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Bóg nam nakazuje, ?eby?my si? nie bali naszych wrogów. „Nie b?dziesz si? ich ba?” (5 Moj?. 7:18).
Dla Izraela „Ich” reprezentowa?o masywne, dobrze uzbrojone poga?skie narody, jakie napotykali w Ziemi
Obiecanej. Dla nas dzisiaj „ich” reprezentuje ka?dy problem, k?opot i powalaj?ce trudno?ci, jakie spotykamy w
?yciu.
Bóg mówi, ?e nie mamy si? ba?, wi?c nie jest potrzebne ?adne inne wyja?nienie. Bóg jest wszechpot??ny i jest On
?wiadomy jakim szata?skim twierdzom stawiamy czo?a – ka?dej pu?apki, próby i pokusy. Ale On nadal mówi: „Nie
b?dziesz si? ba? nikogo z nich!”
Bóg powiedzia? Abrahamowi, cz?owiekowi ?yj?cemu w obcym kraju i otoczonym przez pot??nych królów, ?eby si?
nie ba?. Abraham nie mia? poj?cia gdzie b?dzie, ale Bóg obieca?, ?e b?dzie jego tarcz? i wielk? nagrod? (1 Moj?.
15:1). Bóg mówi? Abrahamowi: „B?dziesz stawia? czo?a trudno?ciom, ale Ja ciebie ochroni? w tym wszystkim.” A
Abraham odpowiedzia? w taki sposób, ?e uwierzy? Bo?emu S?owu skierowanemu do niego: „I uwierzy? Panu i
zosta?o mu to poczytane jako sprawiedliwo??” (15:6).
To samo s?owo dosz?o do syna Abrahama, Izaaka. On równie? mieszka? we wrogim otoczeniu, otoczony przez
Filistynów, którzy nienawidzili go i dokuczali mu. Chcieli go wyrzuci? ze swojej ziemi i Pismo mówi, ?e Filisty?czycy
zasypali studnie, jakie wykopa? Abraham i zostawi? dla Izaaka (zobacz 1 Moj?. 26:15). Izaak odczuwa? konflikt
przez ca?e swoje ?ycie i chyba czasami musia? my?le?, „Bo?e, dlaczego mnie tu zasadzi?e??” Ale Bóg
powiedzia?: „Nie bój si?, bo Ja jestem z tob?. B?d? ci b?ogos?awi? i rozmno?? twoje potomstwo” (26:24).
My jeste?my równie? dzie?mi Abrahama i Bóg daje t? sam? obietnic? nam, jak? da? Abrahamowi i jego potomstwu:
„Je?eli jeste?cie w Chrystusie, to jeste?cie potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnic?” (Galacjan
3:29). Nasz niebia?ski Ojciec widzi ka?dy krok naszego ?ycia i pomimo wszystkich naszych kryzysów i trudno?ci,
poleca nam ci?gle na nowo w Pi?mie, „Nie bój si?!”
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