

zagrożenie jest realne, czy wyimaginowane. Co wtedy przeważało: ufność Bogu, czy lęk? Czasem 

Bóg wymaga od nas wiary „w ciemno”. Czy chciałbyś podziękować Panu za to, czego wtedy 

doświadczyłeś? Czy dostrzegasz, że dzięki trudnościom dowiedziałeś się czegoś więcej o sobie, 

o Bogu? 

2. „Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż 

umierać na tej pustyni”. Reakcja ludu wybranego w sytuacji bez wyjścia pokazuje, czemu tak 

naprawdę dają się poprowadzić. Lęk doprowadza Izraelitów do utraty godności, paraliżuje, rodzi 

agresję wobec Mojżesza. Przerzucają na niego odpowiedzialność, wolą upodlenie niewolnictwa, niż 

wolność, która przecież wymaga trudu. Pan jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wciąż 

mają Jego obietnicę, że wyprowadzi ich z niewoli i doprowadzi do Ziemi Obiecanej. Ta ziemia, to 

nie tylko realne miejsce, ale przede wszystkim postawa wolności względem lęku. To uwolnienie od 

ducha niewoli, któremu lud wybrany wciąż składa ofiary w swoim sercu. Aby uwolnić ich od tego 

bożka, groźniejszego o wiele bardziej od Egipcjan, Bóg poddaje ich próbie: dopuszcza zagrożenie 

ich życia. Tak uczy swój lud, aby polegał jedynie na Jego miłości, a nie na swoim sprycie czy sile. 

Przyjrzyj się swoim emocjom, reakcjom w chwilach wielkiego lęku. Może widzisz bezsilność 

i zagubienie, zaprzeczanie i odurzanie się lub wycofanie z trudnej sytuacji, obwinianie innych, 

a nawet samego Pana Boga? Jeśli nie ma w Tobie jeszcze gotowości powierzenia swojego lęku 

Bogu to podziękuj za to, co zobaczyłeś. 

3. „Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie 

zgotuje nam dzisiaj. (…) Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni”. Te słowa są 

zapewnieniem o zbawczym działaniu Boga w chwilach niebezpieczeństwa. Czasami trzeba 

współdziałać z Bogiem czynnie, a czasem sprawdzianem ufności jest „zostawanie na swoim 

miejscu” w oczekiwaniu na Jego działanie. Sytuacje lękowe mogą stać się trudnym darem wzrostu 

wiary. Skonfrontuj to z własnym życiem, przypomnij sobie kiedy Bóg walczył za Ciebie 

i zwyciężał. Porównaj swoją wewnętrzną wolność i miłość do Boga przed próbą i po niej. 

Porozmawiaj z Bogiem o tym, co odkryłeś. 
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Na koniec porozmawiaj z Bogiem Ojcem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod 

wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, 

bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu 

podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj 

z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami 

modlitwy „Ojcze nasz”. 


