Dzień 4 – 8 sierpnia
CZARNA Medyta cja - Wieść o pościgu Fa ra ona - Wj 14, 5-15
Tema ty: zło będzie przeszka dza ć w drodze za Bogiem, złemu za leży byśmy ża łowa li
decyzji, kuszenie do powrotu

Wprowadzenie
Uświadom sobie, że idziesz razem z Twoim mistrzem i Panem. Nie idziesz sam, towarzyszą Tobie
bracia i siostry. Razem idziecie z Chrystusem.

Posłuchaj Słowa Bożego
„Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego
sług względem niego i rzekli: «Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić 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, a 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.”

Prośba o czystość intencji
Proś Pana, Boga naszego, aby wszystkie Twoje myśli, zamiary, decyzje i czyny były
skierowane jedynie na chwałę Bożą.

Obraz
Wyobraź teraz siebie wśród tłumu Izraelitów. Jak stoisz na brzegu morza i dochodzą do Ciebie te
straszne wieści o zbliżającym się pościgu faraona. Daj sobie poczuć tą grozę i beznadzieję chwili.
Stoisz w potrzasku, z jednej strony bezkresne morze, a z drugiej zbliżający się śmiertelny wróg. Nie
ma jak się ruszyć. Jakie uczucia się w Tobie rodzą? Masz może w sobie emocje Izraelitów, tzn. żal,
pretensje, beznadzieję, przerażenie, strach, bezsilność, panikę, zmieszanie, chaos, ciemność? Czy
raczej bliżej Ci do Mojżesza – spokojnego, statecznego, zawierzonego, pełnego nadziei, zaufania,
wiary?

Prośba
Abym potrafił dobrze i mądrze przeżywać okresy strapienia.

1. Nie bójcie się!
A. Zobacz jaki strach ogarnął naród wybrany przez Pana, w jakim są przerażeniu. Zobacz jak
ten ogromny lęk rodzi litanię pretensji i żalu do Boga i Mojżesza. Spróbuj teraz
przypomnieć sobie co robi w Tobie strapienie, jak może budzi się w Tobie
niewytłumaczalny, paraliżujący lęk, tak jakby ten moment miał już nigdy nie odejść. Może
masz w sobie właśnie pretensje, że podjęcie konkretnych decyzji w życiu, obrana droga
okazała się zbyt trudna i szukasz teraz z niej jakiegoś wyjścia?
B. Mojżesz natomiast z pełną mocą mówi: “Nie lękajcie się” tzn. zaufaj Bogu. Czy Ty Jemu
wierzysz, że nie chce dla Ciebie niczego złego, że Cię nie zostawi.

2. Pozostańcie na swoim miejscu
A. Zobacz w jakim potrzasku są Izraelici. Można po ludzku powiedzieć, że są w sytuacji bez
wyjścia, gdzie nie ma nadziei. Jednak Mojżesz pierwsze co mówi do strapionych Izraelitów:
“Pozostańcie na swoim miejscu”, tzn. mają trwać w postanowieniach i decyzjach, w chwili
kiedy Pan wyprowadzał naród z ziemi egipskiej tzn. z niewoli. Zobacz co w Tobie się
dzieje, gdy jest Ci ciężko. Czy myślisz o tym, żeby może właśnie zawrócić, gdzieś odejść
albo nawet uciec tam gdzie jest bezpiecznie i komfortowo.
B. Zobacz na Jezusa ukrzyżowanego, który pełen boleści nie może się ruszyć, który pozwala
być bezsilnym dla Miłości do nas. Zobacz teraz na Twoje niemoce i ciemności, które
przeżywasz w Życiu. Zobacz, w jaki sposób jest w nich obecny Bóg.

3. Głośne wołanie do Pana
A. Święty Ignacy mówi, że podczas strapienia dusza odnosi korzyść jak przykłada się bardziej
do modlitwy, rozmyślania czy poszerza w jakiś sposób praktyki pokutne. Bo jak mówi
Mojżesz: “zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje”. Zobacz, jak przez czas strapienia
Bóg jest z Tobą i pragnie, abyś oddał się Jemu, a On sam będzie walczył za Ciebie. Okaże
swoją moc i potęgę, aby zwyciężyć w Tobie i przywrócić na nowo nadzieję. Podczas
strapienia pamiętaj, że nie zawsze tak będzie.
B. Czy pragniesz pójść za Nim i oddać we wszystkim co Ci przygotował. Co sprawia, że może
masz w sobie jakieś opory i nie dowierzasz Mu. Porozmawiaj z Nim o tym.

Zakończenie
Opowiedz teraz Bogu o tym, co było najważniejsze na tej modlitwie.
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni / wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, / albowiem to mi wystarcza. Amen.

